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Afrika är inte marginaliserat utan antagligen den
mest integrerade världsdelen av alla i världseko-

nomin. Högst  procent av Afrikas totala handel går
på den egna kontinenten, resten på övriga världen.
Afrikas stora problem har i varierande grad alltid varit
dess nästan totala beroende av sin omvärld, under de
senaste  åren huvudsakligen västvärlden.

Redan vid kolonialiseringen stred afrikanerna för
sin självständighet. Först med väpnade medel, senare
under kolonialismen mer fredligt med religiösa
massrörelser och massnationalism. Det politiska obe-
roendet vanns slutligen med bl.a. väpnad kamp. Nu
finns endast en koloni kvar, Västsahara, under Ma-
rocko.

Lösgörningsprocessen fördröjdes dock länge av ny-
kolonialism och idag av orättvisa handelsregler.

Den senaste utvecklingen präglas av afrikanernas in-
tensifierade försök att utveckla sitt självbestämmande.
Det sker på olika sätt.

Det viktigaste och i längden troligen mest fram-
gångsrika är det ekonomiska programmet Nepad
(trots sina inre motsägelser) och bildandet av Afri-
kanska Unionen. Den långsamt ökande inomafri-
kanska handeln skapar ett eget afrikanskt kapital,
liksom diasporans hemsända pengar. Afrika har dess-
utom kunnat inta en tuffare attityd i WTO-förhand-
lingarna.

En annan metod är att vägra ta emot bistånd eller
lån från västvärlden eller föra en egen politik, som

medvetet riskerar att dessa pengaströmmar upphör.
Förhoppningen är att de med egna resurser skall
kunna utveckla sina länder.

Bistånd och lån, som alltid är villkorade, skapar
beroende, men vad vi hittills sett av dessa försök har
det endast lett till förtryck av den egna befolkningen.

Idag kan Afrika spela ut väst mot Kina, Indien och
arabvärlden. Problemet med detta är dock att afrikan-
erna skapar ett nytt beroende.

Ett viktigt socialdemokratiskt argument för bi-
stånd under det kalla kriget var att de nya staterna
inte skulle hamna i beroende av varken öst eller väst.
Biståndet skulle på det viset bidra till svensk säkerhet.
Det var riktigt tänkt men Afrikas beroende blev inte
mindre.

För Afrikagrupperna har det alltid varit viktigt att
afrikanerna skall ha kontroll över sin egen utveck-

ling och den inställningen bör vi behålla.
Afrikanerna måste skapa sig ett eget kapital. Det

sker bl.a. med utvecklingen av ett fungerande jord-
bruk och ökad inomafrikansk handel.

Finns det andra alternativ?
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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!

Afrikanska bokträffar
i Världsbiblioteket
Vi fortsätter att läsa och diskutera böcker från och om Afrika.
Torsdagen den  mars tar vi upp Jungfrur av sten av Yvonne Vera,
Zimbabwe och torsdagen den  april är det dags för En stereo i
Soweto, Sydafrika berättar.

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.

Stockholms Afrikagrupp
Årets första medlemsmöte hålls tisdagen den  februari kl . i
Solidaritetshuset.

Det kommer bland annat att handla om Afrikagruppernas sats-
ning på jämställdhet och hiv/aids. Vi diskuterar även vad vi vill göra
under året och de som vill stannar och hjälper till med ett utskick av
brev till våra medlemmar!

I år får du sex…
…nummer av tidskriften Södra Afrika, fyra under vinter/vår och två,
lite tjockare, under hösten. Nästa nummer kommer runt den 
mars.

Har du ny adress?
Meddela eva.kraft@afrikagrupperna.se eller ring ‒   om
du vill få tidskriften Södra Afrika även i framtiden.

Du glömmer väl inte att titta in på Afrikagruppernas hemsida med jämna
mellanrum. Den uppdateras hela tiden.
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