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Sommaren brukar jag använda till omläsningar av
böcker som följt mig genom åren. Det är en

särskild sorts inspirerande upplevelse att läsa en bok
för kanske femte gången och göra nya upptäckter.
”Röda Rummet” av Strindberg är en sådan bok.
Hans språk överraskar ständigt med sin vitalitet. Och
innehållet! Trots att boken skrevs för  år sedan har
den fortfarande något att säga oss. Satiren över det
svenska samhället har inte mist sin bärkraft.

I somras läste jag om ”Mörkrets Hjärta” av Joseph
Conrad. Säkert var det fjärde eller femte gången.

Första gången jag läste boken var jag i tjugoårsåldern.
Då uppfattade jag den som en avslöjande berättelse
om den europeiska kolonialismens framfart i Afrika
och en värld som inte längre fanns.

Nu när jag läser om boken igen tänker jag att den
inte bara beskriver den brutala kolonialismen i ett
historiskt perspektiv. Den har också giltighet idag.

Naturligtvis hugger vita plantageägare inte längre
händerna av sina gummiarbetare om de inte lyder
order och utför sitt arbete.

Plundringen av den afrikanska kontinenten utförs
idag med andra instrument, brutaliteten är mer subtil.

När europeiska kolonisatörer for med sina kanon-
båtar längs floderna eller kusterna och avlossade sina
maskingevär mot människor som skymtade på strän-
derna, är det en beskrivning av ett skeende under en
viss tidsperiod.

Men även om kanonbåtarna idag har försvunnit
har mycket lite ändrats i grunden. För Europa

är Afrika fortfarande en kontinent som betyder råva-
ror, till lägsta möjliga pris. Afrikanska försök att
själva förädla sina råvaror bekämpas ihärdigt – och
under lång tid har Världsbanken varit västvärldens
bästa allierade.

Det räcker att tänka på cashewindustrins samman-
brott i Moçambique. Idag antyder Världsbanken att
”man kanske gjorde fel” när det gäller cashewin-
dustrin i just det landet. Men att tänka sig att Världs-
banken tog sitt ansvar och betalade skadestånd till
landet och alla de som drabbades av bankens ”rekom-
mendationer” är naturligtvis en omöjlighet.

Skrapar man på fernissan lyser samma grundin-
ställning igenom som den som beskrivs i ”Mörkrets
Hjärta”. Afrika ska tillhandahålla råvaror, så billigt
som möjligt, ingenting annat.

”Mörkrets hjärta” skrevs för  år sedan. Men
den tål alltså att läsas om. Afrika idag är politiskt fritt.
Men utplundringen av kontinenten pågår fortfarande.
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H E N N I N G  M A N K E L L  •Våra partners får priser

Två av Afrikagruppernas partners i Namibia har vunnit prestigefyllda
priser vid den stora handelsmässan Ongwediva Annual Trade Fair i
Namibia.

Ohandje Artists Co-operative vann, i konkurrens med över 
utställare, priset för ”The best over all winner at Ongwediva Annual
Trade Fair ”, vilket är mässans mest prestigefyllda pris. Koop-
erativet vann dessutom första pris i kategorin ”Tourism, hospitality,
art and craft exhibit”.

Detta var första gången kooperativet deltog i mässan. Priserna
betyder mycket för den unga organisationen som har cirka  by-
baserade medlemmar som främst arbetar med tillverkning av tradi-
tionella korgar och krukor.

Onankali Community Trust vann första pris i kategorin
”Horticulture/agriculture exhibit”. Organisationen sprider miljömed-
vetenhet främst genom trädåterplanteringsprojekt. Onankali driver
även en plantskola och ger stöd till inkomstgenererande aktiviteter
för by-projekt inom hantverk, papperstillverkning och sömnad.

Afrikanska bokträffar
i Världsbiblioteket
Vi fortsätter att läsa och diskutera böcker från och om Afrika. Den
 november tar vi ”Bitter frukt” av den sydafrikanske författaren
Achmat Dangor, som den  november klockan  besöker Kultur-
husets författarscen.

Den  december är det dags för ”Några dagar till” av Anna
Koblanck om en aidssjuk kvinna i Botswana.

Läs boken och delta i diskussionerna på Biblioteket, Solidaritets-
huset, Tegelviksgatan , Stockholm. Vi börjar klockan .

Föranmälan och information: Birgitta och Kjell Fransson, telefon
–  , bok.fransson@telia.com.

Autogiro är bra!
Är du medlem? Och vill göra en insats? Men har inte mycket tid? Om
du har några kronor över kan du ge en gåva till våra projekt genom
Södra Afrika-insamlingen. Du kan även välja att göra så varje månad.
Det enklaste sättet är att gå via autogiro och bli Afrikapartner. Det
enda du då behöver komma ihåg är att öka summan lite när du får
löneförhöjning.

Blankett finns att skriva ut från hemsidan eller kan beställas från
Afrikagrupperna tel    så skickar vi per post.

Tack för ert stöd! Södra Afrika-insamlingen pg   –

Du måste tala om för oss…
…när du byter adress. Tappar vi bort dej får du ingen tidning i lådan.
Ring till Eva Kraft på Afrikagruppernas kansli, telefon –  
eller mejla eva.kraft@afrikagrupperna.se

Lyssna på oss!
Södra Afrika finns som taltidning

För bara  kronor om året kan du få Södra Afrika inläst på kassett.
Mejla rox.reportage@swipnet.se eller ring –   och beställ!
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