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Afrika vänder och ses i dag, 
med positiva förtecken, som en 
framtidskontinent och tillväxt-
marknad. Av de tio länder i värl-
den med högst ekonomisk till-
växt år 2012 fanns sju i Afrika. 
Denna utveckling står i bjärt 
kontrast till den närmast totala 
underkastelse som många afri-
kanska länder tvingades till  
under strukturanpassningsåren 
på 80-talet och krisernas 90-tal.

Men hög tillväxt är i sig inget 
universalmedel som leder till en 
balanserad och positiv utveck-
ling. Det är ett bekymmersamt 
faktum att den höga tillväxt-
takten i stora delar av Afrika 
kombineras med en fortsatt bred 
fattigdom och växande inkomst-
skillnader. 

Vad vi ser är en klassisk ekono-
misk tillväxt utan jobbskapande 
som inte förmår svara upp mot 
den centrala utmaningen: Att 
skapa en inkluderande och lång-

siktigt hållbar ekonomisk ut-
veckling. En viktig anledning  
är att tillväxtpotentialen i stor 
utsträckning koncentreras till 
sektorer och områden med be-
gränsade spridningseffekter:  
Råvaruexploatering, särskilt på 
mineralsidan, turism och service-
näringar, inklusive IT.

Denna situation kräver ett 
starkt och modigt ledarskap  
– med förmåga att fördela de 
ökande ekonomiska resurserna 
till de breda befolkningslagren, 
till program som leder till fattig-
domsminskning och minskade 
inkomstklyftor.

Tyvärr ser vi inte mycket av ett 
sådant visionärt politiskt ledar-
skap i dagens Afrika. Däremot 
finns det gott om kleptokrater 
som gör sitt bästa för att snabbt 
berika sig under tiden vid mak-
ten. Motmedlet här är ett starkt 

civilsamhälle, som kan ställa 
rättmätiga krav på sina ledare.

Ett framträdande drag i det 
 Afrika som nu växer fram är nya 
externa aktörer som har trätt  
in på samarbetsarenan: Kina,  
Indien, Malaysia, Brasilien, Tur-
kiet, Japan med flera. De erbju-
der nya spännande samarbets-
modeller och attraktiva alterna-
tiv till det kravfyllda västerländ-
ska biståndet, som inte längre 
spelar en lika dominerande roll 
som  tidigare.

I december 2010 deltog jag  
i det senaste toppmötet mellan 
EU och Afrika i Tripoli under 
ordförandeskap av Muammar 
 Gaddafi. Det var ett trött, kraft-
löst och tillbakablickande EU 
som inte hade några nya tankar 
att komma med. Nästa toppmöte 
äger rum år 2014 och EU har då 

chansen att visa upp ett nytt po-
sitivt, mer intresserat och krea-
tivt ansikte. Det krävs om vi skall 
kunna hävda oss som dynamisk 
samarbetspartner till Afrika i en 
ny och föränderlig tid. Inte 
minst på handelssidan behövs 
ett nytänkande.

Sverige har fortfarande ett 
positivt renommé i Afrika som 
vi kan bygga vidare på. Vi har 
visserligen tappat mark under 
senare år och det har varit plåg-

samt att se hur tidigare svenska 
paradgrenar, som till exempel 
kultursamarbete och forskning, 
har underminerats genom poli-
tiska beslut. 

Men de uppmärksammade 
 ministerbesöken för en kort tid 
sedan var ett lovvärt initiativ, 
som kan leda framåt med en 
 aktiv uppföljning. Birgitta Ohls-
sons rättighetspatos och Anders 
Borgs lyssnande nyfikenhet kan 
bidra till det kreativa nytänkan-
de som nu behövs i samarbetet 
med Afrika. Vi kan inte längre 
köra på i gamla hjulspår eller 
tassa vidare i våra uttjänta ull-
strumpor. 

Mycket tyder på att det tradi-
tionella biståndssamarbetet stat 
till stat inte kommer att spela 
samma roll som tidigare. Däre-
mot kommer ett samarbetsverk-
tyg att öka i betydelse, givet den 
utveckling vi nu ser i många afri-
kanska länder: Stödet till civil-
samhället genom Forum Syd och 
de många svenska enskilda orga-
nisationer som är engagerade i 
arbetet för internationell solida-
ritet, jämlikhet och rättvisa.

Sten Rylander

I samband med oroligheterna  
i Husby har Aftonbladet (30/5) 
intervjuat Alexander Skarsgård. 
Varför åsikterna från en skåde-
spelare som bor i Los Angeles är 
av vikt i denna debatt framgår ej. 

I artikeln säger Skarsgård 
bland annat: ”Folk som är födda i 
Sverige måste inse att det kanske 
inte är så lätt för någon som är 
född i Iran eller Irak och bor i en 
fattig förort utanför Stockholm.”

Detta är ett rasistiskt och 
högst förolämpande uttalande.

Exakt på vilket sätt 
Skarsgård vet vad för 
uppväxt vi iranier har, 
hur det är i Iran och hur 
iranier i allmänhet fung-
erar, framgår ej. 
Varför det inte 
skulle vara lätt 

för iranier som bor i en förort att 
leva i Sverige framgår heller inte. 
Menar Skarsgård att vi iranier är 
mindre intelligenta? Menar 
Skarsgård att vi iranier borde  
behandlas annorlunda i Sverige 

för att det är något fel på oss?

Jag känner  
flera män  och 
kvinnor från 

Iran och andra 
länder som levt  

sina liv i förorter – jag 

själv inkluderad – men som tagit 
sitt ansvar och lyckats i samhäl-
let. SCB skriver i en rapport: 
 ”Personer med iransk bakgrund 
är till exempel väl representera-
de i högskolan. 21 procent av 
ungdomarna i gruppen studerar 
på högskolan. Motsvarande siffra 
för personer med svensk bak-
grund är 15 procent.”

Alexander Skarsgård, tack, 
men nej tack. Vi iranier för vår 
egen talan.

Ardavan Khoshnood, läkare

Ardavan Khoshnood om fördomar:Röster från orten

Hörru Skarsgård, vi iranier för vår egen talan
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Sten Rylander: Starkt och modigt ledarskap krävs för att bekämpa fattigdomen

Traditionellt bistånd 
räcker inte för Afrika

Alexander Skarsgård.
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Sten Rylander.  
Ordförande i Forum Syd. Har varit 
svensk ambassadör i Angola, Nami-
bia, Tanzania och Zimbabwe. Tidiga-
re Afrikachef på Sida. 2004–2005 
var han EU:s medlare i Darfur.

Vad händer i det ”Det nya Afrika”? I många afrikanska länder skjuter de ekonomiska 
tillväxtsiffrorna i höjden. Men den ekonomiska utvecklingen åtföljs inte av en motsva-
rande social utveckling – fattiga förblir fattiga, visar OECD:s Afrikarapport. Varför? 
Och hur kan det ökande välståndet komma fler till del? Det tar vi upp i en serie artiklar 
här på  Aftonbladet Debatt. I dag skriver Forum Syds Sten Rylander om behovet av  
starkare  civilsamhällen som en motkraft mot korruption.

Följ oss på Twitter!

n Gör som tusentals beslutsfat-
tare, opinionsbildare och nyfikna 
läsare, följ oss på:

twitter.com/ABDebatt


