Med banken på fickan
Mobiltelefonen kan användas som både informationcentral och bank. Det kan ge
bönder bättre pris för sina skördar och pengar kan lätt flyttas mellan människor.
Står man mitt på busstationen vid Mfangano Street i
centrala Nairobi så ser man åtminstone tio, tolv grön/vita skyltar med texten ”Mpesa” utanför affärer och kiosker runt den
öppna platsen. Kioskerna är ombud för den nya generationens
banker i Östafrika, mobiltelefonbankerna. För när Kenya och de
andra länderna i regionerna tog steget in i den mobila tidsåldern, lämnade man också gamla institutioner bakom sig, som
svårtillgängliga banker och svindyra Western Union-kontor.
Med ett SMS kan man idag skicka pengar tvärs över landet,
betala sina räkningar eller stoppa undan en sparslant som är för
liten för att bankerna ska vara intresserade, men som är ett steg
mot ett nytt hus.
För tio eller fem år sedan skickades det också pengar från
busstationen vid Mfangano Street. För den som lyckats skaffa
sig ett jobb i stan finns det pengar att göra och många jobbar i
Nairobi för att försörja en familj någon annanstans. Det vanliga
sättet att föra över pengar var tidigare att skicka dem med en
vän (i bästa fall), eller sätta dem i händerna på en busschaufför
med hygglig uppsyn och hoppas på det bästa. Det fungerade
ibland.
När ett mobiltelefonbolag, det tidigare statliga Safaricom, i
februari 2007 introducerade en tjänst för att föra över pengar
via SMS förändrades allt i ett slag. Tjänsten, som kom att följas
av flera liknande, kallades Mpesa, och byggde på ett nätverk av
ombud, i dag tiotusentals småbutiker och kiosker, där den som

har ett mobilabonnemang eller kontantkort kan sätta in, ta ut
eller föra över pengar.
Två år senare används tjänsten både som sparkonto
och för att betala räkningar, och tio miljoner användare har
plötsligt fått del av den där särskilda makten som följer med att
kunna spara pengar på ett konto, eller skicka pengar till varandra.
Mpesa är ett talande exempel på hur mobiltelefonutvecklingen i Östafrika bidragit till att stärka de svagaste i samhället.
Men det är inte det enda exemplet. För när det kommer till
smarta mobiltelefontillämpningar ligger det internet- och datorfokuserade Nordeuropa numera ofta efter Östafrika.
SMS-baserade spannmålsbörser ger bönder, som tidigare varit helt i händerna på sina uppköpare, informationen och kanalerna de behöver för att kunna ta skäligt betalt. Småsjukhus
utan fast telefon och långt från närmaste internetuppkoppling
använder SMS-baserade blod-databaser för att hålla sig à jour
med tillgången på blod på blodcentraler och sjukhus i närheten.
Och innovationstakten verkar bara öka.
För några månader sedan öppnade det bahrainska mobilbolaget Zain sitt SMS-bank-system för att skicka pengar och göra
betalningar också mellan olika länder i Östafrika (till att börja
med Kenya, Uganda och Tanzania). Alla väntar spänt på att se
vilka nya tjänster det leder till under den närmaste tiden, men
ett är säkert: När Östafrika ser sig omkring i världen på jakt

Små digitala klyftor i Afrika
Afrika anammar ny teknik och är nu på väg att hinna
ikapp länderna i nord när det gäller mobilanvändning.
allt viktigare i Afrika,
med banktjänster för fattiga i mobilen och en fullkomlig explosion av information på afrikanska språk, visar glädjande siffror
från FN-organet International Telecommunication Union att de
digitala klyftorna i Afrika är små jämfört med förhållandet när
internet växte fram i Europa. Och skillnaderna mellan fattigas
och rikas tillgång till informationsteknik är inte bara relativt
små, de verkar också minska.
År 2008 gick det ett mobilabonnemang på var tredje invånare i Afrika söder om Sahara. Hur många som har tillgång till

Samtidigt som IT-industrin blir

42

Ur tidskriften Södra Afrika nr. 1 2010

mobiltelefon i sin familj, by eller kompisgäng går förstås inte att
veta, men uppskattningar från 2006 säger 60 procent, och sedan
2006 har det hänt mycket.
Med en femtioprocentig tillväxt är Afrika när det gäller mobiltelefoni, på väg att hinna ikapp Europa i en takt som hade
låtit helt utopisk för tio år sedan. Hela kontinenten ser ut att
helt hoppa över det kostsamma mellanledet med utbyggnad av
fast telefoni, som i stort sett inte ökar alls.
Några länder, som Eritrea, Somalia, Zimbabwe och Centralafrikanska republiken, står och stampar, men annars gäller att

länderna med sämst mobiltillgång finns bland dem som ökar
snabbast.
När man börjar jämföra hur fattiga och rika afrikanska länder står sig i IT-tillväxten upptäcker man en anmärkningsvärd skillnad mot världen i stort: Ekonomin har nämligen
förhållandevis liten betydelse. Den digitala klyftan mellan de
fattigaste och rikaste länderna i Afrika är avsevärt mycket mindre än mellan fattiga och rika länder i världen i stort.
Till och med när man tittar på något mycket exklusivare än
mobiltelefoni, nämligen internettillgång via vanlig dator, är klyftor mindre än man kanske kunde ha väntat sig. Medan bara de
rikaste har tillång till datorer, så finns det, med undantag för
några extremt datortäta länder som Seychellerna och Mauritius, inget tydligt samband mellan att ha en dator och att ha tillgång till internet. Allmänna datorer och internetkaféer står för
lejonparten av all internetåtkomst i Afrika.
Internettillväxten är också högre i Afrika än i Europa, men
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här stängs inte gapet mellan nord och syd på samma tydliga sätt.
Fortfarande har bara fyra procent av invånarna söder om Sahara
tillgång till internet, långt efter de flesta fattiga länder i andra
världsdelar. I hela världen är internettillgången snart uppe i 25
procent, och här är det Mellanöstern som tagit ett jättekliv de
senaste åren. Bristen på utbyggt fibernät syns tydligt, och det
är framför all mobilt bredband som står för tillväxten.
Några länder sticker ändå ut, i bland annat Zambia och Angola tillkommer nya internetanvändare i extra hög takt.
fortfarande: Ny teknik är
dyrast för de fattigaste. I de fattigaste länderna är både mobiltelefoni och internetuppkoppling fortfarande i särklass dyrast
om man jämför pris med köpkraft. Och för den fattigaste delen
av befolkningen går en mycket stor del av lönen till mobiltelefoni. I den extrema ökningen av mobiltelefoni har få operatörer
behövt priskriga. Den orättvisan är oförändrad i 2008 års siffror.

En gammal sanning står sig
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