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Det talas om ett trendbrott för
Afrika. Den ekonomiska tillväxten
ökar i vissa länder och alltfler
företagare får upp ögonen för de
möjligheter som finns på kontinen-
ten.
Svenskt näringsliv hänger på och
skickar ut ett fartyg som reklam.

Även handeln mellan Sverige och Sydafrika
växer och varje år etableras tio nya svenska
företag i landet. När repliken av Ostindien-
fararen Götheborg la till i Kapstadens hamn
den  februari var det tänkt som en språng-
bräda för svenskt näringsliv. Fast radions
korrespondent Vincent Dahlbäck beskrev
händelsen som ett spökskepp som seglade in

i V&A Waterfront. Något sådant hade ingen
sett sedan -talets slut.

Då var handeln knappast något som gyn-
nade afrikaner och paradoxalt nog är den
svenska PR-maskinen också en symbol för
rovdrift, slavhandel och brutal kolonialise-
ring.

Ingen slavhandel, eller?
– Vi har naturligtvis tänkt på att afrikanerna
kanske inte tycker att det är så roligt att
Ostindienfararen lägger till i Kapstaden, och
det är en av anledningarna till varför vi valt
att fokusera på dagens handel mellan Sverige
och Sydafrika, säger den svenske ambassa-
dören Anders Möllander.

Annica Magnusson, pressdirektör för Ost-

indienfararen, medger att även projektled-
ningen oroat sig för den koloniala aspekten.
Men det var före avfärden från Göteborg.

– Mottagandet i Sydafrika har varit väl-
digt positivt, säger hon och tillägger att det
möjligtvis kan bero på att Sverige aldrig var
inblandad i slavhandeln.

Det är en sanning med modikation. Sve-
riges ledning var länge intresserad av att ta
del av den lukrativa slavhandeln, men kom
inte till skott förrän i slutet av -talet.
Ändå hann kronan bedriva människohandel
i  år på den kungliga kolonin S:t Barthele-
my där ”arbetsdugliga afrikaner” såldes och
lastades om. Det dröjde ända till den  maj
 innan de fyra stånden enades om att
slavarna i den svenska kolonin skulle friges

Ett skepp kommer lastat…
…med dubbla budskap när ostindiefararen lägger till

Hans de Boer flyttade från Kalahariöknen i norra Kap för att uppfylla sin dröm om att gå till sjöss. Han kom till kajen för att titta på Ostindienfararen
Götheborg varje dag, men hade inte råd med de 40 rand som inträdet kostade. Fartyget är tänkt som en språngbräda för svenskt näringsliv, men det är också
en symbol för rovdrift och människohandel.        FOTO: ANNIKA FORSBERG LANGA (NEDAN), ÅKE FREDRIKSSON (TILL HÖGER)
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inom tre år. Fast slavarna fick själva bidra
med   piastrar för sin frihet.

Men det är en bisats i sammanhanget.
När Ostindienfararen kom till Kapstaden
ältades sannerligen inte det förflutna, eller
åtminstone inte historien före den svenska
antiapartheidrörelsens tillkomst. Hundratals
människor, många av dem svenskar, stod
längs kajen och applåderade. I bakgrunden
tronade Taffelberget, solen sken och skol-
barn sprang runt och åt glass. Det var fest,
kort sagt.

Vinstryktet sprids
I den del av Sydafrika som kallas den ”första
nationen” är infrastrukturen välutvecklad och
landet har haft en obruten tillväxt sedan
september . Under nästa år väntas den
stiga till , procent, och målet är att uppnå
en stabil tillväxt på sex procent från och med
år .

Efter sanktionernas avskaffade har även
den svenska exporten ökat. Ifjol sålde Sverige
varor till Sydafrika till ett värde av , mil-
jarder kronor.

Över  svenska företag har etablerat sig i
landet och nästan  finns representerade
genom återförsäljare.

Den sydafrikanska regeringen har väl-
komnat den internationella handeln med att
bland annat sänka tullarna. Förhoppningen
är att de utländska investeringarna ska växa
sig så stora att man kan uppfylla de löften
som utlovades inför det första demokratiska
valet för tolv år sedan.

Men varken kronor, dollar eller euro har
strömmat in i landet i den utsträckning man
hoppats på. Vilka är hindren? Aids? Krimi-
nalitet? Eller bara fördomar och en nattsvart
Afrikabild i största allmänhet?

De tre svenska fiskebåtarna Ghanti,
Monsun och Nordic från Göteborg
fiskar i Västsaharas vatten med
godkännande av marockanska
myndigheter och det svenska
Fiskeriverket.

I juli  förhandlade EU fram ett fiskeavtal
med Marocko som sedan  ockuperar
Västsahara. I avtalet är de västsahariska vatt-
nen inte uttryckligen undantagna, vilket har
fått den svenska regeringen att agera.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
har tydligt deklarerat att det för Sverige är en
viktig principfråga att fiske på västsahariskt
vatten inte ska inkluderas i avtalet.

Sverige är drivande i denna fråga inom
EU. Att Västsahara inte är en del av Ma-
rocko och att Marocko inte har rätt till Väst-
saharas naturresurser, konstaterade tjänste-

män från UD så sent som i november. Att
plundra ett icke-självstyrande område på dess
naturresurser är ett brott mot folkrätten.
Ändå godkänner Fiskeriverket denna stöld.

EU fullkomligt öser in pengar i Marocko,
vars regim klart och tydligt har förklarat att
man varken tänker följa den fredsplan som
man har undertecknat eller det otal FN-
resolutioner som säkerhetsrådet författat se-
dan .

Den marockanska regimen har satsat stort
på att bygga ut hamnar och fiskeriverksamhet
i Västsahara. Är det hit EU-medlen går?
Vem kontrollerar det?

De marockanska vattnen börjar nu bli
utfiskade. Därför söker marockanerna sig
till de västsahariska, som är oerhört rika på
fisk.  räknar man med att  procent av
”Marockos” fiskefångst kommer att fiskas
och landas i Västsahara. Men det är ett fåtal

västsaharier som får sin försörjning av fiske-
rinäringen eftersom de inte får licenser. Det
får däremot de hundratusentals marockan-
ska inflyttade bosättarna.

De tre svenska fiskebåtar som genom sitt
fiske på västsahariskt vatten bryter mot folk-
rätten borde få svenska myndigheter och
den svenska regeringen att agera med skär-
pa. I all synnerhet som den svenska regering-
en driver fiskefrågan i EU.

I Europa har kampanjen Fish Elsewhere!
dragits igång för att stoppa EU:s folkrättsligt
illegala fiske i Västsaharas territorialvatten.
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Läs mer:

www.fishelsewhere.org
www.arso.org/Olaeng.pdf
www.gp.se/gp/jsp/
Crosslink.jsp?d=130&a=246923
www.waronwant.org/?lid=10850

Svenska fiskebåtar bryter mot folkrätten

Max Bjuhr, som ansvarar för handelsfrå-
gor på den svenska ambassden i Pretoria,
tror inte det.

– Synen på Afrika har förbättrats avsevärt
de senaste tio åren. Företagare som redan
etablerat sig här går med vinst och det är
information som sprids snabbt.

Det nya afrikaintresset gäller inte bara
Sydafrika utan också Angola, Sudan och Ni-
geria. Eller nya och nya förresten. Handeln
mellan Sverige och Afrika går tillbaka till
Ostindienfararnas dagar och , samma år
som apartheidregimen kom till makten, var
Sydafrika Sveriges tredje största exportmark-
nad utanför Europa.

På ett seminarium, som hålls på District Six
Museum under fartygets besök, står Sverige-
främjandet i centrum. För en stund känner
man sig som förflyttad till kåkstäderna i -
talets början då folk brukade brista ut i sång-
en ”Swedish people, lovely people”.

Fast den här gången är det svenskarna
som sjunger sin egen lovsång, visserligen med
bifall från sydafrikanerna i panelen: Kadar
Asmal (före detta utbildningsminister), Mur-
phy Morobe (rådgivare till presidenten) och
Billy Modise (en gång ANC-representant i
Sverige).

Mycket tal om Palme
Det pratas mycket – väldigt mycket – om
Olof Palme och den svenska solidariteten
under befrielsekampen. Kadar Asmal tar upp
frågan om vad vi ska göra med vår vänskap i
framtiden. Borde den inte omfatta mer än
bara affärsuppgörelser?

– Vi är alla chockerade över den främling-
fientlighet som blossat upp i Europa. Skulle
inte Sverige och Sydafrika kunna ta ställning
gemensamt? frågar han och avslöjar samtidigt

att han missat den senaste utvecklingen i
Sverige med Schengen och tjänstemän på
Migrationsverket som skålar i champagne
när flyktingar utvisas; ett Sverige där det mesta
som Palme sades stå för har tillintetgjorts.

Alla seminariedeltagare är överens om att
de utländska investeringarna är viktiga för
landets framtid. Numera stöder Sida utveck-
lingen av infrastruktur, finansmarknader och
aktiebörser för att möjliggöra privata invest-
eringar som i sin tur ska garantera en fortsatt
ekonomisk tillväxt.

Ingen automatik
Johan Dahl, koordinatör för Afrikagrupperna
i Sydafrika, instämmer; investeringar och
infrastruktur är grundbultar i ett lands ut-
veckling. Men det finns ett aber.

– Det finns ingen automatik i att investe-
ringar i infrastruktur leder till utveckling på
alla områden. Man kan till exempel fråga sig
hur länge det kommer att ta innan den för-
bättrade levnadsstandarden spiller över till
de eftersatta områdena i de forna hemländ-
erna Transkei och Ciskei?

I dessa områden, där Afrikagrupperna är
verksamma, krävs massiva insatser. Den eko-
nomiska tillväxten ökar i Östra kap och ar-
betslösheten kryper sig sakta neråt. Men i
Transkei och Ciskei saknar mellan  och 
procent av invånarna arbete.

Dahl beskriver det som ett slags katastrof-
tillstånd där marknaden inte kan förväntas
ta hela ansvaret.

– ANC-regeringen måste också fråga sig
om de har råd att hålla sig med en -
procentig arbetslöshet för att kunna fortsatta
förse näringslivet med billig arbetskraft.

A N N I K A  F O R S B E R G  L A N G A
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