
MoURAD äR TJäNSTEMAN på byggnadssty-
relsen. Han är omutlig och hans kolleger kallar 
honom bakom ryggen för stålmannen när han 
vägrar ”vara lite följsam”. Han lever på krita och 
frun föraktar honom. Ska han falla för frestel-
sen? I Mourads moral – en bestickande historia (Al-
fabeta, 1994) av den marockanske författaren 
Tahar Ben Jelloun får läsaren sitta på Mourads 
axel och lyssna på hans inre resonemang när till 
slut hela hans tillvaro kretsar kring dilemmat. 

I förordet dedicerar Ben Jelloun boken till 
Pramoedya Ananta Toer, Indonesien (1925–2006) 
som en replik till dennes roman Korruption från 
1954, och menar att berättelsen på en gång är 
både lokal och universell, lika och annorlunda.

Korrupta tjänstemän och myndigheter är ett 
inte ovanligt motiv i afrikanska romaner. De är 
ibland skrivna i bitterhet över situationen i nyligen självständiga 
stater, men ofta med humor som vapen i kritiken.

Exempel är klassiker som De ännu inte födda av Ayi Kwei Ar-
mah där en järnvägstjänsteman till omgivningens ilska och för-
tret i 60-talets Ghana, i likhet med Mourad vägrar sko sig. Rös-
ter ur förändringen av Wole Soyinka är en satir där intellektuella, 
tjänstemän och traditionalister alla är lika giriga. En folkets man av 
Chinua Achebe är också en besk och rolig satir över Nigeria ef-

ter självständigheten. Och i Ngugi wa Thiong’os 
En blomma av blod är det makthavarna i Kenya 
som efter självständigheten sviker sina ideal.

Ngugi wa Thiong’o har nyligen kommit ut 
med sin första roman på 20 år, Wizard of the 
Crow (Pantheon Books, augusti 2006). Den är 
enligt kritiken ett mästerverk, en hejdlös poli-
tisk och social satir över makt och korruption 
om det fiktiva afrikanska landet Aburiria där 
härskaren, med stöd av Världsbanken, bygger 
ett gigantiskt Babelstorn. 

Den senaste av Ben Jellouns romaner, Den 
siste vännen, (Alfabeta, 2006), kom i våras. Det 
är en historia om frivilliga och påtvingade väg-
val och manlig livslång vänskap, och om Ma-
rocko naturligtvis. Den ene mannen bosätter sig 
så småningom i det perfekt välordnade Sverige 

där han ibland längtar mycket efter Marocko – bland annat till 
skrikiga gatuförsäljare och trafikpoliser man kan muta… 

Nästan samtidigt kom Länkar av den somaliske författaren 
Nuruddin Farah där huvudpersonen återvänder efter 20 år i 
USA till sin barndomsvän i ett Mogadishu totalkorrumperat av 
krigsherrarna, mardrömslikt och obegripligt. Han tvingas för-
hålla sig till detta – och till sin egen moral.

En bestickande historia 
– om korruption som motiv i romaner

Läs mer om korruption på Internet 
Transparency International är ett fristående nätverk som vill be-
kämpa korruption. Det spänner över 90 länder och bevakar, 
rapporterar och analyserar.

Hemsidan har en nyhetstjänst och en söktjänst för att hitta 
publikationer och annat material. Man ger ut en årsbok, som 
också kan laddas ned i sin helhet. I år är temat korruption och 
hälsa, 2005 var temat corruption in construction and post-con-
flict reconstrucion. www.transparency.org 

Eldis – Gateway to Development Information drivs av Institute of 
Development Sussex, finansierat av bl.a Sida och Norad. En sök-

ning på ”corruption” ger tillgång till en mängd relevanta doku-
ment, sammanfattade och i fulltext. www.eldis.org

LIBRIS, det nationella bibliotekssystemet. Man kan välja att söka på 
e-resurser och hitta t.ex. Joakim Thelanders avhandling Mutor i 
det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vanlig korruption, 
Lund University, 2006. Eller varför inte söka bland B, C- och 
D-uppsatser i Uppsök som nås via samma adress och hitta titlar 
som En sömngångaraktig inställning, det svenska arbetet mot 
korruption under 2000-talet  och White-Collar Crime i Sydafrika: 
vilken inverkan hade makt- och regimskiftet? www.libris.kb.se
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Maria Bergstrand, Världsbiblioteket, tipsar om gamla och nya böcker
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