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TCHAD

sidenten och den lagstiftande församlingen
är i huvudsak en fasad.
Presidenten Idriss Déby går till val, enligt
planerna nu i maj, för att försöka sitta en
tredje mandatperiod, något som tidigare varit
förbjudet enligt konstitutionen.
Statskuppsförsöket år  genomfördes
av en grupp med samma etniska tillhörighet
som presidenten och som hävdade att det
var ett sätt att försöka förbättra demokratin i
landet. En av orsakerna till detta kan vara att
Déby försöker försäkra sig om att hans son
får ta över makten när han själv stiger åt
sidan.

Ingen insyn
De åtgärder som Världsbanken stöttat i Tchad
har varit inriktade på att minska de negativa
effekterna av oljeutvinningen. Bland annat
fick regeringen ett flertal miljoner för att
stärka sin kapacitet att ta hand om de sociala
och miljömässiga konsekvenserna samt att
utveckla och leda utvecklingen av oljesektorn i landet generellt. Också företagen har
betalat ut kompensation till de samhällen
som har berörts av projektet samt kompensation för förlorad åkermark och pengar för
att rusta upp fem kliniker i området.
När jag talar med folk mörknar dock
bilden. I Moundou möter jag Borohoul Toubda som menar att det man lovat att investera inte har materialiserats, och där det sker,
sker det på ett ojämlikt och korrumperat
sätt. Gemene man vet inte hur mycket pengar
man får för oljan, eller till vad dessa pengar
ska användas. Han ser utvecklingsfonden
som en fasad, insyn i detta oljeprojekt saknas.

Kritik från Amnesty
Projektet har fått kritik från bland annat
Amnesty som menar att kontraktet mellan
staterna Tchad och Kamerun och företagen
är skrivet på ett sådant sätt att det kan avskräcka lagstiftarna från att förbättra de nationella lagarna om mänskliga rättigheter.
Samtidigt har Världsbanken konstaterat
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att Tchad saknar den relevanta kunskapen
för att utforma en bra reglering av oljeutvinningen.
Kontrakten var heller aldrig offentliga för
diskussion innan de trädde i kraft och blev

lag. Kontrakten som ingåtts kan gälla så
länge som  år, trots att vissa beräkningar
tyder på att oljeutvinningen kan fortsätta i
 år, sedan tar oljan slut.
JOHANNA SÖDERSTRÖM

Många hot mot president Deby
■■Lördagen den  april fylldes gatorna i
Tchads huvudstad N’djamena av anhängare
till president Idriss Deby. En rebellattack,
stödd av Sudan, hade just slagits ner med
hjälp av franska styrkor som sedan länge är
stationerade i landet.
Tchad, en fransk koloni fram till , är
ett av världens allra fattigaste länder och
även det mest korrupta, enligt Transparency
International. Idriss Deby tog makten i en
militärkupp , då han med stöd av Sudan, störtade den förre diktatorn Habré och
 och  vann han presidentvalen. Parlamentet, där Debys parti har majoritet, har

ändrat grundlagen så att han nu han omväljas för en tredje gång.
Parlamentet har även beslutat förlänga
sitt eget mandat med ett år och i december
 ändrade de oljelagen och upphävde
tidigare beslut om att  procent av oljeintäkterna ska gå till sociala ändamål. Istället
ökar pengar till försvar och säkerhet.
Världsbanken reagerade med att säga upp
ett lån på  miljoner dollar och frysa landets tillgångar utomlands. I mitten av april
hotade oljeministern med att stoppa oljeexporten om inte landet kompenserades.
Deby uppgav att han ändrat oljelagen på

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 3 2006.

grund av det oroliga militära läget, både i
landet och i förhållande till Sudan. Många
militärer har deserterat, både tchadiska och
sudanesiska rebellgrupper, miliser och banditer har attackerat städer och byar i östra
delen av landet. Över   civila har tvingats fly och dessutom lever   flyktingar från Darfur i läger i Tchad.
Om våldet sprider sig i Tchad kan det få
mycket svåra humanitära konsekvenser. De
som tvingats fly från sina byar och jordbruk
har inte kunnat skörda sina fält och delar av
landet har drabbats av torka.
KERSTIN BJURMAN

