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RENäSSANS föR AfRIKANSK LITTERATUR 
Afrikansk litteratur och afrikanska författare blev internatio-
nellt kända under 2007. Ishmael Beah, tidigare barnsoldat i 
Sierra Leone, blev en litterär ikon i USA med den delvis själv-
biografiska boken A Long Way Gone. Chinua Achebe fick 
det prestigefyllda Bookerpriset för sina många böcker under 
ett långt författarskap och den unga nigerianska Chimamanda 
Ngozi Adichie vann Orange Prize for Fiction för sin bok Half 
of a yellow sun. 

VäL GENOMföRT VAL I SIERRA LEONE
Sierra Leone genomförde i fjol det andre demokratiska valet 
efter det brutala inbördeskrige som krävde närmare 50 000 
människoliv och som slutade 2002. Oppositionskandidaten Er-
nest Bai Koroma vann valet och tog över regeringsmakten på 
fredligt vis.

LIBERIAS SKULD EfTERSKäNKS
På kort tid efter inbördeskriget och det demokratiska valet av 
president Ellen Johnsen Sirleaf i januari 2006, har Liberia bör-
jat sin återuppbyggnad. Ett stort hinder har länge varit landets 
enorma utlandsskuld som växte snabbt under diktatoriska regi-
mer på 1980–90-talen. 2006 låg skulden på 3,7 milliarder dollar, 
3 000 procent högre än landets export det året. Under 2007 har 
över halva skulden efterskänkts. 

STARK OCH STABIL EKONOMISK TILLVäxT I AfRIKA  
Enligt OECD:s rapport African Outlook 2007 ökade Afrikas 
ekonomiska tillväxt under 2007 för fjärde året i rad. 2006 var 
den 5,5 procent och utsikterna för 2007 var att den skulle nå 5,9 
procent. Mellan 1996 och 2005 ökade handelns andel av BNP 
till 50 procent, upp från 43 procent under perioden 1980–1995. 
Utlandsinvesteringar i Afrika har också tredubblats till 30,6 mil-
jarder dollar under perioden 2001–2005.

DIASpORA SäNDE HEM 14 TILL 17 MILJARDER DOLLAR
Enligt den afrikanske utvecklingsbanken sände afrikaner i di-
asporan hem mellan 14 och 17 miljarder dollar i fjol. Beloppet 
var, enligt East African Business Week, nästan lika mycket som 
de offentliga utgifterna för Kenya, Tanzania och Uganda under 
2007. Överföringarna är ett viktigt tillskott till bistånd och an-
dra offentliga och privata investeringar i afrikanska länder. 

föRBUD MOT HANDEL MED ELfENBEN föRLäNGT
De afrikanska länderna har enats om kompromisslösning i frå-
gan handel med elfenben. Enligt ett nytt FN-avtal förlängs nu 
det internationella förbudet mot i ytterligare nio år. Sydafrika, 

Namibia och Botswana ville tillåta reglerad försäljning, medan 
Kenya och Mali hävdade att ett totalförbud under de kom-
mande 20 åren är nödvändigt för att stoppa tjuvskytte som 
alltjämt pågår. 

KApSTADEN – AfRIKAS föRSTA GRöNA STAD?
Kapstaden presenterade under 2007 en plan för att möta de lo-
kala konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Under de 
senaste somrarna har staden tvingats införa vattenransonering 
och nu ska man ge folk ekonomiska lättnader som exempelvis 
skatteavdrag till dem som investerar i snålspolande toaletter, 
vattentankar och återbruk av avloppsvatten.  För att spara en-
ergi ska staden successivt gå över till att använda vindkraft och 
solenergi.

IT-REVOLUTION I öSTRA OCH CENTRALA AfRIKA
Byggandet av en 10 000 km lång fiberoptisk sjökabel, som kos-
tar 230 miljoner dollar, från Sydafrika i söder till Sudan i nord 
påbörjades i december 2007. Denna höghastighetskabel, som 
ska vara igång år 2010, ska kopplas till fastlandet i Sydafrika, 
Moçambique, Madagaskar, Tanzania, Kenya, Somalia, Djibouti 
och Sudan. Ytterligare 13 grannländer ska kopplas till nätverket 
genom landbaserade system vilket kommer att ge 250 miljoner 
människor ökad tillgång till informationsteknologi. 

RWANDA – LEDANDE IT-LAND 
Mindre än 15 år efter att folkmordet i Rwanda ödelade stora 
delar av landets humankapital och infrastruktur, hållrer landet 
på att bli ledande på informationsteknologi i Afrika. Landets 
utvecklingsstrategi har som mål att göra Rwanda till en infor-
mationshub i Afrika söder om Sahara. 1,6 procent av budgeten 
går till IT-utveckling, högre än i flera OECD-länder. 1200 grund-
skolor i landet har datorer och minst 10 procent av landets 
högstadier och gymnasier har tillgång till trådlöst nätverk. Dess-
utom satsar myndigheterna på små, solcellsdrivna datorer och 
mobiltelefoner som kan fungera som bytelefoner. 

UGANDA TILLVERKAR MEDICIN MOT AIDS OCH MALARIA 
Uganda öppnade i oktober i fjol landets första fabrik för till-
verkning av livsviktiga mediciner mot hiv och malaria. Fabri-
ken, som kostade 30 miljoner dollar, kommer att producera över 
två miljoner tabletter dagligen för både hemmamarknad och 
export. Den är ett samarbete mellan ugandiska myndigheter, 
privat näringsliv och Cipla, den indiske storproducenten av 
generiska läkemedel. Produktionen kan leda till prisfall på när-
mare 30 procent under de närmaste fem åren. Även Kenya och 
Sydafrika har startat egen tillverkning av hiv/aidsmediciner.

10 goda nyheter från 2007 
enligt norska Fellesrådet for Afrika
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