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Jag har just kommit hem från två in-
tensiva och stimulerande dagar där

jag har lett Afrikagruppernas styrelsear-
bete. Vi har diskuterat i flera timmar
både i plena och i grupper. De slutliga
formuleringarna i det nya programmet
och långtidsplanen ligger nu på vår hem-
sida och är styrelsens proposition till
vårens årsmöte i Växjö den – maj.

Det känns lite märkligt att skicka
iväg ett -sidigt dokument ut i eter-
rymden tillsammans med kallelsen till
årsmötet. Vem kommer att läsa pro-
grammet och långtidsplanen, är de be-
gripliga, kommer man att känna sig po-
sitivt stimulerad till fortsatt aktivt soli-
daritetsarbete? Hur blir mottagandet?

Kvar på mitt skrivbord ligger tjocka
pappersbuntar med diskussioner och

argumenteringar kring olika förslag. Det
är minnesanteckningar från olika möten
med medlemmar och anställda, enskilda
afrikagrupper och landgrupper, m.fl.
Inte minst från tidigare styrelsemöten,
från alla telefonmöten och sammanträ-
den med de olika arbetsgrupper vi har
haft under tre olika styrelser. Underst i
pappersbunten ligger anteckningar från
Afrikagruppernas visionshelg i februari
.

I backspegeln/pappersbunten ser jag
nu hur mycket jag har lärt mig under
denna drygt tvååriga process. Den har
givit mig insikter i saker jag inte begripit
tidigare och lärt mig att vässa argumen-
ten. Det har också gällt att fånga Afrika-
gruppernas själ, den inre identiteten som
håller ihop oss och driver oss framåt i
arbetet.

Det gäller också att värdera formule-
ringar, riktlinjer och vägval för den när-
maste sex åren.

En lyx har varit tillgången till den
stora mängd kunskaper och värderingar
som finns inom vår organisation. En
kunskap hos många människor och som
tillsammans är mycket imponerande.

Det kommer att bli tomt nu när den-
na fas i arbetet är avslutad. Men det

blir säkert en kort andningspaus innan
motioner med anledning av styrelsens
proposition börjar strömma in med nya
argument och formuleringar som måste
behandlas. Jag ser fram emot detta!

Vi har definitivt skapat bra och fram-
synt program och långtidsplan. De är
inte perfekta men vi är på god väg.
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säger heller ingenting om politiska partiers
rättigheter. Dödsstraff har införts.

Kungen utser även alla domare i landet.
Detta medför att de anklagade inte kommer
att få en rättvis rättegång, menar PUDEMO.

Den nya grundlagen överraskar å andra
sidan när det gäller sociala frågor.

Kvinnor betraktas nu som myndiga per-
soner med rätt till att äga egendom, att skri-
va kontrakt och att ta banklån. Dessutom
stärks äganderätten vilket glädjer näringsli-
vet i landet.

En tredjedel under fattigdomsstreck
Swaziland är ett fattigt land som för tionde
året i rad ser ekonomin försämras. Närmare
 procent av den dryga miljonen invånare
försörjer sig på jordbruk. En tredjedel lever
under fattigdomsstrecket och flera års ute-
blivna regn gör att denna skara ständigt ökar.
Dessutom har sockerindustrin fått svåra pro-
blem och textilindustrin har klappat ihop
vilket lett till massavskedanden. Det lilla
kungariket är också hårt drabbat av hiv/aids,
enligt FN är , procent av den vuxna be-
folkningen smittad.

I ett försök att bekämpa aids återinförde
kungen  en gammal tradition, umchwa-
sho, som för fem år framåt förbjöd flickor

under  år att ha sexuella relationer. Detta
hindrade dock inte honom själv från att
varje år ta sig nya tonårsfruar. Umchwasho
kritiserades bland annat för att helt lägga
ansvaret för sex på unga flickor och förra året
avslutades projektet, ett år för tidigt.

Den idag -årige kungens extravaganta
livsstil sticker i ögonen. Samtliga  fruar har
alla blivit lovade var sitt nytt palats. Han
älskar bilar och förra året la han en trofé till
sin stora samling när han köpte en Maybach
för   US-dollar. Detta samtidigt som
landet begärde matbistånd till den svältande
befolkningen.

Den pågående rättegången mot opposi-
tion har fått den sydafrikanska fackförenings-
federationen Cosatu att uppmana afrikanska
ledare att införa sanktioner mot Swaziland
för att tvinga kung Mswati till politiska re-
former. En bojkott, menar Cosatu, skulle
vara lätt att genomföra bara genom att block-
era samtliga gränsövergångar.

Försök av oppositionen att få folk att
demonstrera mot den politiska utvecklingen
har inte varit framgångsrika.

– Politik är inte första prioritet när man
hungrig, säger en präst, det viktigaste blir att
överleva dagen.
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Allt starkare ekonomi i Angola
■■ – Angola håller på att bli en av Afrikas
starkaste ekonomier. Men hittills är det när-
mast en hemlighet för omvärlden, eftersom
internationella media förbigår den angolan-
ska succén med tystnad, konstaterade Paul
de Sousa från revisions- och konsultfirman
KPMG.

Hösten  genomförde firman en stu-
die som visade att den ekonomiska tillväxten
blev i storleksordningen – procent .
Det betyder att Angola har en av världens
snabbast växande ekonomier. Detta bekräftas
också av IMF, vars senaste beräkningar för-
utser en årlig ekonomisk tillväxt för Angola
på cirka  procent under perioden –.

Lejonparten av tillväxten kommer från
oljesektorn, där både de höga oljepriserna
och ökande produktion har åstadkommit en
formlig boom. Oljan stod  för  pro-
cent av den angolanska exporten och för 
procent av statens skatteinkomster.

Angolas ekonomi är alltså fortfarande
ohälsosamt starkt beroende av oljan. Men
Sousa framhåller att även andra sektorer sedan
ett par år befinner sig i tillväxt. Det gäller
bland annat bankväsendet, kommunikationer
och IT, diamantproduktionen, byggnadsin-
dustrin och inte minst jordbrukssektorn.

Det senaste året har Angola dragit till sig
mer investeringar än de flesta afrikanska stater,
inte bara till oljeområdet utan också till andra

sektorer. Portugal, Brasilien, Sydafrika och
Kina står hittills för de flesta investeringarna,
oftast genom blandföretag tillsammans med
angolanska privata intressen.

Angolanska kommentatorer ser det som
ett hälsotecken att också rika angolaner har
börjat investera i det egna landet. Tidigare
gjorde de allt för att överföra sina rikedomar
till utlandskonton.

Trots den ekonomiska boomen är majo-
riteten av angolanerna fortsatt mycket fatti-
ga. I sitt nyårstal försäkrade president Dos
Santos att regeringen är medveten om fattig-
domen och just därför höjer de statliga an-
slagen till utbildning och hälsovård. I år går
enligt den angolanska radion nästan  pro-
cent av statsbudgeten till sådan social service.

Angolanska ekonomer säger att de många
investeringarna redan börjar minska arbets-
lösheten och att levnadsstandarden är på väg
att förbättras. Till och med de argaste kriti-
kerna har på senare tid erkänt att livet börjar
bli bättre även för fattiga angolaner.

Omvärldens allmänt rådande negativa bild
av Angola stämmer inte alls med verklig-
heten, framhåller Paul de Sousas studie. Han
konstaterar att ”alla angolaner är fullt upp-
tagna med att ta del av fredsvinsterna och
har ingen tid över att ens tänka på krig”.
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