
1.  Hur många människor bor det i Afrika?

2.  Vilka två stora två öknar finns i Namibia? 

3.  Vilken stad i Sydafrika kallas för Mother City?

4.  Vad hette Demokratiska Republiken Kongo under kolonial-
tiden?

5.  Vilken är Namibias enda djupvattenhamn?

6.  Hur många lever med hiv i Sydafrika?

7.  Vad hette Maputo innan självständigheten? 

8.  I vilket land är Kigali huvudstad? 

9.  Vilket är det största inhemska språket i Namibia? 

10.  Vilken ”färg” har den del av Nilen som rinner igenom 
Etiopien?  

11.  Vad heter valutan i det torra Botswana?

12.  Vilket år höll Sydafrika sitt första demokratiska val?

13.  Vilket är det för människan farligaste djuret?

14.  Vilket land ockuperar Västsahara? 

15.  Vad heter Angolas president?

16.  Vad kallas Malawisjön i Moçambique? 

17.  Vilket år blev Afrikanska Unionen verklighet?

18.  Vilket är Afrikas till ytan näst största land? 

19.  Vad är matapa? 

20.  Vad kallas Nelson Mandela i folkmun?

21.  I vilket land ligger upprorsprovinsen Biafra? 

22.  Hur många procent av Afrikas invånare bor i städer?

23.  Vad heter det område norr om Kongofloden som tillhör 
Angola?

24.  Vilket år blev Angola självständigt? 

25.  Hur dog Moçambiques president Samora Machel? 

25.  Vad är Botswanas största inkomstkälla?

26.  När undertecknades Sydafrikas nya konstitution? 

27.  Vad är Etosha? 

28.  Hur många procent av befolkningen söder om Sahara lever 
på mindre än två dollar/dag?

29.  Vad står förkortningen Renamo för? 

30.  Hur många länder ingår i samarbetsorganet SADC?

31.  Vad är marrabenta?

32.  Vilka ingår i den trepartsallians som styr Sydafrika?

33.  Vem är Malangatana? 

34.  Vad kallas det västafrikanska ekonomiska samarbetet?

35.  Vad heter Namibias president?

36.  Vad är en PARPA? 

37.  Vilket år hölls de senaste lokala valen i Sydafrika?

38.  Vad är Palop-länderna? 

39.  Vilket är Afrikas glesast befolkade land?

40.  Vilken är Sydafrikas största industri?

41.  Vad är Tchads främsta inkomstkälla? 

42.  Vad har hänt med valutan meticais i Moçambique? 

43.  Vilken sydafrikansk film vann nyligen en Oscar som bästa 
utländska film? 

44.  Vad innebar Incomáti-avtalet? 

45.  Vem är Luisa Diogo? 

46.  Hur mår man med babalassa? 

47.  Vad står förkortningen ONU för? 

48.  Vad heter regeringspartiet i Zimbabwe? 

49. Vilket är det mest tättbefolkade landet i Afrika?

50. Vad är pap, sadza, ugali?

50 frågor
Vad vet du om Afrika? Här kan du tävla mot 
dig själv och testa dina kunskaper i stort och 
i smått. Svaren hittar du på sid 46. Lycka till!
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1.  Cirka 910 miljoner
2.  Kalahari och Namib
3.  Kapstaden
4.  Belgiska Kongo
5.  Walvis Bay
6.  5,5 miljoner
7. Lourenço Marquez
8.  Rwanda
9.  Oshiwambo
10.  Blå Nilen
11.  Pula som betyder regn
12.  1994
13.  Malariamyggan
14.  Marocko
15.  José Eduardo Dos Santos
16.  Lago de Niassa
17.  2002 i Durban
18.  Algeriet

19.  Moçambikisk maträtt med huvudingrediensen 
kassavablad

20.  Madiba
21.  Nigeria
22.  36 procent
23.  Cabinda-enklaven
24.  1975
25.  En flygkrasch år 1986
25.  Diamanter
26.  Den 10 december 1996 
27.  En nationalpark i Namibia
28.  75 procent
29.  Resistancia nacional moçambicana
30.  14
31.  Populär mocambikisk dans- och musikstil
32.  ANC, Cosatu och SACP
33.  Känd moçambikisk konstnär
34.  ECOWAS

35.  Hifekepunye Pohamba
36.  En plan för fattigdomsbekämpning (PRSP)
37.  2006
38.  Samarbetsorganet för portugisisktalande länder 

i Afrika
39.  Västsahara med 4 pers/kvmile
40.  Gruvindustrin
41.  Olja
42.  Tre nollor har tagits bort
43.  Tsotsi
44.  Non-agression mellan Sydafrika och Moçambique
45.  Premiärminister i Moçambique
46.  Man är bakfull
47.  FN på portugisiska: Organizacao das Naçoes 

Unidas
48.  ZANU-PF
49.  Mauritius, 1 578 pers/kvmile
50.  Majsgröt? 50 svar om Afrika (frågor på sidan 41)
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självständigt Rhodesia, det brutala inbördeskriget och euforin 
då Zimbabwe blev självständigt.

– Zimbabwe är ett vackert och vänligt land och jag har aldrig 
blivit hotfullt bemött, understryker hon. 

När Mugabe lanserade sin jordreform år 2000 började Chris-
tina Lamb resa allt oftare till Zimbabwe. Vita farmare såg sina 
gårdar bli beslagtagna och Nigel var en av dem. Till hans bestört-
ning var Aqui bland krigsveteranerna som jagade bort honom 
från gården.

– Jag lärde mig mycket under intervjuerna, det är svårt för 
någon som kommer utifrån att förstå de historiska och känslo-
mässiga band som finns till mark i Zimbabwe.

MUgABE HAR FRAMgåNgSRIKT marknadsfört sin jordre-
form som en kamp mot kolonialismens förgångna oförrätter. 
Men Christina Lamb menar att reformen inte alls är en uppgö-
relse med kolonialismen och hon anser att västerländska journa-
lister gjorde Mugabe en tjänst genom att fokusera så mycket på 
de vita jordbrukarna när invasionerna av gårdarna inleddes. De 
glömde bort de svarta lantarbetarna trots att hundratusentals 
av dem förlorade sina hem och sitt leverbröd. Staten betraktade 
dem med stor misstänksamhet, och flera torterades och miss-
handlades. Många tog sin tillflykt till landsbygden där torr och 
obördig mark erbjuder lite att leva av. 

– För två månader sedan var jag i några byar där folk över-
levde på insekter, rötter och frön, säger Christina Lamb. 

– Mugabe har inte delat ut mark till lantarbetarna. De flesta 
gårdarna har hamnat i händerna på hans ministrar eller vänner. 
Varför gjorde han inte något åt situationen under sina första 
tjugo år vid makten utan först när hans egen position hotades?

MUgABE HAR SKApAT ETT NäT omkring sig av högt uppsatta 
militärer och partimedlemmar, samt folk från det civila samhäl-
let såsom biskopar och domare. De vill alla upprätthålla status 
quo och Christina Lamb beskriver hur de tjänar pengar på Zim-
babwes höga inflation.

– Om man ingår i regeringen eller är omtyckt av den, kan 
man köpa utländsk valuta till en förmånlig kurs och sedan sälja 
den på marknaden för nära åtta gånger så mycket. De som tjänar 
mycket på inflationen vill inte att saker förändras.

För ett år sedan anlände Christina Lamb till Zimbabwe kort 
efter Mugabes operation”Murambatswina”, då 700 000 hem 
jämnades med marken. 

– Jag gick omkring bland bråten och försökte förstå vad som 
hade hänt. Jag var helt chockad, säger hon.

– Murambatswina var Mugabes sätt att komma åt den svarta 
urbana befolkningen som han trodde hade röstat emot honom i 
senaste valet. Vilket återigen bevisar att konflikten i Zimbabwe 
handlar om en mans desperation att behålla makten. 

Några dagar efter intervjun reser jag med en taxichaufför som 
ursprungligen kommer från Harare, men nu arbetar i Kapsta-
den. Jag frågar honom om den höga inflationen och den korta 
medellivslängden. Han rycker på axlarna och säger att media 
alltid har en tendens att överdriva. Men det innebär inte att han 
stödjer Mugabe.

– Det finns ingen demokrati i Zimbabwe, säger han.
När jag undrar vad han tror skulle kunna bidra till en föränd-

ring, ler han snabbt mot mig i backspegeln.
– Vi ber, säger han.

EMILIE STENDAHL
Frilansjournalist




