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Förord  
 
Afrika är en betydande producent av olja och gas och är dessutom rikt på 
metaller och andra råvaror av betydelse för världsekonomin. I december bjuder 
NOG in till ett seminarium som vi bedömer är av stort intresse även för andra 
företag och organisationer än de som aktivt arbetar med olje- och gasfrågor i 
Afrika.  
 
NOG-seminariet avser att belysa olika aspekter på kontinentens utveckling och 
dess betydelse och potential för världens olje- och gasförsörjning. Med fokus på 
de största och mest betydelsefulla producentländerna kommer aspekter som 
tillgångar, produktion, huvudsakliga marknader och försörjningsvägar till dessa 
att behandlas vid seminariet. Även demokratiseringsprocessens betydelse för ett 
lands utveckling är tänkt att belysas. Seminariet kommer även att behandla 
ekonomiska frågor som finansiell riskhantering, konjunkturer och utvecklingen 
vad gäller aktörerna i Afrika. Vilka är trenderna beträffande staternas agerande 
och privata aktörers förutsättningar i Afrikas olika länder? Vilka utmaningar kan 
ett västerländskt bolag verksamt i Afrika stå inför vad gäller exploatering, 
tillgång till resurser och drift? 
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Petra Zackrisson har arbetat som rådgivare för företag som ska expandera i 
utvecklingsländer sedan 1999. Under 2003-2007 tjänstgjorde hon som handelssekreterare på 
Exportrådets kontor i Estland, samt utvecklade Ukrainakontoret. Idag arbetar hon som 
ansvarig för strategisk försäljning och affärsutveckling i Central- och Östeuropa samt 
Subsahara. 
 
Ökat intresse för Afrika som marknad – missar Sveri ge chansen? 
Att investerare runt om i världen intresserar sig alltmer för Afrika framgår bl.a. av det flertalet 
artiklar som på senare tid publicerats om ämnet. Samtidigt kritiseras svenska företag för att 
missa viktiga exportchanser. I en nyligen publicerad rapport från Swedfund beskrivs hur 
svenska företag generellt betraktar fattiga länder mer som ”biståndsländer” snarare än 
”marknader”, vilket tycks ha skapat en felaktig bild av de kommersiella förutsättningarna i 
exempelvis Afrika. Zackrisson menade att Sverige ofta tenderar att vara lite sent ute på 
tillväxtmarknaderna och drog paralleller till de senaste årens utveckling i Östeuropa där 
Sverige ligger ett par år efter. Som kontrast till Sveriges mycket begränsade verksamhet i 
Afrika lyfte hon fram kinesiska och indiska investerare som särskilt aktiva aktörer på de 
afrikanska marknaderna. 
 
Afrika – generella trender och risker 
Utmärkande för den politiska utvecklingen i Afrika är färre väpnade konflikter, ökad politisk 
stabilitet och demokratiutveckling samt fred i de flesta länderna. Kollektivt ansvar och 
regionala initiativ blir allt vanligare inom politik, handel, fred och säkerhet. Zackrisson 
påpekade att afrikaner och afrikanska stater idag utstrålar ett självförtroende och en optimism 
som man inte kunde se på samma sätt förut. Kontinenten uppvisar en stark ekonomisk tillväxt 
och en växande medelklass, vilket i sin tur beror på ett flertal faktorer som t.ex. höga priser på 
naturtillgångar, utländska direktinvesteringar, omfattande skuldavskrivningar och ett ökat 
internationellt bistånd. Afrika har inte mycket pengar men den positiva ekonomiska 
utvecklingen är ändå tydlig. Man aldrig har haft mer pengar än nu, framhöll Zackrisson. 
 
Samtidigt står Afrika fortfarande inför stora utmaningar kopplade till att minimera de hot och 
risker som finns. HIV och aids är ett mycket stort problem i många länder. Vidare är 
konflikter, korruption, brottslighet och fattigdom vanliga företeelser. Dessutom råder stor 
brist på utbildad personal – något som försvårar inte minst i den hårda konkurrensen med 
Kina och Indien. 
 
SADC (Southern African Development Community) – Afr ikas motor  
Afrikas starkaste ekonomiska region utgörs fortfarande av de sydligaste delarna, med 
Sydafrika som ekonomiskt centrum och organisationen SADC (Southern African 
Development Community) som verktyg för regional samverkan. De 14 länderna inom SADC 
bildar en heterogen region med en yta fyra gånger större än Västeuropa och en 
befolkningsmängd som uppgår till mer än 240 miljoner människor. Samarbetet inom regionen 
syftar till att minska fattigdomen genom bl.a. främjande av regional handel och ekonomisk 
integration. En av målsättningarna är att ha en gemensam marknad år 2015.  
 
Mellan år 2002 och år 2006 ökade regionens investeringar från ca 13 % till 20 % av BNP. 
Utländska direktinvesteringar fördubblades mellan 2004 och 2005 och fortsatte att öka under 
2006. Handeln inom regionen har ökat markant de senaste åren, vilket Zackrisson menade 

Petra Zackrisson, Exportrådet   
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visar på framsteg i arbetet med den regionala integrationen. Framför allt Sydafrika utgör en 
viktig handelspartner för de flesta länderna inom regionen. 
 
Enligt Zackrisson ligger södra regionens genomsnittliga BNP-tillväxt på omkring 6 % nu, 
vilket är den högsta noteringen under tre decennier. Snabbast växer ekonomierna i Angola, 
Moçambique, Tanzania, DR Congo och Botswana som alla hade en BNP-tillväxt på över 6 % 
år 2005. Särskilt uppseendeväckande var Angolas tillväxt på 20,6 % av BNP. Zimbabwe är 
det enda landet i regionen som uppvisade en negativ tillväxt under perioden. Zackrisson 
menade dock att den informella ekonomin fortfarande spelar en betydande roll i samtliga 
SADC-länder. 
 
Zackrisson berättade att inflationen idag är under kontroll i de flesta länder inom regionen. 
Hälften av SADC-länderna kunde uppvisa en inflation lägre än 10 % år 2005. Det får anses 
vara bra i dessa länders mått mätt, poängterade Zackrisson. Återigen lyfte hon dock fram 
Zimbabwe som regionens sorgebarn. 
 
Ett bättre affärsklimat  
Zackrisson underströk de fantastiska möjligheter som södra Afrika besitter tack vare de stora 
naturtillgångar som regionen förfogar över. Den ekonomiska tillväxten beror delvis på globalt 
stigande priser på naturtillgångar men även på interna faktorer som fred och stabil och 
investeringsfrämjande politik. Tyvärr, tillade hon, är regionen fortfarande behäftad med stora 
risker och ett på många sätt ogynnsamt affärsklimat. Som exempel nämnde Zackrisson bristen 
på infrastruktur som en barriär för tillväxt. SADC arbetar därför bl.a. med att identifiera, 
prioritera och driva på regionala infrastrukturprojekt. 
 
Kostnaden för att göra affärer i södra Afrika är i genomsnitt hög men varierar mycket mellan 
länderna. På Världsbankens indexlista för affärsklimat placeras Sydafrika bland världens 30 
bästa länder medan DR Congo återfinns bland de sämsta. Samtidigt, konstaterade Zackrisson, 
ligger Subsahara i toppen på den senaste listningen över länder som genomför strukturella 
förändringar för ett förbättrat affärsklimat. 
 
Sveriges engagemang är litet med växer  
Med inte mindre än 54 länder och 800 miljoner invånare kan Afrika betecknas som en mycket 
stor marknad. Den svenska exporten till Afrika är dock liten i förhållande till Sveriges totala 
export. Zackrisson berättade hur svensk export till Afrika ökat med 22 % sedan år 2006. Våra 
största afrikanska exportmarknader är Sydafrika, Egypten och Nigeria, men intresset ökar för 
andra marknader och länder. Det ökande intresset för kontinenten märks inte minst av att 
seminarier och informationsmöten som anordnas på temat blir fullsatta idag. Så var inte fallet 
för två år sedan, menade Zackrisson. Idag är också mindre företag intresserade av Afrika, 
även om de största multinationella företagen fortfarande är mest aktiva.  
 
Alla handelssektorer är intressanta i ett svenskt perspektiv men fokus ligger på jordbruk, 
energi, hälsa och sjukvård, infrastruktur, gruvindustrin och mineraler, IT och Telecom samt 
olje- och gasindustrin. Särskilt telekomutrustning, tunga fordon och maskiner är viktiga 
svenska exportprodukter till SADC-regionen. Regionen erbjuder även möjligheter för svenska 
företag att göra affärer inom bl.a. turism och transport. Att bygga upp verksamhet i Afrika tar 
dock tid och kräver kontakter och nätverk, tillade Zackrisson. Hon menade att vi i Sverige 
generellt sett är dåliga på att utnyttja de goda relationer vi byggt upp genom bistånd. I 
exempelvis Tyskland ser man en betydligt bättre korrelation mellan handel och bistånd. 
Vidare påpekade Zackrisson vikten av att känna till förutsättningarna i det land man vill göra 
affärer med. Utbildningsprogram är ett sätt att bygga upp en kunskapsbas. Ett annat sätt är att 
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ta tillvara på den kompetens och kunskap som invandrare och flyktingar från dessa områden 
har. Det har Sverige gjort i samarbetet med t.ex. Östeuropa, menade Zackrisson, och det bör 
vi även göra i större utsträckning när det gäller vårt engagemang i Afrika. 
 
 



 
6  

 
 

Marie Aglert  har arbetat i flera år som Senior Country Policy Advisor på Exportkredit-
nämnden (EKN) med ansvar för Afrika. Hon arbetar framför allt med analys av den politiska 
risken i samband med svensk export till regionen. Dels klassificeras länderna baserat på 
generell risknivå i landet och dels analyseras riskerna i varje transaktion. Marie Aglert har 
även varit involverad i de omfattande skuldavskrivningar svenska staten (EKN) gjort till 
Afrika. 
 
 

Exportkreditnämndens engagemang i Afrika växer  
Marie Aglert inledde sin presentation med att sammanfatta Exportkreditnämndens funktion 
och engagemang i Afrika. Som myndighet under Utrikesdepartementet är Exportkredit-
nämndens uppgift att främja svensk export genom garantier. Mot en premie baserad på risken 
i affären täcker Exportkreditnämnden risker förknippade med både politiska och 
kommersiella händelser. Ett exempel på en sådan politisk händelse är när en utländsk 
myndighet vidtar åtgärder som hindrar eller fördröjer transferering av betalning. Även risker 
förknippade med krig kan täckas genom Exportkreditnämnden. Kommersiella risker är t.ex. 
att gäldenären kan komma på obestånd eller underlåta att betala. 
 
När Aglert för ungefär sju år sedan började arbeta på Exportkreditnämnden var myndighetens 
engagemang i Afrika inte särskilt stort. Detta har ändrats, berättade Aglert. Idag uppgår 
exponeringen i Afrika till drygt 16 miljarder kronor. Störst är engagemanget i Sydafrika och 
Algeriet, Tunisien och Angola. Telekom och statsrisker är de klart dominerande risktyperna, 
följt av bank och elektrifiering. Exportkreditnämndens har inte särskilt många kunder 
kopplade till olja och gas, med undantag från en del underleverantörer till oljeindustrin. 
 
Positiv utveckling 
Aglert förklarade hur Exportkreditnämnden klassificerar länderna baserat på risknivå i landet. 
Klasskalan är indelad i sju steg. Ju högre landsriskklass desto högre risknivå. Genom att visa 
en karta över hur de afrikanska länderna klassificeras idag jämfört med millenniets början, 
kunde Aglert tydliggöra hur riskerna minskat avsevärt de senaste åren. Hon berättade hur man 
i början av 2000-talet var tvungna att ta ut mycket höga premier. Och för vissa länder och 
risktyper vågade man inte lämna några garantier överhuvudtaget. 
 
 

 
 
 
 
Enligt Aglert beror den positiva utvecklingen på bl.a. höga råvarupriser och en gynnsam 
världskonjunktur, skuldavskrivningar samt ökad demokrati och färre väpnade konflikter. Hon 
poängterade att skuldavskrivningarna har haft en stor betydelse för den positiva utvecklingen. 

Marie Aglert, Exportkreditnämnden 
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Kassaflödesmässigt har det inte gjort någon större skillnad, menade hon, men för att få 
skuldavskrivning har länderna t.ex. åtagit sig att följa IMF-avtal vilket i sin tur har skapat 
förutsättningar för en sund makroekonomisk politik. 
 
Hot och möjligheter 
För att visa på hur Exportkreditnämnden ser på riskbilden i Afrika nu och ett par år framåt i 
tiden lyfte Aglert fram både hot och möjligheter. Svaga institutioner och brist på institutionell 
kompetens är kanske det största hotet, menade Aglert. Dessutom är brist på elektricitet och 
infrastruktur ett problem i hela Afrika. Bland hoten nämnde hon även den fallande 
världskonjunkturen. Men, tillade hon, det troliga är att Afrika i högre grad kommer att följa 
den kinesiska konjunkturen. Hur den korrelationen kommer att se ut är därför mycket 
intressant för utvecklingen i Afrika. Andra hot som Aglert tog upp var sjunkande råvarupriser, 
korruption och ökad politisk oro i t.ex. Nigeria, Etiopien, Somalia och Elfenbenskusten. 
 
Kinas närvaro i Afrika beskrev Aglert som både hot och möjlighet. Kineserna är mycket 
duktiga på diplomati och nu skaffar de sig inflytande genom att bl.a. köpa in sig i banker och 
andra strategiskt viktiga företag. Det är svårt att säga hur Kinas agerande kommer att påverka 
de afrikanska länderna. Kina investerar också stora pengar i t.ex. infrastruktur som i många 
fall är avgörande för att affärsverksamhet ska kunna bildas och växa. I det perspektivet 
innebär Kinas engagemang en stor möjlighet för Afrika, påpekade Aglert. Samtidigt har 
lokalbefolkningen inte gynnats så mycket av detta som man skulle kunna önska eftersom 
Kina i första hand har tagit med sig kinesiska arbetare för att jobba i projekten. Nu börjar man 
dock kunna se ett tydligare missnöje med det sätt som Kina arbetar. Det händer till och med 
att afrikanska länder tackar nej till projekt om man är missnöjd med upplägget. 
 
Bland möjligheterna i Afrika nämnde Aglert även ökad integrering inom kontinenten, 
växande inhemska finansiella marknader och ackumulering av oljereserver. Även om 
affärsklimatet fortfarande är mycket dåligt i många afrikanska länder sker förbättringar. Detta, 
påpekade Aglert, innebär stora möjligheter för både Afrika och andra länder som har intresse 
av att göra affärer där. 
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Lars Bjerkelund har arbetat med affärsutveckling för Statoil (numera StatoilHydro) i Afrika 
och Mellanöstern under många år. Han är också en nyckelperson inom StatoilHydro när det 
gäller det organiserade samarbetet mellan världens nationella oljebolag (NOCs). StatoilHydro 
bildades i oktober 2007 vid sammanslagningen av de två norska oljebolagen Statoil och 
Hydro Oil & Gas. StatoilHydro är världens största operatör off-shore med en olje-produktion 
på över 3 miljoner fat per dag och reserver på 6,2 miljarder fat. Företaget består av 31000 
anställda i 40 länder. 
 
Världens olje- och gasreserver 
Lars Bjerkelund började sitt anförande med att konstatera att konkurrensen om energiresurser 
är tuff och presenterade en världskarta över petro-geografiska intresseområden för dels 
internationella storföretag, dels oberoende, se figur 1a. Fokus för de stora oljebolagen, även 
kallade ”de stora elefanterna”, ligger på områden och länder med stor reservpotential trots 
lokala eller regionala svårigheter. Frågan är där ”how to crack the code”- hur få tillstånd 
samarbete med nationella oljebolag, hur få dessa samarbeten att fungera och hur hantera övrig 
konkurrens på den lokala/regionala marknaden. Fokus för de oberoende eller de medelstora 
oljebolagen ligger på länder med tillräcklig avkastning inom kort sikt eller medellång sikt.  
 

 
Figur 1. a. Världskartan indelad i olika intressesfärer för stora multinationella och medelstora bolag. 
Källa: Lars Bjerkelund, StatoilHydro. b. Fördelning  av världens olje- och gaskonsumtion och bekräftade 
reserver. Källa: BP Statistical Review of World Energy 2006.  
 
Bjerkelund gick sedan över till att visa hur ojämn fördelningen av konsumtion och reserver är 
över världen, se figur 1b. Mellanöstern-länderna har de största olje- och gasreserverna 
samtidigt som Ryssland spelar en nyckelroll för världens gasreserver. Afrika blir alltmer en 
viktig spelare i den globala olje- och gasindustrin. Afrika har nämligen ca 80 års reserver 
medan Nordamerika har 10 års reserver och Europa/Främre Asien har ca 20 års reserver. En 
intressant notering i sammanhanget är att statligt ägda företag kontrollerar mer än 80% av 
reserverna, se gärna diskussionen kring nationalisering av naturresurser i föregående NOG-
seminarium (15 november 2007). 
 
Var produceras och vart går den afrikanska oljan? 
Afrika har 18 oljeproducentländer varav Nigeria och Angola dominerar i Västafrika och 
Algeriet och Libyen är störst i Nordafrika. Libyen och Nigeria har de i särklass största 

Lars Bjerkelund, StatoilHydro 
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reserverna och i Libyen, uppgav Bjerkelund, finns det en stor potential att ”blåsa liv” i gamla 
oljefält. De 18 oljeländerna producerar ca 10 miljarder oljefat per dag men konsumerar 3 
miljarder oljefat per dag. Exporten uppgår till 8 miljarder oljefat per dag och merparten går 
idag till USA och Europa även om den kinesiska och indiska marknaden växer sig allt större. 
Angola och Sudan, exempelvis, exporterar 40% respektive 60% till Kina och bara det faktum 
att alla afrikanska statsledare bjöds in till Beijing år 2006 visar på Kinas satsning i Afrika. 
 
Intresset för att positionera sig på den afrikanska olje- och gasmarknaden växer stadigt där 
just Kina och Indien är aktiva aktörer inom raffinaderiinvesteringar. Även inom olje-
exploatering pågår en intensiv aktivitet i fler än 80% av länderna.  
 
Var produceras och vart går den afrikanska gasen? 
Afrika har 14 gasproducenter varav Nigeria, Angola, Algeriet och Libyen har mer än 90% av 
de bekräftade gasreserverna. Omkring två tredjedelar av gasen exporteras via pipelines och, i 
form av LNG1, från Algeriet och Libyen respektive Algeriet, Nigeria och Egypten. Den 
återstående tredjedelen gas konsumeras främst i Egypten och Algeriet. Cirka 46 miljarder 
m3/år transporteras i pipeline och 60 miljarder m3/år som LNG. 
 
Mellan Algeriet och Spanien och Italien finns idag 2 pipelines och ytterligare 2 pipelines 
planeras om 2-3 år enligt Bjerkelund. Dessutom finns en pipeline mellan Libyen, Italien, 
Egypten och Turkiet. Störst volym LNG exporterar Algeriet som för övrigt var pionjär i LNG 
på 1960-talet). Algeriet exporterar till Europa medan Västafrika och Nigeria samt Ekvatorial 
Guinea exporterar till USA och Europa. Inom LNG- området sker en kraftig positionering 
sinsemellan oljebolagen menade Bjerkelund. Europa har mycket av volymen av gasexport, 
något som de nordafrikanska länderna vill ändra på. De känner sig överexponerade gentemot 
Europa, särskilt med tanke på att Ryssland pumpar in gas till Europa och därmed utgör ett hot 
mot nordafrikansk gas. Man önskar därför exportera mer till USA vilket nu också är fysiskt 
möjligt med den flaskhals, i form av mottagningskapacitet för LNG i USA och orsakad bl.a. 
av stormen Katrina, åtgärdad. 
 
StatoilHydros aktiviteter inom olja och gas 
I den närmaste framtiden planerar StatoilHydro att fortsätta vidare på utvinning vid den 
norska sockeln. Själva tillväxten av företagets verksamhet baseras på externa områden utanför 
Norge och den norska sockeln. StatoilHydro är positionerade i de mest lovande reserverna 
och har idag 350 000 fat olja per dag utanför Norge.  
 
Positionering sker emellertid diskontinuerligt beroende på politiska skeenden, teknik-
utveckling eller ändring i företagets hållning. Strategin under de närmaste åren är att fokusera 
på och utöka verksamheten i de länder man har positionerat sig. StatoilHydro är lokaliserade i 
Algeriet sedan 2002-2003 med två stora gasfält för export av gas till Europa och använder 
befintlig pipeline för transport norrut. År 1992 positionerade sig företaget i djuphavsområden 
utanför Angola och Nigeria. I Libyen förväntar sig företaget en stor potential och väntar på 
politiskt beslut inför nästa steg. StatoilHydro finns numera även i Tanzania, Moçambique och 
Egypten.  
 
Komplext 
Lars Bjerkelund menade att det egentligen är brist på pengar eller tekniska möjligheter som 
hindrar utveckling av nya områden utan utmaningen ligger i att det är betydligt mer komplexa 

                                                
1 LNG: Liquefied Natural Gas, naturgas som omvandlats till flytande form för att underlätta lagring och 
transport. 
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situationer än tidigare. Det är bl.a. svårt att få tillgång till nya områden och etablera 
samarbeten med de lokala statliga företagen, sämre kvaliteter (tunga, sura oljor) utvinns och 
stor konkurrens. Dessutom utgör miljökonsekvenserna av utvinningen en utmaning. I 
exempelvis Nigeria facklas mer gas än vad Norge exporterar, vilket illustrerar den stora 
potential som finns att samla upp gas för försäljning om infrastruktur för detta hade funnits.  
 
Mer än 90% av exportintäkterna kommer från olja och spelar naturligtvis en stor roll för 
ekonomin i många av Afrikas oljeländer. Lars Bjerkelund konstaterade dock att det är svårt 
att kanalisera oljeintäkterna till att åstadkomma en social och industriell utveckling på lokal 
nivå, bl.a. på grund av svaga lokala institutioner. Inte desto mindre är det nödvändigt, menade 
Bjerkelund, att försöka få till stånd ”win-win”- situationer för att få en lokal förankring och 
etablera en hållbar utveckling i området.  
 
Lars Bjerkelund avslutade sin presentation med att blicka in i framtiden. Han förutspådde att 
olja och gas kommer att fortsätta att spela en central roll och vi får leva med högre oljepriser 
framöver. Efterfrågan på gas fortsätter vara stabil. Frågor kring klimatändringar kommer att 
öppna marknaden för nya ”low carbon”- teknologier. Det kommer att bli alltmer komplext 
och större konkurrens i kampen om tillgängliga resurser. Framgångsrika företag kommer vara 
beroende av tillgång till olja, kompetens, kostnadseffektiva tekniker och goda relationer med 
lokala aktörer. 
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Pierre Schori är diplomat med lång erfarenhet från utrikespolitik, utvecklingssamarbeten och 
fredsbevarande operationer. Schori var under åren 2005-2007 ansvarig för FN:s freds-
bevarande mission i Elfenbenskusten. Pierre Schori har tjänstgjort vid Utrikesdepartementet 
och varit minister för bl.a. Internationellt Utvecklingssamarbete under åren 1994 och 1999. 
Under perioden 2000-2004 var Schori Sveriges FN-ambassadör. Han har även varit ledamot 
av riksdagen och EU-parlamentet för socialdemokraterna. Pierre Schori är författare till flera 
böcker, varav en av de senaste publikationerna är “Painful Partnership: The United States, the 
European Union and Global Governance” (Global Governance 11, 2005). 
 
Elfenbenskusten- en kort bakgrund 
Elfenbenskusten är ett rikt land naturresurser mått mätt och är bl.a. är världens största 
kakaoproducent. Nedan följer några fakta över landet: 

• Huvudstad: Yamoussoukro, största stad och administrativt centrum: Abidjan.  
• Invånare: 17,1 miljoner invånare på 320 000 km2,  
• Språk: man talar franska och 90 inhemska språk,  
• Religion: islam, kristendom, m.m. 

 

  
Figur 1. Karta över Elfenbenskusten och landets placering på den afrikanska kontinenten i 
infliksbild. Källa: Pierre Schori, FRIDE. 
 
Elfenbenskustens ekonomi utgör 40% av hela ekonomin i Västafrika och är förhållandevis 
mycket utvecklad, bl.a. som semesterland. Men civilbefolkningen har inte gått tagit del av 
rikedomen utan lever i misär (landet hamnar på 163:e plats på UNDPs lista av 171 länder). 
Landet har många invandrade arbetare från bl.a. Nigeria (2 miljoner enligt uppgift) som 
saknar identitetshandlingar.  
 
Elfenbenskusten var fram till 2002 ett av Västafrikas mest stabila länder. År 2002 utbröt ett 
inbördeskrig i form av ett uppror mot presidenten Gbagbo som delade landet mellan den 
rebell-hållna norddelen och den regeringskontrollerade syddelen. Sedan dess har landet i 
praktiken varit delat med en buffertzon i vilken 8000 FN-soldater patrullerar. Det är nu en 
ömtålig fred. Och dessutom, påpekade Schori, följer ofta en våldskultur med kriget vilket 
drabbar kvinnor särskilt hårt och något som är svårt att komma tillrätta med. 
 
”Resource curse and bad governance” 
Schori framhöll att Västafrika är fattigare nu än innan de hittade olja eller andra naturresurser 
och nämnde Sierra Leone och Liberia och även Angola som exempel på länder som ödelagts 
p.g.a. ”förbannelsen” av att ha rika naturresurser. De två första länderna har ”blodsdiamanter” 
medan Angola har olja. Två tredjedelar av befolkningen lever för mindre än 3 USD/dag, 
vilket i dagsläget motsvarar knappt 20 kr/dag.  
 

Pierre Schori, FRIDE 
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Behovet av ”anständiga” regimer och goda ledare är stor. Det finns exempel på flera länder 
som börjar få ordning och som man omtalar i begreppet ”the African Renaissance”. Schori 
nämnde som ett exempel Thabo Mbeki i Sydafrika vars parti, ANC, har varit vid makten i 13 
år. Det är en förhållandevis kort tid för att åstadkomma nödvändiga samhälleliga förändringar 
och Schori manade omvärlden till mer tålamod – det kommer att ske förändringar tids nog.  
 
Nya aktörer – afrikanska och utländska  
Afrikas stater själva börjar att agera och sinsemellan samverka. Som exempel gav Schori de 
land-övergipande organisationer som SADC (Southern African Development Community) 
och den Afrikanska unionen (med 53 stater som medlemmar) som under de senaste åren har 
utvecklats och vars aktiviteter alltmer är synliga. I ett led att komma tillrätta med sina problem 
och få igång en hållbar tillväxt har den Afrikanska unionen lanserat en utvecklingsplan för Afrika 
kallad NEPAD (New Partnership for Africa's Development). Schori konstaterade att den 
Afrikanska unionen kopierar till en del EUs struktur men utan att ha tillgång till EUs resurser 
och med den tillkommande svårigheten att inte ha byggt upp de enskilda staterna innan.  
 
Nya aktörer på den afrikanska kontinenten är kinesiska, och taiwanesiska, investerare som 
med aggressiv strategi och stort kapital investerar i olja och andra naturresurser men även i 
uppbyggnad av infrastruktur (kinesiska investerare vann nyligen kontrakt från Världsbanken 
för att bygga vägar). En väl fungerande infrastruktur, och då främst vägar, är en av de 
avgörande förutsättningarna för ekonomiska framsteg på den afrikanska kontinenten, menade 
Schori.  
 
”FN i Afrika” 
Pierre Schori tog upp FNs aktiviteter i Afrika. De fredsbevarande missioner under FN-flagg 
började efter andra världskriget, år 1948, med Dag Hammarskjöld som generalsekreterare. FN 
har sedan start haft 63 fredsbevarande missioner över världen. Idag finns 100 00 FN-soldater 
och –poliser stationerade i Afrika, en siffra som kan komma att ökas.  
 
Men Europa tar väldigt litet ansvar för FN tycker Schori. Bara 3% av FN-soldaterna är 
européer. Av de tidigare nämnda 8000 FN-soldaterna i Elfenbenskusten är enbart en handfull 
européer. Schori menade vidare att Nordic Baltic-group i EUs styrka bör ha avtal med FN 
hellre än NATO. 
  


