Zimbabwes brain drain
    bra för Namibia
Det råder högkonjunktur i norra Namibia. Stabiliteten i Angola och inflödet
av kvalificerad arbetskraft från Zimbabwe gör förutsättningarna perfekta för
tillverkningsindustrin.
– Men ännu är den lokala marknaden väldigt svag, säger Robert Muzuza.
Robert Muzuza är en av de många zimbabwier som arbetar i Namibia. Han är ekonom på Komeho som driver Rural
Development Centre i Ongwediva på entreprenad åt den namibiska staten. Uppdraget är att fylla behoven av anpassad teknik

samt kompetens- och produktutveckling i de centrala fyra nordliga regionerna.
– Vi har ett samarbete med en ingenjörsfirma från Zimbabwe. De utbildar vår personal och vi kan tillverka produkter ur
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Den namibiska staden Oshikango, på gränsen till
Angola är en livlig handelsstad med fullbokade
hotellrum, köande långtradare och ett myller av
tax-free-erbjudanden.

Vid sextiden på kvällen stängs gränsen. Långtradarfikens
kassapparater fylls med US-dollar när hungriga chaufförer köar
för öl och en bit mat. Att få tag på ett ledigt hotellrum är i stort
sätt omöjligt så de flesta får sova i eller under sina lastbilar.
När gränsstationen öppnar igen klockan åtta på morgonen
börjar rusningen. Vid de exporterande grossistvaruhusens portar trängs de nya cykelentreprenörerna. Varor för export får
inhandlas skattefritt och angolanska affärsmän har lärt sig att
anlita cykelbuden. Att ta en bil över gränsen är en dyr historia
men en cykel får passera gratis.
Många arbetslösa namibier försörjer sig numera som cykel-
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bud i Oshikango. Med målmedvetna steg styr de sina tungt lastade cyklar mot gränsstationen. Vakterna nickar igenkännande
och öppnar grinden för att de inte ska tappa farten. En del har
sex meter långa järnbalkar surrade på cykeln och andra lastar
ända upp till 200 kg cement mellan hjulen.
För långtradarna öppnas inte grindarna lika lätt. Pappersexercisen kan vara förödande och vissa ekipage kan bli stående på
gränsen i veckor.
Byggnadsmaterial och livsmedel från Sydafrika samt kapitalvaror från de kinesiska handelshusen är de vanligaste exportvarorna.

deras sortiment. Det rör sig i första hand om maskiner för lantbruket. Men vår mekaniska verkstad har också möjlighet att
utföra andra arbeten åt företag i trakten, säger Robert Muzaza.
Musa Mutasa är en annan zimbabwier som håller på att etablera sin mekaniska verkstad utanför Oshakati. Han anlitar regelbundet Komeho för vissa moment i sin tillverkning och räknar med att flytta hela sin tillverkning från Zimbabwe om inte
den politiska och ekonomiska situationen blir bättre.
I en välbesökt produktutställning visar Hilia Iipinge hur maskinerna fungerar. De är i första hand avsedda för att tröska och
mala hirsen från de små familjejordbruken. Intresset är stort
men än så länge är det en för stor investering för en enskild familj. Det är däremot vanligt att företagare investerar i maskiner
och snart finns det en mekanisk kvarn i varje by. Det ger en
enorm arbetslättnad för kvinnor och barn som traditionellt

malt och siktat hirsen. Men det är inte bara lokalbefolkningen
som intresserar sig för Komehos maskiner.
– Jag får regelbundet besök av angolanska affärsmän. Det
finns veckor då vi får in order över 100 000 namibiska dollar och
förra året ökade vi omsättningen med 100 procent, säger Hilia
Iipinge och ler brett.

– Den över 200 mil långa transporten från Sydafrika på de
namibiska vägarna gör jag på två dagar, men på andra sidan
gränsen är vägarna i stort sett obefintliga, berättar en av chaufförerna.
För en tung lastbil kan det ta upp till tre dagar att ta sig de
40 milen upp till Lubango. Lättare fordon tar sig fram bättre.
Från hamnen i Walvis Bay går det en jämn ström med nya bilar
till Angola. Mr. Rosario som kör nya Mitsubishibilar ända upp
till Luanda berättar att resan brukar ta tre dagar.

som ansvarar för EPZ
aktiviteterna medger i sin senaste rapport att de inte lyckats få
igång tillverkningsindustrin. Anledningen är i första hand bristen på kunnande och teknologi. Men rapporten spår ändå en
positiv utveckling för platser som Oshikango eftersom det stora
inflödet av kapital förväntas ge effekter på hela regionen.

i södra Afrika har den
namibiska staten satsat stort på att utveckla exporthandeln. En
lag från 1995 (EPZ-act) syftar till att underlätta för exporterande tillvekningsindustri. Men väldigt få positiva ord har hittills fällts om den utvecklingen. Fackföreningsrörelsens forskningsinstitut LaRRI har varit vassast i sin kritik och menar att
länderna konkurrerar ut varandra till priset av undermålig arbetsrätt och miljöskydd.
Det havererade textilföretaget Ramatex är ett tydligt exempel.
I Oshikango finns det en särskild företagspark för exportindustri men det är i huvudsak byggnads-, finans- och transportsektorn som har gynnats av EPZ-lagen, menar forskarna på
LaRRI.
De arbetslösa i Oshikango ser inga tillverkande exportföretag som ropar efter folk utan får i stället förlita sig på tjäna
småpengar som cykelbud.

Uppsvinget för tillverkningsindustrin beror till stor

del på att välutbildade zimbabwier etablerat sig i Namibia. De
möts för det mesta med välvilja, särskilt på den lokala marknaden.
– När de namibiska jordbrukarna ser att det finns maskiner
som är anpassade till deras produktionsförhållanden ökar också
viljan att producera mer. Just nu utvecklar vi en mindre modell
av kvarn som fler har råd att köpa, förklarar Robert Muzaza.
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Det går en jämn ström med nya bilar till Angola. Resan upp
till Luanda brukar ta tre dagar. 		
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