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Abstract 
 
 
 
 
 
Since the beginning of the new millennium, China has opened itself to the outside 
world and in an enormous pace increased its contacts and relationships with other 
countries. The trigger to these dramatic changes of economic and foreign policies is 
the insight that China can no longer sustain its rapid economic growth, largely based 
on industrial production, on energy and raw materials from China alone. 
   Good relations with African countries have been of highest priority in China’s 
strategy of “Going global”. The new African policy is based on the two principles of 
mutual benefit and non-interference in internal affairs – as opposite to the West’s 
strategy of structural adjustment programmes (SAP), which include massive 
interference in internal affairs. China’s renewed interest in the African continent has 
spawned much enthusiasm from African leaders, paving the way for massive 
contracts of infrastructural construction and official aid as well as grants and loans. 
There has, however, also been massive protests from the West on the Chinese 
presence in African countries and on its emerging role as the continents preferred 
business and development partner. China has been accused of propping up anti-
democratic regimes as well as of blunt disregard of the human rights and the 
environment. Albeit when viewed over time, much of the Western criticism of 
China’s supposed crimes, and worse, was committed during the colonial era. Behind 
the accusations lies instead a very real threat to the Western control over Africa’s 
natural resources, particularly oil and natural gas. 
   Because of the Chinese presence and activities in 48 of 54 African countries and the 
strikingly prosperous sino-african relations, the West has been forced to reconsider its 
aid and development policies to be able to compete with China. This has created a 
unique situation for African countries where two opponents compete in offering 
advantageous development and aid packages in exchange for extraction contracts on 
various natural resources. As a result of what could rightfully be called a new 
scramble for Africa’s resources, African countries now have the opportunity to play 
the contending China and West against each other in an attempt to benefit from the 
best possible offer. The dangers of this game should however, not be disregarded. 
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1 Inledning 

 
 
 
 
 
De sino-afrikanska relationerna har mångdubblats, fördjupats och intensifierats under 
de senaste sju åren. Handelsutbytet liksom biståndet och investeringarna mellan Kina 
och de afrikanska staterna verkar sedan år 2000 ha kommit in i en ny fas – allt i en 
synnerligen explicit anda av välvilligt samarbete, respekt och ömsesidig vinning. 
Kinas ökande inflytande på den afrikanska kontinenten, liksom folkrepublikens 
annorlunda arbetsmetoder, ifrågasätts och uppmärksammas dock allt mer i väst-
världen. Röster har högljutt förklarat att Kina använder odemokratiska tillväga-
gångssätt, att Kinas afrikaintressen endast är illa dold imperialism och att landet 
undergräver de demokratiska och marknadsekonomiska reformarbeten som många 
västländer drivit och driver på den afrikanska kontinenten. De västmakter som 
protesterat mest är dock knappast själva skrupelfria i sina relationer till de afrikanska 
staterna, inte minst med tanke på den koloniala historien – vars betydelse för 
utvecklingen på den afrikanska kontinenten näppeligen bör underskattas. 
   Vilken intressesfär som har flest dolda punkter på sin agenda, och i vilka garderober 
skeletten är mest talrika, är emellertid inte relevant att utröna i denna uppsats. Vad 
som däremot är högintressant och mycket värt att notera är att en ”ny” intressent gjort 
entré, eller snarare gjort sin närvaro allmänt känd, på den afrikanska kontinenten. 
Västvärldens dominans som många afrikanska staters huvudsakliga välgörare, 
rådgivare, handelspartner, investerare och exploatör är utmanad. Hur denna utmaning 
tar sig uttryck och vilka geopolitiska konsekvenser detta fått och inte minst kommer 
att få, söker denna uppsats svar på. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att studera Kinas afrikapolitik ur ett geopolitiskt perspektiv. 
Uppsatsen behandlar i konkreta termer frågorna; 
 

- Vilka syften finns med Kinas närvaro på den afrikanska kontinenten? 
- Vilka relationer har Kina och de afrikanska staterna? 
- Vad innebär Kinas stora afrikaintresse för Afrika? 
- Hur har västvärlden reagerat på de sino-afrikanska relationerna? 

 
Ur geografisk synvinkel är ämnesvalet, Kinas afrikapolitik, kanske inte helt 
kristallklart eller givet. Någon kan säkert hävda att uppsatsämnet faller inom ramen 
för statsvetenskapen och/eller freds- och konfliktsforskningen – vilket det naturligtvis 
också gör. Jag menar emellertid att studien i allra högsta grad även är geografiskt 
intressant och motiverad. Detta främst därför att studier av Kinas afrikapolitik, och 
vilken annan politik som helst för den delen, ytterst är studier av makt – och makt och 
maktutövning tar sig, menar jag, alltid någon form av rumsligt uttryck.1  

                                                
1 För vidare läsin om rumsliga uttryck, se Hägerstrand.  
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   Genom bistånd, handel, investeringar, möten, avtal och statsbesök kan en stat skaffa 
sig makt och inflytande i, och ibland över, en annan stat. Kina har, med början under 
1980-talet, lagt om sin afrikapolitik, och intensifierat sina relationer med staterna på 
kontinenten i fråga (jfr. Sveriges Radios program ”Konflikt” i P1 från 7/4 2007). I och 
med detta har Folkrepubliken Kinas makt och inflytande i regionen utan tvekan ökat. 
Det intressanta i sammanhanget är, förutom den ökade kinesiska närvaron i regionen 
som i sig är högintressant, att Kinas strategi är annorlunda jämfört med 
västmakternas. De sino-afrikanska relationerna bygger nämligen på, bland annat, 
principen om ömsesidig vinning. Detta innebär att maktrelationerna inte per automatik 
utfaller till den investerande partens fördel, vilket oftast är Kina. Frågan är därmed om 
ett nytt sätt att resonera kring och förhålla sig till makten över det fysiska rummet, i 
detta fall den afrikanska kontinenten, har gjort entré, eller om de sino-afrikanska 
relationerna endast är en ny fasad för gamla maktförhållanden.  
 
 

1.2 Metod och material 
 
Uppsatsen behandlar ett ämnesområde som fortfarande i allra högsta grad är i 
vardande, varpå historieskrivningen kring händelseförloppet långt ifrån är klar. Detta 
innebär att det material som ligger till grund för denna studie saknar mycket av det 
analytiska djup som ett tillbakablickande på ett ämne kan ge. Mycket av materialet är 
istället synnerligen politiskt färgat, vilket läsare bör vara medvetna om. Exempel på 
sådant är officiella rapporter och dokument från den kinesiska regeringen och dito 
departement liksom debatt- och vetenskapliga artiklar från såväl vänster- som 
högertidskrifter. Det finns helt enkelt, mig veterligen, ingen ”oberoende” rapport om 
sino-afrikanska relationer under 2000-talet. 
    Ytterligare en sak som är intressant att notera vad gäller materialet är att det till 
95% kommer från källor i antingen västvärlden eller Kina. Jag har endast lyckats hitta 
en (!) bok som skrivits av afrikanska författare och som behandlar de sino-afrikanska 
relationerna. Huruvida detta beror på att de afrikanska rösterna drunknar i det 
västerländska och kinesiska artikel- och rapportutbudet, eller om det dessvärre till stor 
del saknas afrikansk forskning på området är oklart. Sannolikt är det emellertid en 
kombination av dessa båda faktorer som givit upphov till situationen.   
   Mot bakgrund av materialets politiska karaktär faller det sig naturligt att den 
huvudsakliga metod som använts i denna uppsats är kritisk granskning av litteraturen 

(jfr. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2004, s. 234f). Metoden går i korthet ut 
på att studera litteratur med en medvetenhet om att vad som manifesteras i texten inte 
är det enda budskap som kommuniceras. Att kritiskt granska texter handlar således 
om att söka underliggande, implicita, motiv till – i det här fallet – Kinas göranden och 
låtanden på den afrikanska kontinenten. För, som Esaiasson et al påpekar, 
”motiveringar är inte detsamma som motiv” (ibid s. 319). Motivanalys skulle, med 
andra ord, kunna vara ett annat namn för den kritiskt granskande metoden, så som den 
används här (ibid s. 317). 
   Det finns emellertid all anledning att förhålla sig kritisk även till kritiskt granskande 
metoder. De resultat, om det är så man vill kalla dem, som uppnås vid en motivanalys 
är till syvende og sidst inte mer än, förhoppningsvis välgrundade, subjektiva 
tolkningar av olika aktörers handlingar. Det saknas i egentlig mening möjlighet att 
falsifiera eller verifiera resultaten. Faktum är att det enda som kan göras, av forskare 
och andra, är att bedöma sannolikheten hos varje enskild motivanalys – något som 
ytterst också innebär en tolkning av resultaten. Med andra ord är en motivanalys en 
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tolkning vars ”riktighet” endast kan bedömas genom ytterligare tolkningar. 
Följaktligen går det inte att bevisa om en motivanalys har ”rätt” eller ej. Det enda en 
motivanalys gör är att bidra med en eller flera plausibla tolkningar eller hypotetiska 

förklaringar som sedan i andras ögon och sinnen antingen accepteras och godtas, eller 
förpassas till högen av, i värsta fall, raljerande konspirationsteoretiska sagor. Detta till 
trots så menar jag att motivanalysen som metod är intressant när det gäller att försöka 
tolka, förklara och förhoppningsvis också i förlängningen förstå politiska skeenden. 
För även om motivanalysen i sig inte kan sägas porträttera ”sanningen”, så kanske 
den bidrar med en vinkling på en bestämd problematik eller händelse som sätter 
densamma i en ny dager. Att betrakta, tolka och analysera ur andra synvinklar än de 
officiella kan, enligt min mening, på detta sätt bidra till en bättre helhetsbild av eller 
förståelse för det studerade objektet, i detta fall Kinas afrikapolitik.  
   Kritisk litteraturgranskning, eller motivanalys, är emellertid inte den enda metod 
som använts. För att komplettera det skrivna materialet och för att skaffa större 
överblick, förståelse och analytisk skärpa har jag valt att utifrån allehanda 
kartmaterial göra en geografisk analys av de afrikanska staternas tillgångar – såväl 
mänskliga som naturgivna. Tillsammans menar jag att motivanalysen och den 
geografiska diton utgör en god grund att bedöma Kinas ageranden på den afrikanska 
kontinenten, medan de var och en för sig väger betydligt lättare som analysverktyg.  
 

1.2.1 Förförståelse  
 
Till metod- och materialdiskussionen hör också mitt eget förhållningssätt och frågan 
om hur detta påverkat uppsatsarbetet. Förförståelsen är enligt min mening viktig att 
diskutera, då jag liksom hermeneutikerna anser det vara en omöjlighet att som 
författare förhålla sig objektiv och neutral inför det ämne man behandlar. 
   Uppsatsens material är, som ovan belyst, ytterst politiskt vinklat. Detta innebär i 
förlängningen att mitt arbete med att välja ut och analysera politiska texter och 
kommentarer ytterst blir en fråga om att sålla bland partsinlagor, vilka var och en 
presenterar sin ”sanning”. Här uppstår ett dilemma, då god vetenskap enligt tradition 
och hävd skall sträva efter objektivitet inför studieobjektet medan behandlingen av 
dessa partsinlagor kräver att författaren gör ställningstaganden. Dessa ställnings-
taganden behöver inte nödvändigtvis bestå i att aktivt ta avstånd från en parts utsago 
och/eller förespråka en annan, snarare består de i att vissa partsinlagor kritiseras mer 
eller hårdare än andra.  
   Västvärldens bistånds- och utvecklingsagenda liksom strukturanpassningsprogram 
är välkända inom utvecklingsforskningen och har också en lång historia på den 
afrikanska kontinenten, varpå kritiken mot desamma kunnat utvecklas under lång tid 
och mycket finns skrivet i ämnet. Kinas afrikapolicy är i sammanhanget en tämligen 
ny företeelse, vilket innebär att de konkreta resultaten av vidlyftiga formuleringar om 
intentioner och synsätt ännu inte blivit synliga. Kritiken mot Kinas göranden och 
låtanden i förhållande till de afrikanska staterna blir därför lätt en idé- och policykritik 
som saknar den historiska tyngd och kritiskt litterära produktion som i fallet med 
västvärlden. Min förförståelse består häri av att jag studerat uppsatsens material med 
kunskap om och egen erfarenhet av västvärldens bistånds- och utvecklingsarbete i 
Afrika men av nämnda skäl saknar liknande referensramar och erfarenheter av 
kinesisk utvecklingspolicy. Av detta kommer möjligtvis en tendens att kritisera den 
ena partens ageranden, läs västvärlden, hårdare än Kinas afrikanska förehavanden. 
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1.3 Om rummet 
 
Den afrikanska kontinenten har länge varit marginaliserad i förhållande till 
omvärlden, de afrikanska staterna har tillsammans utgjort en negligerbar periferi utan 
större värde för någon. Den ekonomiska utvecklingen i världen har dock gjort att 
intresset för kontinentens human- och naturresurser ökat stadigt under de senaste 
decennierna. De afrikanska staternas kostnads- och geografiska läge har med andra 
ord blivit högintressant för omvärlden.  
   Politiska såväl som ekonomiska intressen har om- och uppvärderat många 
afrikanska stater, vilket också skapat en förändring i uppfattningen av den afrikanska 
kontinenten. Då inställningen och relationerna till stater i Afrika förändras i 
omvärlden ändras också synen på kontinenten och dess innehåll. Den afrikanska 
kontinenten visar, enligt min mening, nu tecken på att byta ut den ödesdigra stämpeln 
som fattig, underutvecklad och politiskt instabil, för att inte säga hopplös, 
världsperiferi mot en ny bild som möjligheternas kontinent.  
   Det relationella rummet, där ”[a] site has value, not because of its own isolated 
existence but because it contains relationships with other sites”, innebär följaktligen 
att förhållandet till Afrika, eller snarare inställningen till dess stater, är i förändring, 
tack vare – eller på grund av – att omvärldens uppfattning av, och relation till, 
kontinenten och dess stater också förändras (Harvey 1973 citerad i Holt-Jensen 2003, 
s. 148). 
  Det relationella rummet är emellertid inte det enda tid-rumsliga perspektiv som är 
intressant för uppsatsen. Tvärtom spelar naturligtvis även det absoluta rummet in, då 
den afrikanska kontinentens naturresurser är geografiskt placerade där de är och inte 
låter flytta på sig – de geografiska förutsättningarna är i den bemärkelsen absoluta. 
Även det relativa rummet spelar roll, då denna rumsuppfattning, bland annat, hanterar 
frågor om tid-rumsliga avstånd mellan olika fenomen i rummet (jfr. Holt-Jensen 2003, 
s. 146). I detta specifika fall spelar den relativa rumshanteringen roll framförallt för 
företag – kinesiska och andra – då avstånd till och rikligheten i förekomsten av 
naturresurser skall vägas mot kostnader för att utvinna desamma.  
 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen börjar med ett kapitel om Kina, och om varför landet har ändrat sin 
utrikespolitik. Därefter behandlas den afrikanska kontinenten ur ett utvecklings-
perspektiv – såväl historiskt som i samtiden.  
   Nästkommande kapitel, det fjärde i ordningen, handlar om de sino-afrikanska 
relationerna. Här beskrivs och behandlas bland annat organisationer som FOCAC och 
NEPAD, liksom västvärldens reaktion på det förändrade utvecklingspolitiska läget på 
den afrikanska kontinenten. Den efterföljande diskussionen i kapitel fem resonerar 
kring vad som framkommit i studien och hur detta kan tolkas, samt kring vad som kan 
komma att ske i framtiden. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.  
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2 Kina  
– i en fas av snabb förändring 
 
 
 
 
 
Folkrepubliken Kina har sedan 1990-talet lagt om sin ekonomiska strategi, vilket 
öppnat upp landet och förändrat relationerna till omvärlden. Med sin enorma 
befolkning2, billiga produktionsförhållanden och position som regional stormakt 
visade sig Kina redan tidigt efter uppöppnandet vara attraktivt för företag och 
organisationer att investera och etablera sig i. 
   Den massmediala rapporteringen i västvärlden har länge dominerats av detta 
perspektiv på Kinas ändrade politik, det vill säga på Folkrepublikens roll som 
mottagare av investeringar.  Jättelandet har visserligen också, som en konsekvens av 
västvärldens stora investeringar, betraktats som ett hot mot jobben i väst, men den 
övergripande inställningen i omvärlden till Kinas nya strategi har, i mina ögon, varit 
till övervägande del positiv. 
   Under de senaste fem åren har emellertid även andra rapporter om Kinas ändrade 
ekonomiska taktik, och dess konsekvenser, börjat figurera i västerländska media. 
Kinesiska ”klädberg” har rapporterats från hamnar i Europa och Afrika, och kinesiska 
företag har gjort stora affärer över hela världen på ett sätt som, enligt min mening, 
rubbat västvärldens bild av sig självt som självklar ledare i den ekonomiska och 
maktpolitiska världen. Denna andra sida av Kinas omlagda politik har, vågar jag 
påstå, i stort sett fått passera obemärkt så länge västvärldens intressen inte har 
påverkats och/eller hotats. Folkrepublikens öppnande och välkomnande av 
investeringar har, enkelt uttryckt, ur ett västperspektiv betraktats som positivt så länge 
fördelarna övervägt nackdelarna.  
   En annan möjlighet är att analytiker och strateger i väst helt enkelt underskattat 
och/eller missbedömt vidden och de långtgående effekterna av Kinas ekonomiska 
metamorfos. Kanske kan detta till viss del förklaras av att officiella dokument och 
rapporter från Kinas Centralkommitté, enligt vissa bedömare, haft en tendens att, 
förmodligen mycket medvetet och överlagt, spela upp och/eller tona ned vissa 
ekonomiska indikatorer och resultat (Takahashi 2006, s. 1).  
   Oavsett hur man väljer att betrakta och värdera Kinas utveckling, ekonomiskt såväl 
som politiskt, så torde det råda enighet om att det sedan ett par år tillbaka går mycket 
bra för Kina.3 Figur 1 respektive Tabell 1 visar BNP-tillväxten 1990 – 2006. 
 

                                                
2 1317521375, alltså strax över 1,3 miljarder människor, enligt China Population Information and 
Research Center 19/4 2007. 
3 Kina är idag världens fjärde största ekonomi och kontrollerar 10% av världshandeln (Campbell 2007, 
s. 124). 
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            Figur 1 (siffror från www.chinability.com)  

 
 

Årtal 

BNP i 
hundra 
miljoner 
Yuan 

BNP/capita, 
Yuan Årlig tillväxt 

1990 1,854.8 1,634 3,80% 
1991 2,161.8 1,879 9,20% 
1992 2,663.8 2,287 14,20% 
1993 3,463.4 2,939 13,50% 
1994 4,675.9 3,923 12,60% 
1995 5,847.8 4,854 10,50% 
1996 6,788.5 5,576 9,60% 
1997 7,446.3 6,054 8,80% 
1998 7,834.5 6,038 7,80% 
1999 8,206.8 6,551 7,10% 
2000 8,946.8 7,086 8,00% 
2001 10,965.5 --- 8,30% 
2002 12,033.3 --- 9,10% 
2003 13,582.3 --- 10,0% 
2004 15,987.8 --- 10,10% 
2005 18,232.1 --- 9,90% 
2006 14,147.7 --- 10,70% 

            Tabell 1 (siffror från www.chinability.com).4 --- = uppgift saknas. 

 
Att Folkrepubliken på ett, än så länge, framgångsrikt sätt ställt om sin ekonomiska 
politik kan som synes konstateras. Men vilka är de bakomliggande anledningarna till 
den nya strategin? Mot vilken bakgrund gjorde de kinesiska ledarna bedömningen att 
landet måste öppna upp sig gentemot och inleda intensiva relationer med omvärlden? 
Vad är kort sagt, motiven och vilka är målen?  

                                                
4 Kina har förkunnat att man till år 2010 ämnar fördubbla sin BNP från år 2000 (BBC News 10/12 
2005).  
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2.1 Ekonomiska motiv 
 
”China goes Global” eller ”Going Global” är namnet på Kinas utrikesekonomiska 
policy sedan år 2000 (World Investment Report (WIR) 2006, s. 209f). Denna består 
av tre delar; att få kinesiska företag att investera utomlands, att teckna bygg- och 
konstruktionsavtal utomlands samt att öka den kinesiska närvaron och dito ägande på 
den internationella servicemarknaden (ibid, s. 210). Av dessa tre mål väger det första, 
det vill säga att förmå kinesiska företag att öka investeringarna utomlands, så kallad 
Foreign Direct Investment (FDI), tyngst (ibid).  
   Under 2005 sexdubblades Kinas utgående FDI5 till 11 miljarder dollar, vilket är en 
relativt liten del av världens totala FDI, som samma år uppgick till 916 miljarder 
dollar (WIR 2006, s. 3ff). Trenden är emellertid mycket tydlig vad gäller 
utvecklingsriktningen för Kinas FDI – år 2001 köpte och övertog kinesiska företag 
utländska tillgångar för motsvarande 450 miljoner dollar, medan summan fem år 
senare, år 2005, var uppe i 5 miljarder dollar (WIR 2006, s. 103). Detta sammantaget 
med statens kraftiga BNP-tillväxt ger tveklöst intrycket att Kina menar allvar med sin 
nya ekonomiska politik och ”Going Global”-strategi. Fortsatt dramatiska ökningar av 
FDI kopplat till en stadig BNP-tillväxt är enligt flera bedömare att vänta (jfr. Smale, 
BBC News 27/12 2005).  
   En positiv ekonomisk utveckling skapar likaledes positiva spin-off-effekter6, vilka i 
sin tur förstärker tillväxten. Detta innebär att mer och mer råvaror och energikällor 
måste knytas till Kina och kinesiska företag, världen över, efterhand som den 
ekonomiska tillväxten förstärks och förstärker sig självt. För att kunna skapa 
förutsättningar för fortsatt, och ökad, tillväxt för den kinesiska ekonomin måste 
följaktligen tillgången på olika insatsvaror säkras för lång tid framöver. Denna insikt 
var troligen en i allra högsta grad bidragande faktor till öppnandet av Folkrepubliken 
för utländska investerare samt lanseringen av ”Going Global”-strategin.  
   Kina försörjer idag sin växande industri med energi från i första hand kolkraft, olja 
och naturgas (jfr. Rocha 2007, s. 18). Kina har stora inhemska koltillgångar, bland de 
största i världen, liksom betydande olje- och naturgasfyndigheter (Downs 2004, s. 5f). 
Dessa är dock inte tillnärmelsevis tillräckliga för att täcka det enorma, och växande, 
energibehovet (ibid s. 8).  
 

 
Figur 2, Kinas energiefterfrågan (Downs 2004, s. 4).   Figur 3, Kinas inhemska oljeproduktion och      

 konsumtion (ibid, s. 8).  

 

                                                
5 FDI delas upp i in- respektive utgående investeringar för var och en av världens stater. Ingående FDI 
är investeringar från andra staters företag, exempelvis USA och Tyskland, som i det här fallet görs i 
Kina. Utgående FDI är i detta fall de utrikesinvesteringar som kinesiska företag gör i andra stater.  
6 Exempel på spin-off-effekter är bland annat ökade investeringar bland företag, såväl inom en stat som 
i form av utgående FDI. BNP-tillväxt och ökad FDI, både in- och utgående hänger därmed ihop. 
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För även om Kinas inhemska olje- och naturgasfyndigheter är stora per se, så gör de 
ingen större skillnad per capita i en stat med 22% av världens totala befolkning 
(Downs 2004, s.6). 
   Kina är idag världens ledande konsument av kol, stål och koppar och hamnar på 
andra plats, bakom USA, vad gäller konsumtion av olja och elektricitet (Kreft 2006, s. 
1; Engdahl 2007, s. 2). Folkrepubliken försörjer sig i dagsläget till 50% på inhemsk 
olja, vilken dock nått produktionstaket varpå produktionsvolymerna börjat minska 
(Aleklett 2007 i P1 17/4 2007). Olika bedömare och sakkunniga anger olika siffror, 
men år 2030 kommer Kina att behöva importera upp till 80% av oljebehovet och 40% 
av naturgasbehovet (jfr. Kreft 2006, s. 2, Engdahl 2006, s. 3, Downs 2004, s. 9). Till 
detta bör läggas att kolförbrukningen, givet fortsatt kraftig tillväxt, kommer att 
fördubblas till år 2025 (Kreft 2006, s. 2). Andra naturresurser vars efterfrågan och 
priser stegrats på världsmarknaden tack vare Kina är aluminium, koppar, nickel och 
järnmalm (Pan 2007, s. 2).7 Farhågor har också uppkommit om att 
världsmarknadspriserna på mat kommer att skjuta i höjden efter hand som den 
enorma kinesiska befolkningen blir mer köpstark (Brown 1995).  
   Sammantaget ger detta vid handen en stat som agerat utifrån en analys av den 
inhemska situationen och som valt att handla istället för att se framtiden an. Det 
saknas helt enkelt tillräckliga förutsättningar för ekonomisk tillväxt, baserad 
huvudsakligen på inhemska råvaror och industriproduktion inom staten Kinas 
territorium, varpå det naturliga, eller kanske enda, valet är att intensifiera kontakterna 
och handeln med omvärlden, vilket Folkrepubliken också gjort. Kina har på kort tid 
skapat förutsättningar för att bli världens ledande ekonomiska makt, vilket givit 
upphov till oro bland vissa bedömare (jfr. Engdahl 2006, s. 1).  
   Det är emellertid inte hela Kina som får del av frukterna av den kraftiga tillväxten. 
Såväl utländska som inhemska investeringar och företagskontor förläggs till största 
delen längs Folkrepublikens långa östkust och städerna8 där. Naturligt nog är det 
också här som effekterna av de goda ekonomiska tiderna märks mest, även om projekt 
och satsningar av nationellt intresse till viss del också förlagts till andra delar av 
landet – exempel på sådana är vattenkraftverket vid Tre raviner i provinserna Sichuan 
och Hubei samt olje-pipelinen från Kazakstan till västra delen av Kina. Detta 
förhållande, där den ekonomiska tillväxten till övervägande del är geografiskt 
koncentrerad till ett fåtal regioner, är potentiellt explosivt (jfr. Kreft 2006, s. 3). En 
avmattning i tillväxten eller om fördelningen av de goda tidernas gracer går för 
långsamt, eller fortsätter vara geografiskt ojämn, kan utgöra grund för politisk oro och 
instabilitet i Kina (ibid). Det ligger således i den kinesiska ledningens absoluta 
intresse att, på alla sätt, verka för att tillväxten fortsätter. Detta betyder naturligtvis i 
förlängningen att Kina, givet fortsatt tillväxt, kommer att bli mer beroende av 
resurser, naturtillgångar och energikällor, lokaliserade i andra stater – vilket, återigen, 
förklarar varför Folkrepubliken valt att öppna upp landet ekonomiskt och varför 
”going global”-strategin genomförs med sådan intensitet och målmedvetenhet (jfr. 
Eisenmann, Kurlantzick 2006, s. 1; Pan 2007, s. 1; Lagerkvist 2007, s. 1).  

                                                
7 Enligt Hennock på BBC News (9/3 2005) har Kina ensamt svarat för 40% av efterfrågeökningen av 
olja de senaste fyra åren (2001-2005).  
8 Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och Macao för att nämna några. 
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2.2 Politiska motiv 
 
I mångt och mycket är de ekonomiska motiven till Kinas ändrade politik också 
politiska, vilket visats ovan. Men det finns naturligtvis också renodlat politiska skäl 
till Kinas ageranden i världen. Detta kommer jag att behandla mer utförligt i 
kommande kapitel, varpå denna genomgång endast blir kortfattad. 
   En stormakt, såväl ekonomisk som politisk, måste ha bundsförvanter för att 
effektivt och på ett mer legitimt sätt få igenom sin agenda. Exempel på detta finns 
bland annat att hämta från kalla krigets dagar, då både USA och Sovjetunionen aktivt 
knöt andra stater närmare sig själva och den förda politiken genom bland annat 
bistånd, handelsavtal, vapenleveranser och militärt samarbete. Även idag samarbetar 
USA som bekant med andra stater, först och främst Storbritannien och andra 
västmakter, för att kunna bedriva ”kriget mot terrorismen”.  
   Kina agerar nu, bland annat i Afrika, med samma metoder och knyter, genom 
annorlunda arbetsmetoder och principen om ömsesidig vinning, andra stater till sig. 
Dessa medvetna strategier medför – för en supermakt in spe – att frågor och beslut i 
viktiga organisationer och samfund har större sannolikhet att falla ut som önskat för 
Kina.9 Kina får exempelvis stöd av många afrikanska stater för sin ”Ett Kina”-politik, 
som syftar till att återföra Taiwan till nationalstaten Kina, i utbyte mot att 
Folkrepubliken bevakar bundsförvanternas intressen, och i viss mån för deras talan, 
bland annat i FN (jfr. Programme för China-Africa Cooperation in Economic and 
Social Development 2000, s. 6; Obiorah 2007, s. 36). 
   Bundsförvanter i form av vänstater är naturligtvis klokt att ha även av andra 
anledningar än att samla röster i viktiga församlingar. De välvilliga staterna får mer 
än gärna vara strategiskt geografiskt placerade i förhållande till exempelvis 
naturresurser och handelsleder. Det bör i detta sammanhang inte betraktas som en 
slump att USA invaderat oljerika Irak, att Ryssland stödjer likaledes oljerika Iran med 
vapenleveranser och politiska utspel, att Kina investerat stora mängder i olje- och 
gasrika Kazakstan och Sudan eller att delar av USA:s flotta ständigt bevakar Persiska 
viken och Malackasundet10.11 
   Det är mot denna bakgrund som Kinas afrikapolitik bör ses, liksom, för den delen, 
västvärldens nymornade intresse för staterna på den afrikanska kontinenten. Detta 
avser jag emellertid inte utveckla närmare i detta avsnitt, utan ämnar återkomma till 
problematiken i följande kapitel.  

                                                
9 Exempel på viktiga organisationer och samfund är FN, Världsbanken och WTO. 
10 Persiska viken, mellan Arabiska halvön och Iran, och Malackasundet, mellan Malaysia och 
Indonesien, är två smala passager där mängder av oljetankers passerar dagligen, huvudsakligen på väg 
till USA.  
11 Halfort Mackinder, en brittisk lord, geograf och politiker, skulle med stor säkerhet ha varit mycket 
orolig inför Kinesiska företags expansion i centralasien. Dessa är nämligen i stor utsträckning statligt 
ägda. Mackinders teori, som formulerades 1904, om att ”Hjärtlandet”, det vill säga centralasien, är av 
yttersta geopolitiska vikt och intresse för en stat med stormaktsambitioner att kontrollera, har influerat 
många geopolitiska strateger genom historien. Mackinder menade, kortfattat, att den som kontrollerar 
Hjärtlandet kontrollerar världen, se Mackinders ”The Geographical Pivot of History” i bland annat 
Agnew, Livingstone & Rogers (1996).  
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3 Den afrikanska kontinenten 
- utvecklingspotential och utvecklingshinder 
 
 
 
 
Afrika har av olika anledningar givits öknamnet ”Den mörka kontinenten”. Namnet 
speglar dels gamla koloniala och rasistiska synsätt, men andas också en uppgivenhet 
inför kontinentens framtidsutsikter. Den Gröna revolutionen, som lyfte stora delar av 
Asien ur fattigdomen, liksom otaliga demokratiserings- och marknadsanpassnings-
program har misslyckats att slå väl ut i de afrikanska staterna. Och oavsett om skulden 
läggs på kolonialtiden, korrupta regeringar, krig, orättvisa handelsvillkor eller 
oförstående och oresonliga internationella samfund och organisationer så kvarstår 
faktum att den afrikanska kontinenten inte utvecklats på önskvärt sätt eller i 
tillräckligt snabb takt. Anledningarna till detta är flera. 
 
 

3.1 Makten över utvecklingen 
 
De afrikanska staterna har aldrig ägt kontroll över sin egen utveckling (jfr. Holmén 
2007, s. 85). De europeiska kolonialmakterna ändrade endast taktik då vågen av 
självständighet sköljde över den afrikanska kontinenten efter andra världskrigets slut 
(Morris 1998, s. 8). Istället för direkt kontroll genom kolonisering, har 
biståndspolitiken utvecklats på ett sådant sätt så att de nu självständiga afrikanska 
staternas utveckling kunnat styras i önskad riktning från bland annat Washington, 
London och Paris (jfr. UNCTAD 2006, s. 56). 
 

”It is no secret that aid serves the multiple commercial, diplomatic, political and strategic 
objectives of donors” (ibid). 

 
Genom strukturanpassningsprogram (SAP) och krav på demokratisering, stabilisering, 
liberalisering och privatisering har västvärlden, genom officiellt bistånd och icke-
statliga organisationers arbete, försökt skapa tillväxt genom standardiserade, och mer 
eller mindre ”patenterade”, lösningar. Problemet, har det visat sig, är att standard-
iserade utvecklingspaket framtagna i och anpassade för västvärldens demokratier inte 
fått önskad effekt i de afrikanska staterna (UNCTAD 2006, s. 3). En bidragande 
faktor till detta problem är att antalet ”välgörare” liksom bistånds- och 
utvecklingsprojekt, såväl statliga som icke-statliga, är för högt (Holmén 2007, s. 89). 
Västvärldens, förhoppningsvis välmenande, biståndspolitik har därmed skapat en 
situation där de afrikanska staterna fått finna sig i att fungera som fullskaliga 
laboratorier där ekonomiska och sociala system provats ut (ibid). 
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3.2 Vad är och bör utveckling vara? 
 
Att biståndsgivarna och utvecklingsprojekten är så många bör enligt min mening 
tolkas som ett uttryck för bristen på samstämmighet vad gäller synen på utveckling. 
Det finns två perspektiv på detta, vilka båda spelar roll för åt vilket håll utveckling 
framskrider. För det första råder en uppenbar splittring i synen på vad utveckling är 
och bör vara, och hur sådan bäst uppnås, biståndsgivare emellan. Detta har resulterat i 
att den överväldigande majoriteten av allt biståndsarbete, inte bara på den afrikanska 
kontinenten utan i hela världen, arbetar i projektform, där ett projekt i regel saknar 
relation och koppling till andra diton (jfr. Economic Development in Africa 2006, s. 
5). För det andra styrs utvecklingen i majoriteten av de afrikanska staterna, som 
nämnts, i allt för stor utsträckning från givarländernas huvudstäder (jfr. Holmén 2007, 
s. 89). Ett synnerligen konkret exempel på detta är att USA:s president, George W. 
Bush, i juni 2003 informerade amerikanska NGO:s12 om att de de facto utgör en av 
den amerikanska regeringens armar, och följaktligen förväntas främja amerikanska 
intressen i andra länder (Igoe, Kelsall 2005, s. 5). Detta innebär att mål och riktning 
för den inhemska utvecklingen i exempelvis Malawi ingalunda är demokratiskt 

beslutade i Malawis parlament, utan snarare utarbetade av tjänstemän i Paris, 
Washington eller London (jfr. UNCTAD 2006, s. 6ff).  
   Utvecklingen på den afrikanska kontinenten har följaktligen i allt för stor 
utsträckning varit först och främst ett huvudbry, om i ärlighetens namn ens det, för 
västerländska bidragsgivare och inte, som det borde vara, ett ärende för de nationella 
parlamenten i de afrikanska staterna. Detta sammantaget med det faktum att bistånds- 
och utvecklingshjälpen är och har varit mycket ojämn, såväl i tid och rum som rent 
storleksmässigt, har skapat en situation där formerna och målen för utveckling, liksom 
framskridandets fart, blivit fullkomligt oförutsägbart (jfr. Holmén 2007, Morris 1998, 
Economic Development in Africa 2006). Vad utveckling är och bör vara är 
sammanfattningsvis långt ifrån självklart, det enda som dessvärre står bortom tvivel är 
att afrikanerna själva, befolkningarna i utvecklingsländerna, inte leder den.  
 
 

3.3 Vilken utveckling önskas? 
 
Kolonialtiden lämnade den afrikanska kontinenten med en infrastruktur skapad för 
effektiv exploatering av staternas respektive naturresurser. En typisk järnväg i en 
afrikansk stat sträcker sig från exempelvis en gruva i inlandet till en hamnstad, 
varifrån råvarorna snabbt och effektivt kan skeppas iväg. Destinationen har historiskt 
sett varit och är idag till övervägande del i-länder, vilka många gånger är de gamla 
kolonialstaterna, där råvarorna bearbetas, processeras och på olika sätt förädlas. De 
färdiga produkterna säljs sedan tillbaka till de afrikanska staterna.  
   Genom detta förfarande uppstår lätt en situation där afrikanska stater visserligen är 
stora råvaruexportörer men sällan något mer. Detta förhållande har kallats för ”the 
Resource Curse Thesis”, eller råvarufällan (jfr Auty1995, s. 205f). I korthet innebär 
en råvarufälla att ett utvecklingsland på grund av olika faktorer härrörande från bland 
annat kolonialtiden, en viss typ av befintlig infrastruktur samt avsaknad av medel för 
att utveckla och/eller förändra densamma, tvingas förlita sig på fortsatt råvaruexport 
för att generera inkomster till statskassan. Ytterligare en faktor som bidrar till att 

                                                
12 Non Governmental Organization, NGO. 
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skapa en resursfälla är att i-länderna kunnat bygga upp sina industrier på mycket 
konkurrenseffektiva sätt, vilket gör att kostnaderna för de afrikanska staterna att skapa 
egna industrier för råvaruförädling blir avskräckande höga. I värsta fall är det 
dessutom endast en typ av råvara som exporteras, exempelvis bauxit eller kaffe, vilket 
gör staten mycket sårbar och känslig för pris- och efterfrågeförändringar på 
världsmarknaden. Råvaruexport genererar generellt sett inte heller några nämnvärda 
spin-off-effekter i form av teknikutveckling eller entrepenörsskap, vilket tillsammans 
med låga eller inga krav på utbildningsnivå ytterligare minskar förutsättningarna för 
en egen industrialisering.   
   En enkelspårig, outvecklad och många gånger eftersatt infrastruktur innebär också 
att utvecklingen, som trots allt genereras av exporten, koncentreras till området i 
direkt anslutning till järnvägen, det vill säga till byarna och städerna i dess närhet och 
i synnerhet till ändstationen. En tendens som många forskare pekat på är att 
afrikanska städer, framförallt hamn- och huvudstäder, på detta sätt får den absoluta 
lejonparten av intäkterna från exporten (Auty 1995, s. 34f, 256; Morris 1998, s. 23). 
Landsbygden, de rurala områden där majoriteten av kontinentens befolkning lever och 
verkar, får många gånger klara sig bäst de själva kan (jfr. Holmén 2007, s. 76; Auty 
1995, s. 34f, 260). Avsaknaden av tillräcklig infrastruktur, såväl bil- som järnvägar, 
innebär följaktligen få, om några, incitament till bönder att odla grödor för avsalu, då 
tillgången till marknader saknas eller är otillräcklig (jfr. Goldstein, Kauffmann 2006, 
s. 1). Detta skapar naturligtvis än större regionala utvecklingsskillnader inom 
staterna.13 
   Den afrikanska kontinentens bönder missgynnas dessutom grovt av hur det 
internationella kapitalistiska systemet fungerar (jfr. Rocha 2007, s. 32). EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik (CAP) verkar, för att ta ett exempel, på ett sådant sätt 
att europeiska bönders grödor, exempelvis sockerbetor, subventioneras så pass 
kraftigt att de europeiska jordbruksprodukterna, säg socker och skummjölkpulver, blir 
billigare för konsumenterna än utländska motsvarigheter (SOU 1997:26, s.57, 62). 
Utan kraftiga subventioner på inomeuropeiska varor och importskatter på utländska 
produkter skulle EU:s bönder inte kunna klara konkurrensen från, bland andra, 
Afrikas bönder. I förlängningen leder detta marknadsmanipulerande till att 
jordbruksprodukter från i-länder, i synnerhet från EU, blir så pass ”billiga” att de 
importeras av afrikanska stater, vilket ytterligare förstärker situationen där bönder i 
Afrika inte ser någon anledning till, eller möjlighet att, odla grödor till annat än 
självhushåll. De artificiellt låga produktpriserna satta i, och kontrollerade av, i-länder 
går helt enkelt inte att konkurrera med. Detta skapar i sin tur än mindre incitament för 
de nationella parlamenten i afrikanska stater att satsa på infrastrukturutbyggnad till 
hela landet.  
   Som om detta inte var nog för att sakta ner eller till och med omöjliggöra de 
afrikanska staternas möjlighet till ekonomisk tillväxt och diversifierad ekonomi, så 
tillåter västvärlden så gott som aldrig skyddstullar i de afrikanska staterna. 
Skyddstullar, eller för den delen importskatter, höjer priset på importerade varor i en 
stat i syfte att öka konsumtionen av inhemska produkter, samt för att gynna den egna 
industrin och/eller det egna jordbruket. Detta var allmänt nyttjade och accepterade 

                                                
13 Problemet är långt ifrån enkelt att ta itu med. 15 av den afrikanska kontinentens 54 stater är kustlösa 
stater, så kallade ”landlocked states”, med generellt sett väldigt lågt invånarantal per km2 (Goldstein, 
Kauffmann 2006, s. 1). Detta medför att infrastruktursatsningar och/eller vägunderhåll blir extremt 
kostsamma och svårplanerade (ibid). ”A point often missed is that transport infrastructure is crucial for 
poverty reduction.” (Goldstein, Kauffmann 2006, s. 2).  
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metoder under den period som Europa byggde upp sin industri och tillämpas 
fortfarande, som nämnts, vad gäller EU:s jordbruksprodukter.   
   Sammantaget tecknar alltså det splittrade, ojämna, oregelbundna och odemokratiska 
biståndet, det koloniala arvet i form av underutvecklad och endimensionell 
infrastruktur, och orättvisa marknadsvillkor en minst sagt mörk bild av den afrikanska 
kontinentens utveckling under de senaste 60 åren.14 Västvärldens roll och skuld i det 
hela torde knappast kunna överskattas.  
   Frågan om vilken sorts utveckling som önskas på den afrikanska kontinenten skulle 
mot bakgrund av detta således, en smula cyniskt men inte på något sätt 
verklighetsfrånvänt, kunna besvaras; ”så som västvärlden behagar”. En stor del av i-
länderna arbetar krasst sett för en ekonomisk utveckling i de afrikanska staterna som 
gynnar dem och deras företag. Råvarufällan passar följaktligen västvärlden utmärkt, 
då den skapar en situation där många afrikanska stater saknar finansiella medel, 
tekniskt kunnande och tillräcklig infrastruktur för att kunna tillgodogöra sig många av 
de inhemska naturresurserna. Företag från västvärlden har här kunnat tjäna stora 
summor på att teckna avtal för geologiska undersökningar, utvinning och brytning av 
exempelvis mineraler och olja, med stater vars förhandlingsläge och behov av pengar 
många gånger varit tämligen desperat.  
 
 

3.4 Utvecklingspotential 
 
Om vi för en sekund försöker se bortom de roller och maktförhållanden som striden 
om kontrollen över det afrikanska rummet skapat, så inser vi snart att den afrikanska 
kontinenten egentligen, tvärt emot den vanliga västerländska massmediala bilden, är 
mycket rik. Kontinenten har stora naturtillgångar av bland annat olja, naturgas, 
järnmalm, uran, platina, bauxit, guld och diamanter. Karta 1, på sida 13, samt Bilaga 1 
ger en uppfattning, om än inte en komplett bild, om mängden av naturresurser och 
den geografiska spridningen av desamma i de afrikanska staterna. 
   För att bättre kunna förstå de utvecklingsrelaterade problem som kontinenten, trots 
objektivt sett rika naturtillgångar, brottats med under decennier krävs en insikt om att 
utvecklingshindren är såväl socialt som fysiskt konstruerade. Socialt konstruerade i 
den bemärkelsen att, som visats ovan, ekonomiska och politiska intressen utanför de 
afrikanska staterna dikterat villkoren och inriktningen för utvecklingen på 
kontinenten.15 Detta förhållande har i sin tur skapat en politisk kultur i många 
afrikanska stater där korruption och kleptokrati blivit vanligt förekommande. De 
fysiskt konstruerade problemen består främst i att infrastrukturen i grund och botten 
är skapad för exploatering, inte för hållbar ekonomisk, politisk och social utveckling i 
en modern statsbildning. Detta är, enligt min mening, mycket viktigt att förstå, då 
insikten om att organisationen av tid-rummet är konstruerad av människor är 
nödvändig för att kunna betrakta den afrikanska kontinentens utvecklingspotential på 
ett mer objektivt sätt. Omvärldens uppfattning av och syn på de afrikanska staterna 
bör således betraktas som konstruktioner och inte som naturgivna förutsättningar.  

                                                
14 Det vill säga under alla år som de afrikanska staterna varit självständiga. 
15 Det har naturligtvis också varit helt avgörande hur, och av vilka, gränserna för nationalstaterna i 
Afrika dragits. Ingen hänsyn togs vid Berlinkonferensen till etniska och stamtillhörigheter, vilket 
skapat situationer där stammars territorier skurits av på mitten, eller delats i flera delar, och 
rivaliserande folkslag tvingats in i nya, påtvingade och artificiella, statsbildningar.  
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   De afrikanska staterna är med andra ord inte per automatik dömda till evig 
fattigdom, underutveckling och svält, utan deras utveckling avgörs i allra högsta grad 
av människor och deras ageranden. En felaktig konstruktion rättar man antingen till 
eller kasserar, vilket, enkelt uttryckt, också är fallet vad gäller de sociala, ekonomiska, 
politiska och fysiska strukturerna som byggts upp i Afrika. 
   Kritiker har pekat på att intresset för bistånd och utvecklingshjälp till stor del 
försvann efter att kalla kriget tog slut, då stormakternas behov av allierade försvann 
(jfr. Holmén, Luzzati (red.) 1999, s. xiv). Den afrikanska kontinentens utveckling har 
emellertid, efter att under ca 15 år varit lågt prioriterad i stora delar av västvärlden, 
återigen blivit högaktuell. 
   Tveklöst är omvärldens nymornade intresse av att bistå utvecklingen i de afrikanska 
staterna drivet av ekonomiska och politiska strategier. Vad som är intressant att notera 
är dock att ett nytt16 tänkande kommit in i bistånds- och utvecklingspolitiken, 
nämligen att förutsättningarna för utveckling skiljer sig mellan stater – varpå 
utvecklingsplaner och –strategier behöver skräddarsys. För att kunna uppnå detta, och 
för att på ett flexibelt sätt kunna situationsanpassa utvecklingshjälpen, måste 
afrikanerna själva kunna bestämma över den egna statens utvecklingsriktning, -takt 
och –prioriteringar. Här finns utvecklingspotential för den afrikanska kontinenten som 
dess ledare har att förvalta. 
   De officiella biståndsgivarna, det vill säga stater, har också blivit fler, liksom deras 
arbetsmetoder, vilket ger de afrikanska staterna större möjlighet att själva påverka den 
egna statens utveckling. Mer om detta i följande kapitel. 
 

                                                
16 Detta tänkande är naturligtvis inte ”nytt”, utan har snarare kommit att bli populärt av den enkla 
anledningen att de gamla, standardiserade, lösningarna inte visat sig fungera.  
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Karta 1. Den afrikanska kontinentens naturresurser. Kartan bör inte ses som en fullständig förteckning    
över Afrikas naturresurser, men väl som en övergripande illustration av desamma. Information om  
staternas respektive naturresurser har hämtats från Libers Världsatlas 2005 samt CIA (Central  
Intelligence Agency). 
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4 Sino-afrikanska relationer 

 
 
 
 
 
Kinas närvaro på den afrikanska kontinenten har ofta beskrivits, även i denna uppsats, 
som ”ny”. Faktum är att detta är så långt från sanningen som man kan komma. 
Folkrepubliken har haft diplomatiska relationer med afrikanska stater sedan 1956 
(siffra från Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC). Redan på 1950- och 1960-
talen hade Kina diplomatiska relationer på högsta nivå med 14 av de 54 afrikanska 
staterna, det vill säga med 26% (se Tabell 3). Däremot har relationerna och 
kontakterna fördjupats och intensifierats i allt större utsträckning och högre takt sedan 
Kalla krigets slut, i synnerhet sedan år 2000 (jfr. Servant 2005, s.1f). Vid 
millennieskiftet lanserades nämligen det sino-afrikanska samarbetsforumet FOCAC 
som syftar till att främja fred och utveckling i medlemsstaterna (jfr. Beijing 
Declaration of the Forum on China-Africa Cooperation).  
   Välformulerade och välmenande dokument och deklarationer är ingenting nytt i 
bistånds- och utvecklingssammanhang, tvärtom är de snarare legio. Men det som 
skiljer FOCAC:s konstituerande deklaration och programförklaring från andra diton 
är att man explicit betonar att forumet och dess medlemsstater inte på något sätt skall 
eller bör lägga sig i varandras interna angelägenheter, vare sig politiska eller 
ekonomiska, och att alla relationer skall syfta till ömsesidig vinning. Eller som 
Folkrepubliken uttrycker det 
 

China will do its best to provide and gradually increase assistance to African nations with no 
political strings attached (Chinas African Policy 2006, s. 5).  

 
Detta står i mycket stark kontrast till västvärldens utvecklingspolicy som under de 
senaste två decennierna varit inriktade på strukturanpassningsprogram (SAP) för 
de afrikanska staterna, vilka i hela sin utformning är ett enda involverande i andra 
staters interna angelägenheter.  
   Det råder inget tvivel om att FOCAC redan från starten varit ett betydelsefullt 
forum för de sino-afrikanska relationerna. Av sammanlagt 54 stater på den 
afrikanska kontinenten är 48 medlemmar i FOCAC (www.focacsummit.org). 
Sedan år 2000 har 48 bilaterala investeringsavtal slutits mellan afrikanska stater 
och Kina inom ramen för FOCAC. Mellan år 2000 och 2006 ökade den sino-
afrikanska handeln från 10,6 miljarder dollar till 40 miljarder dollar, och Kinas 
export till den afrikanska kontinenten ökade år 2006 med 42,9% (the Economist 
9/2 2007; Timberg 2006, s. 1). Under samma period ökade den sammanlagda 
årliga tillväxt för Afrika söder om Sahara från 3% till 5,8%, vilket är det bästa 
resultatet sedan 1974 (Timberg 2006, s. 1). Kinas ökade inflytande, intresse och 
investeringar i de afrikanska staterna har här spelat en nyckelroll (ibid). Detta är en 
bidragande faktor till att bland annat UNCTAD, FN:s konferens om handel och 
utveckling, tillkännagivit att  
 

After two decades of adjustements without growth, there are, at last, some real signs of 
improving economic performance in Africa (UNCTAD 2006, s. 1). 
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4.1 Kinas närvaro i Afrika före år 2000  
 
Som nämnts så har Kinas relationer med de afrikanska staterna en redan lång historia, 
även om intensiteten ökat dramatiskt först under de senaste sju åren. Folkrepublikens 
bistånd och utvecklingshjälp, liksom diplomatiska kontakter, har visat sig beständiga 
över tid, vilket är mer än man kan säga om de västerländska motsvarigheterna (jfr. 
Servant 2005, s. 2).17 Även målen för biståndet och utvecklingshjälpen, liksom 
arbetsmetoderna18, har varit annorlunda i förhållande till västvärldens. Kina har 
traditionellt sett satsat på ingenjörsbetonat bistånd, det vill säga på olika byggnads- 
och infrastrukturprojekt. Exempel på sådana är TAZARA-järnvägen mellan Tanzania 
och Zambia samt sportarenor i Gambia och Sierra Leone (Eisenmann, Kurlantzick 
2006, s. 3; Kaplinsky, McCormick, Morris 2006, s. 27). Folkrepubliken har med 
andra ord en vid det här laget tämligen lång tradition av infrastruktursatsningar i 
afrikanska stater (jfr. Thompson 2004, s. 4; www.worldpress.org). Kina förekom 
följaktligen både världsbanken och Internationella valutafonden (IMF), vilka först 
under de senaste 20 åren uppmärksammat behovet av infrastrukturuppbyggnad på den 
afrikanska kontinenten (jfr. Goldstein, Kauffmann 2006, s. 1).19 Kinas engagemang 
för afrikansk infrastruktur får också gott betyg av bedömare 
 

Chinas involvement could likely jump-start change on the continent […] The roads and schools 
built by chinese companies didn’t exist before, so their presence is an improvement. And the 
infrastructure improvements help African countries secure other loans and investment 
opportunities, contributing to an atmosphere of development that may one day change the 
continent (Pan 2007, s. 5). 

  
Kinas president Hu Jintao lovade under FOCAC:s tredje konferens, i November 2006 
i Beijing, att fördubbla det kinesiska biståndet till den afrikanska kontinenten till 2009 
(www.worldpress.org). 
   Utöver detta har Kina sedan 1950-talet bjudit in och finansierat ca 5 500 afrikanska 
studenters universitetsstudier vid toppuniversitet i Kina, och planer finns på att utöka 
utbildningens omfattning till 10 000 afrikanska studenter per år (Thompson 2004, s. 
3; Eisenmann, Kurlantzick 2006, s. 3). Tillsammans medför de långvariga sino-
afrikanska relationerna, Kinas infrastruktursatsningar samt utbildningen av tusentals 
afrikanska studenter att Folkrepublikens goodwill blivit betydande i majoriteten av de 
afrikanska staterna. Att Kina dessutom länge erbjudit fördelaktiga lån och 
skuldavskrivningar till afrikanska stater har ytterligare förstärkt de goda relationerna 
(jfr. Thompson 2004, s. 2). 

                                                
17 Den västerländska utvecklingshjälpen till afrikanska stater halverades efter Kalla krigets slut och 
Sovjetunionens kollaps (Servant 2005).  
18 De kinesiska experter och arbetare som utförde det konkreta utvecklingsarbetet var och är, till 
skillnad från västvärldens motsvarigheter, förbjudna att leva under andra förhållanden och villkor än 
den lokala befolkningen (www.china.org.cn). Av egen erfarenhet vet jag att bland annat FN-personal 
lever under extremt lyxiga förhållanden i många u-länder i jämförelse med lokalbefolkningen. I 
Nairobi till exempel är FN:s kontorskomplex och personalbostäder en egen stad i staden – mycket 
snarlikt ett så kallat ”gated society”.  
19 Att infrastruktursatsningar behövs på den afrikanska kontinenten har Spencer (1994) visat. Han 
jämförde den afrikanska kontinentens infrastruktur på 1990-talet med Indiens under 1950-talet, det vill 
säga innan den Gröna revolutionen. ”India had nearly six times the density on average. If one takes the 
Indian density as broadly indicative of what is needed for rapid agricultural growth, then it is clear that 
Africa will need massive investments in rural infrastructure before it can launch a successfull 
agricultural revolution.” (Citerad i Lutz (red.) 2002, s. 101).  
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   Förutom olika former av bistånds- och utvecklingshjälp har vapenexport och 
militärt utbyte varit en mycket viktig del av de sino-afrikanska relationerna, och är så 
än idag (Servant 2005, s. 2; Eisenmann, Kurlantzick 2006, s. 4; van der Walt, 
Schmidt 2007, s. 2; www.worldpress.org).20 
 
 

4.2 Kina i Afrika efter FOCAC:s bildande 
 
Principen om ömsesidig vinning, ”mutual benefit”, som kommit att spela stor roll i 
Folkrepublikens framgång med sin ”Going Global”-strategi, formulerades av Kinas 
dåvarande president Zhou Enlai redan 1963 (www.china.org.cn). Med hjälp av denna, 
principen om icke-inblandning i interna angelägenheter samt den stora goodwill som 
Kina byggt upp har Folkrepubliken snabbt kommit att bli många afrikanska staters 
”number one friend” och den föredragna handels- och utvecklingspartnern framför 
andra (jfr. Eisenmann, Kurlantzick 2006, s. 3; Economy 2007, s. 1). Kina har också 
aktivt marknadsfört sig som ett icke-kolonialt utvecklingsalternativ och betecknar sina 
bistånds- och utvecklingssatsningar på den afrikanska kontinenten som ”South-South 
Development”, det vill säga hjälp från ett utvecklingsland till ett annat (Servant 2005, 
s. 4; Thompson 2004, s. 1). Dessutom kräver Kinas och de afrikanska 
medlemsstaternas ledare i FOCAC:s första deklaration en ny, rättvis, ekonomisk 
världsordning som skall spegla syds behov och intressen av utveckling (jfr. 
www.focac.org). Dagens orättvisa politiska och ekonomiska världsordning hotar 
freden och säkerheten på jorden, menar man (ibid).  
   Kinas bistånds- och utvecklingsvillkor framstår med andra ord många gånger som 
betydligt mer tilltalande än många av västländernas (jfr. Baldauf 2007, s. 1; Rocha 
2007, s. 16). Det vore emellertid ett stort misstag att tro att Kinas investeringar och 
utvecklingshjälp till de afrikanska staterna är gratis. Den huvudsakliga vägledande 
principen för de sino-afrikanska relationerna är som bekant ömsesidig vinning, vilket 
innebär att också Kina vill tjäna på att ha goda relationer till de afrikanska staterna.  
   Genom att satsa på infrastrukturutveckling, vilket kan innebära såväl satsningar på 
transportleder och tele- och satellitkommunikationer som uppförandet av sjukhus och 
vårdinrättningar, erhåller kinesiska företag intäkter för själva byggnationen samtidigt 
som man skapar bättre förutsättningar för sig själva och andra kinesiska företag att 
etablera sig (Eisenmann, Kurlantzick 2006, s. 3). Tillgången till marknader ökar 
således med en god infrastruktur, vilket lockar fler företag till regionen. År 2004 
fanns 674 kinesiska företag på den afrikanska kontinenten (Servant 2005, s. 2; 
Thompson 2004, s. 2). Något som skiljer många, dock långt ifrån alla, kinesiska 
företag från företag med annan nationalitet är att de i stor utsträckning är 
statskontrollerade eller statligt ägda. Bland annat är de tre stora kinesiska oljebolagen 
SINOPEC, CNOOC och CNPC helägda av den kinesiska staten (Downs 2004, s. 
13).21 I praktiken innebär detta att när något av dessa tre företag tecknar avtal om 
exploatering av en oljekälla i en afrikansk stat så är det den kinesiska regeringen som 
                                                
20 Mellan 1955 och 1977 sålde Kina vapen och militär utrustning till afrikanska stater för 142 miljoner 
dollar och mellan 1996 och 2003 var Folkrepubliken den näst största vapenexportören till den 
afrikanska kontinenten efter Ryssland (Servant 2005; Eisenmann, Kurlantzick 2006). ”China will 
promote high level military exchanges between the two sides and actively carry out military-related 
technological exchanges and cooperation. It will continue to help train African military personell and 
support defense and army building of African countries” (China’s African Policy 2006, s. 6). 
21 SINOPEC står för China National Petrochemical Corporation, CNOOC står för China National 
Offshore Oil Corporation, CNPC står för China National Petroleum Corporation. 
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indirekt kontrollerar densamma. Följaktligen skaffar sig den kinesiska staten, genom 
sina olika företag, kontroll över områden och naturresurser i en annan stat, vilket i 
flertal afrikanska länder givit upphov till frågor om hot mot den nationella säkerheten 
(ibid, s. 13, 19). 
   Om en afrikansk stat inte har råd att betala ett kinesiskt företag för utfört arbete, 
exempelvis ett sjukhusbygge, har den kinesiska staten förkunnat att 
 

The Chinese side may also consider accepting various forms of payments such as payment in 
kind, to ease African countries’ financial burden and help increase their export to China 
(Programme for China-Africa Cooperation in Economic and Social Development, s. 5). 

 
”Payment in kind” innebär att betalningen sker på annat sätt än i reda pengar, 
vanligen genom varor och tjänster.22 Huruvida ”payment in kind” också innebär 
borrningskontrakt, gruvdriftsrättigheter etcetera låter jag vara osagt, men det är, 
enligt min mening, sannolikt.  
   De fördelaktiga lån och skuldavskrivningsmöjligheter som Kina erbjuder de 
afrikanska staterna är tveklöst mycket förmånliga och generösa. Behovet av risk- 
och investeringskapital på den afrikanska kontinenten torde näppeligen kunna 
underskattas. Däremot är det en villfarelse att tro att fördelaktiga lån inte har ett 
pris. För även om själva lånet aldrig behöver betalas tillbaka, åtminstone inte i sin 
helhet eller innan ett visst slutdatum, så uppstår en tacksamhetsskuld och ett 
givare-mottagareförhållande som låntagarstaten av förklarliga skäl kan vilja 
minska eller ”betala av”(jfr. Blessing Karumbidza 2007, s. 99). Lämpliga sätt att 
göra detta på är att erbjuda kinesiska företag fördelaktiga etableringsvillkor i 
landet, att sälja utvinningsrättigheterna till en oljekälla och/eller att aktivt stödja 
Kinas strävanden i internationella samfund och organ. Ett intressant exempel på 
detta är att lejonparten av de afrikanska staterna stödjer ”Ett Kina”-principen och 
vägrar ge Taiwan politiskt erkännande (jfr. www.focacsummit.org).  
   Vad gäller utbildningen av afrikanska studenter vid kinesiska toppuniversitet så 
har, enligt flera bedömare, Kina mycket att vinna även här (jfr. Eisenmann, 
Kurlantzick 2006, s. 3; Thompson 2004, s. 3). Utbildningarna börjar i regel med 
två års studier av kinesiska språket följt av ett flerårigt utbildningsprogram, 
vanligen med teknisk inriktning (Thompson 2004, s. 3). Genom att finansiera de 
afrikanska studenternas utbildningar, bjuda in dem till Kina och lära ut kinesiska 
skapar Folkrepubliken förståelse för kinesiska språket, kinesisk kultur och dito 
traditioner hos studenterna, samtidigt som grunden till goda relationer med 
framtidens afrikanska ledare läggs på ett mycket tidigt stadium (jfr. Eisenmann, 
Kurlantzick 2006, s. 3). Att finansiera, och kontrollera, 10 000 afrikanska 
studenters utbildningar om året är därmed en mycket genomtänkt och långsiktig 
investering av Kina, som därmed ämnar förstärka de goda relationerna med de 
afrikanska staterna ytterligare. 
 
4.2.1 Den primära sektorn dominerar  
 
Det goda klimatet i de sino-afrikanska relationerna har helt klart bidragit dels till att 
fler och fler kinesiska företag väljer att investera i afrikanska stater och dels till att 
omvärldens, läs västvärldens, intresse för att göra detsamma vuxit dramatiskt. Den 
afrikanska kontinentens del av världens totala FDI var år 2005 endast blygsamma 3%, 
                                                
22

 Om den afrikanska staten i fråga sitter fast i en resursfälla är det inte svårt att förstå vari varorna som 
skall tjäna som betalning består.  
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men investeringarna på kontinenten samma år växte med 78% (!) (WIR 2006, s. xix, 
4).23 Den primära sektorn, i det här fallet gruv-, gas- och oljeindustrier, är utan tvekan 
den största mottagaren av utländskt FDI på den afrikanska kontinenten (WIR 2006, s. 
xviii). Detta påverkar också den geografiska spridningen av FDI, och koncentrerar 
huvuddelen av detsamma till ett fåtal stater – Sydafrika, Egypten, Nigeria, Marocko 
och Sudan (WIR 2006, s. 41).  
   Kinas del, 1,6 miljarder dollar, av den totala mängden FDI till afrikanska stater, 
29 miljarder dollar år 2005, är visserligen än så länge liten, men om antalet 
investeringar och nyetableringar av kinesiska företag i afrikanska stater kan säga 
något om framtiden så kan Folkrepublikens FDI till Afrika tänkas öka rejält på kort 
tid (Economy 2007, s. 1; UNCTAD, UNDP 2007, s. 1f).24  
   Kinas FDI till den afrikanska kontinenten är i likhet med bilden av den totala 
mängden FDI koncentrerad till ett fåtal stater, närmare bestämt Sudan, Zambia, 
Sydafrika, Algeriet och Mali (se Tabell 3 samt Bilaga 1) (UNCTAD, UNDP 2007; 
Kaplinsky, McCormick, Morris 2006, s. 22). Den markanta ökningen liksom den 
sektoriella och geografiska koncentrationen av FDI på och till den afrikanska 
kontinenten har dock fått UNCTAD att höja ett varnande finger. 
 

There are […] very clear signals that security concerns and energy politics are again shaping the 
policy debates on aid and development; another scramble for African resources, however, is no 
more likely to generate a successful development path than in the past.” (UNCTAD 2006, s. 2).  

 
Det finns följaktligen goda skäl till att betrakta Kinas FDI till de afrikanska staterna 
med samma skepsis som västvärldens dito. Att 48 av totalt 54 stater i Afrika är 
medlemmar i FOCAC innebär inte per automatik att alla får lika del av kakan (jfr. 
Large 2007, s. 158). 
 
 

4.3 Västvärldens reaktion 
 
Kinas ökade inflytande och närvaro i de afrikanska staterna har fått västvärlden att 
reagera på flera sätt. Stark kritik har riktats mot framförallt Folkrepublikens, och 
kinesiska företags, arbetsmetoder. Kinas ”hands-off” princip, det vill säga 
grundregeln om icke-inblandning i interna angelägenheter, har upprepade gånger och 
i häftiga ordalag anklagats för att vara o- och antidemokratisk (jfr. Pan 2007 s. 1; 
Lagerkvist 2007, s. 2). Den möjliggör nämligen för Kina att göra affärer och sluta 
avtal med stater som av västvärlden betraktas som skurkstater och diktaturer. 
Exempel på sådana stater som Kina gör stora affärer med är Angola, Libyen och 
Sudan (se tabell 2).  
   Västvärlden har sedan ett par år tillbaka lyft fram principen om ”Good 
Governance”, vilket i de afrikanska staterna innebär krav på huvudsakligen 
demokratisering och marknadsanpassningar, som ett absolut kriterium för handel och 
bistånd med utvecklingsländer (jfr www.unescap.org). Denna princip, som 
naturligtvis ytterst är ett påtryckningsmedel för att styra utvecklingen på den 
afrikanska kontinenten i en västvänlig riktning, hindrar alltså västvärlden från att 

                                                
23 Visserligen skedde tillväxten från en mycket låg nivå, men takten på investeringsökningen är ändå 
minst sagt anmärkningsvärd. 
24 Antalet kinesiska företag på den afrikanska kontinenten har ökat tiofalt sedan 2003 (Economy 2007, 
s. 1). 
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handla med vissa stater i Afrika. Kinas ledning däremot har inställningen att 
mänskliga rättigheter är relativa och att ”each country should be allowed their own 
definition of them and timetable for reaching them” (Pan 2007, s. 4). Med en sådan 
attityd kan Folkrepubliken följaktligen teckna miljardavtal om infrastrukturutveckling 
i exempelvis Angola och bli belönade med utvinningsrättigheter i landets oljekällor 
utan några som helst skrupler (jfr. Pan 2007, s. 1f; Engdahl 2006, s. 3f). En krass 
bedömning av läget skulle kunna göra gällande att västvärlden inte protesterar mot 
Kinas arbetsmetoder i sig, utan snarare, med alla medel, försöker hindra dem från att 
kontrollera för många olje- och gaskällor samtidigt som man försöker framhäva sig 
själva som de mänskliga rättigheternas försvarare. Västvärldens politiska ledare lever 
emellertid inte heller alltid upp till sina högt ställda ideal. Kina – som, med all rätt, 
har kritiserats hårt för bristande demokrati, usla arbetsförhållanden, svaga 
fackföreningar, bristfälligt miljöskydd etcetera – är samtidigt den tveklöst största 
mottagaren av västvärldens FDI.  
 

The United States is highly selective about who we’re moral about (Kang citerad i Pan 2007, s. 
4). 

 
   Principen om ömsesidig vinning, ledstjärnan för de sino-afrikanska relationerna, har 
likaledes blivit starkt kritiserad och ifrågasatt i västvärlden. Flertalet bedömare 
ifrågasätter om Kinas ”trade safari”, ”quest for energy” och ”global hunt for oil” på 
den afrikanska kontinenten är mer än ett förtäckt kolonialt projekt, en täckmantel för 
en illa dold imperialism (jfr. Lagerkvist 2007, s. 2; van der Walt, Schmidt 2007, s. 6; 
BBC News 9/3 2005; Kreft 2006, Servant 2005). Man frågar sig helt enkelt om inte 
Kina har mer att vinna på de goda sino-afrikanska relationerna än de afrikanska 
staterna. 
 

Washington has repeatedly accused China of ”not playing by the rules”, in terms of its oil 
politics, declaring that China is guilty of ”seeking to control energy at the source”, as though 
that had not been US energy policy for the past century. (Engdahl 2006, s. 1).  

 
4.3.1 NEPAD 
 
Kritiken och klagomålen till trots så har västvärlden uppenbarligen tvingats anpassa 
sitt språkbruk, och kanske också sitt förhållande, till de afrikanska staterna. Kinas 
princip om ömsesidig vinning och medvetna marknadsföring som ett utvecklingsland 
som hjälper andra har lyft upp de afrikanska staterna på en jämbördig nivå med 
Folkrepubliken i förhandlingar. Detta är enligt min mening någonting nytt i bistånds- 
och utvecklingssammanhang, åtminstone på officiell nivå. De afrikanska staterna har 
även efter kolonialtiden betraktats som svaga länder med låg status av såväl 
biståndsgivare som av andra stater i internationella organ. Att Kina för, mig 
veterligen, första gången i historien behandlar, åtminstone officiellt, de afrikanska 
staterna som jämbördiga parter i handels- och avtalsfrågor, menar jag är en viktig 
bidragande faktor till att de sino-afrikanska relationerna är så goda och att FOCAC 
varit så framgångsrikt.   
   Ett mycket konkret sätt som västvärlden reagerat på i förhållande till de sino-
afrikanska relationerna är bildandet av New Partnership for Africa’s Development 
(NEPAD) år 2001, ett samarbetsorgan likt FOCAC – men grundat på bland annat 
principen om Good Governance. Initiativ till bildandet togs inom Organisationen för 
Afrikansk Enighet (OAU), senare Afrikanska Unionen (AU), av Algeriet, Egypten, 
Nigeria, Senegal och Sydafrika, och afrikanskt ägande och ledarskap samt respekt för 
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mänskliga rättigheter är rättesnören för det väststödda NEPAD (www.nepad.org). 
Genom att underteckna det strategiska ramdokumentet förbinder sig medlemsstaterna 
till att arbeta för bland annat att skapa ett nytt internationellt partnerskap som kan 
förändra det ojämlika förhållandet mellan Afrika och den utvecklade världen (ibid).  
   Västvärlden är således också ute efter att skapa goda relationer med afrikanska 
stater – på ”nya” villkor inspirerade av Kina, så kallade ”partnerships”. Detta är enligt 
min mening en mycket medveten retorik som placerar kontrahenterna på en 
jämbördig nivå i ett partnerskap mellan stater. Men hur mycket är egentligen en lek 
med ord och hur mycket är verkliga, ärliga, intentioner och tecken på en förändrad 
attityd? Denna fråga är naturligtvis berättigad även vad gäller de sino-afrikanska 
relationerna inom FOCAC. 
   Om antalet medlemsstater är ett mått på hur framgångsrik en organisation är, så har 
FOCAC lyckats samla betydligt fler afrikanska stater under sina paroller än NEPAD, 
(se tabell 3). Att antalet medlemsstater i NEPAD är lägre innebär också att sambandet 
mellan medlemmarna och vilka stater som har antingen olje- eller gaskällor, eller 
både och, blir tydligare än vad gäller FOCAC. 13 av 19 medlemsstater i NEPAD har 
petroleumkällor, vilket, om man så vill, går att tolka som att västvärlden är ivrig att 
skapa goda relationer med ”rätt” afrikanska stater snarare än med alla. Av NEPAD:s 
medlemsländer har 65% gas- och/eller oljetillgångar, medan motsvarande siffra för 
FOCAC:s medlemsstater är mindre än 50% (se tabell 3).  En fråga som i detta 
sammanhang bör ställas är huruvida västvärlden i realiteten främst är ute efter Good 
Governance eller ”Good Oil”? 
   För att sammanfatta NEPAD:s bildande och roll, och för att ytterligare belysa en av 
västvärldens mest uppenbara reaktioner på de goda sino-afrikanska relationerna torde 
nedanstående tabell vara till nytta. 
 
 

 Årtal för bildande Grundläggande principer Krav 

FOCAC 2000 Ömsesidig nytta, "hands off"-politik 
Ny, rättvis, ekonomisk 
världsordning 

NEPAD 2001 Partnership, Good Governance 

Nytt internationellt 
partnerskap för att 
förändra det ojämlika 
förhållandet mellan 
Afrika och den 
utvecklade världen 

Tabell 2, FOCAC-NEPAD. 

 
Som synes är organisationerna mycket lika. NEPAD bildades året efter FOCAC, båda 
ämnar verka i en anda av jämbördighet mellan parterna och båda syftar ytterst till att 
förändra förhållandet mellan Afrika och omvärlden för att uppnå internationell 
rättvisa och jämlikhet. I detta framstår emellertid NEPAD som ett tämligen 
genomskinligt plagiat av FOCAC. Den enda punkt där organisationerna markant 
skiljer sig åt är i NEPAD:s krav på Good Governance och FOCAC:s ”hands off”-
politik. Denna skillnad verkar, som nämnts, ha fallit ut till FOCAC:s fördel, 
åtminstone sett till antalet medlemsstater organisationerna emellan.  
  Västvärlden verkar ha blivit mer eller mindre tagen på sängen vad gäller Kinas 
inflytande och närvaro i de afrikanska staterna. Bildandet av NEPAD framstår, krasst 
sett, som en ren panikåtgärd – ett snabbt och tämligen oöverlagt försök att säkra de 
egna intressena, det vill säga strategiska petroleumkällor. 
   Ytterligare ett tecken på att västvärlden känt sig nödgad att tänka om för att behålla 
eller skapa goodwill på den afrikanska kontinenten är att flera bilaterala och 
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multilaterala givare – efter att från 1980-talet ha vänt de afrikanska staterna ryggen 
och istället riktat biståndet till NGO:s – styrt bort sitt bistånd från NGO:s och nu, 
nästan till 100%, riktar detsamma till de nationella afrikanska parlamenten (jfr. Igoe, 
Kelsall (red.) 2005, s. 2). 
 
4.3.2 Kriget mot terrorismen 
 
Det USA-ledda ”kriget mot terrorismen” i världen är, förutom principen om Good 
Governance, en viktig bidragande faktor till att västvärldens relation till de afrikanska 
staterna inte är så god som annars vore önskvärt. Flera av de muslimska afrikanska 
staterna, i Nordafrika och på Afrikas horn – exempelvis Sudan, Libyen och Somalia, 
har pekats ut för att härbärgera terrorister. Det har blivit politiskt och/eller moraliskt 
omöjligt för västerländska företag att bedriva verksamhet i de utpekade länderna, 
vilket lämnar fältet öppet för mindre nogräknade Kinesiska intressenter. Vetskapen att 
flera av dessa stater har betydande olje- och gasfyndigheter måste gräma västvärlden 
ordentligt.  



Stat 
Medlem i 
FOCAC 

Medlem i 
NEPAD Handel med Kina i USD Diplomatiska relationer med Kina sedan Olja Naturgas Ädla mineraler Industrimetaller 

Angola ja ja 6,95 miljarder 1983 x   x x 

Kamerun ja ja 197 miljoner 1971 x     x 

Centralafrikanska republiken ja   16 miljoner 1998 x   x   

Tchad ja   206 miljoner 2006 x     x 

Kongo ja ja 2,423 miljarder 1964 x x x x 
Demokratiska republiken 
Kongo ja   226 miljarder 1972 x   x x 

Ekvatorialguinea ja   1,457 miljarder 1970 x x   x 

Gabon ja ja 393 miljoner 1974 x x x x 

São Tomé och Príncipe                 

Algeriet ja ja 1,77 miljarder 1958 x x   x 

Egypten ja ja 2,145 miljarder 1956 x x   x 

Libyen ja ja 1,3 miljarder 1978 x x     

Marocko ja   1,484 miljarder 1958       x 

Sudan ja   3,9 miljarder 1959 x   x x 

Tunisien ja ja 340 miljoner 1964 x     x 

Västsahara               x 

Botswana ja ja 62,52 miljoner 1975     x x 

Lesotho ja   56,15 miljoner 1994     x   

Namibia ja   140 miljoner 1990     x x 

Sydafrika ja ja 7,27 miljarder 1998   x x x 

Swaziland             x x 

Benin ja   1,09 miljarder 1972 x       

Burkina Faso             x x 

Kap Verde ja   5,19 miljoner uppgift saknas       x 

Elfenbenskusten ja   222 miljoner 1983 x x x x 

Gambia         x     x 

Ghana ja ja 769 miljoner 1972 x   x x 

Guinea ja   147 miljoner 1959     x x 

 



Stat 
Medlem i 
FOCAC 

Medlem i 
NEPAD Handel med Kina i USD Diplomatiska relationer med Kina sedan Olja Naturgas Ädla mineraler Industrimetaller 

Guinea-Bissau ja   5,79 miljoner 1998 x     x 

Liberia ja   164 miljoner 2003     x x 

Mali ja ja 145 miljoner 1960     x x 

Mauretanien ja   78 miljoner 1965 x   x x 

Niger ja   34 miljoner 1996 x   x x 

Nigeria ja ja 2,83 miljarder 1971 x x   x 

Senegal ja ja 141 miljoner 2005       x 

Sierra Leone ja   32,12 miljoner 1971     x x 

Togo ja   570 miljoner 1972       x 

Burundi ja   12,22 miljoner 1971       x 

Komorerna ja   1,83 miljoner 1975         

Djibouti ja   111,99 miljoner 1979 x x x x 

Eritrea ja   8,41 miljoner 1993 eventuellt eventuellt x x 

Etiopien ja ja 370 miljoner 1970   x x x 

Kenya ja ja 475 miljoner 1963     x x 

Madagaskar ja   197 miljoner 1972       x 

Malawi               x 

Mauritius ja ja 186 miljoner 1972         

Mozambique ja ja 165 miljoner 1975   x   x 

Rwanda ja ja 23,54 miljoner 1971     x x 

Seyshellerna ja   3,41 miljoner 1976         

Somalia ja   19,64 miljoner 1960 eventuellt x   x 

Tanzania ja   474 miljoner 1964   x x x 

Uganda ja   99,37 miljoner 1962       x 

Zambia ja   300 miljoner 1964     x x 

Zimbabwe ja   283 miljoner 1980     x x 

Totalt 48 19     22 14 28 46 

Tabell 3, sino-afrikanska relationer samt NEPAD-medlemskap. Uppgifter från FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation), NEPAD (New Partnership for Africa’s 
Development) och CIA (Central Intelligence Agency). Till Kategorin ”Ädla metaller” räknar jag guld och silver, men också icke-metaller som diamanter och andra 
ädelstenar. Till ”Industrimetaller” räknar jag bland annat järnmalm, bauxit, koppar, platina och zink. 



 29 

5 Diskussion 
 
 
 
 
 

What’s clear […] is that China sees Africa purely as a supplier of raw materials: ”a dangerous 
equation that reproduces Africa’s old relationship with colonial powers” as one South African 
activist argues. For all the rhetoric about ”South-South cooperation”, the reality is that China is 
simply the latest imperialist power to exploit Africa’s backwardness, albeit with the support of a 
number of African rulers. (Hore 2007, s. 2). 

 
In my opinion, neither the US nor the Europeans can compete with China on its trade and 
development policies, so they want to push China out. (Professor Ibrahim, oppositionsledare i 
Sudan citerad i Baldauf 2007, s. 2). 

 
Åsikterna om de sino-afrikanska relationerna går isär. Kritiken och missnöjet från 
västvärlden har stundtals varit massiv, och på sistone har, som i citatet överst, även 
kritik från afrikaner hörts. Det existerar, som jag ser det, två huvudlinjer i debatten. Å 
ena sidan finns det en tydlig och många gånger mycket skarp kritik mot Kinas 
ageranden, där anklagelser om imperialism och nykolonialism är vanliga. Å andra 
sidan finns det också många ivriga anhängare av Folkrepublikens annorlunda attityd, 
framtoning och arbetsmetoder, kanske främst bland de ledande skikten i många 
afrikanska stater (jfr. Chidaushe 2007, s. 107). Dessa båda alternativa tolkningar av de 
sino-afrikanska relationerna ämnar jag diskutera nedan. 
 
 

5.1 Anti-demokratisk imperialism och nykoloniala 
ambitioner…  
 
I Tabell 3 ovan kan man läsa ut att Kina har diplomatiska relationer med en 
övervägande majoritet av Afrikas stater, och samarbetar med dem inom ramen för 
FOCAC. Bland dessa stater finns ett antal diktaturer, exempelvis Zimbabwe och 
Libyen, liksom så kallade skurkstater som Angola, Somalia och Sudan. Att Kina utan 
krav på motprestationer i form av struktur- och marknadsanpassningar eller politiska 
reformer aktivt handlar och tecknar avtal med dessa, och andra liknande, stater 
innebär de facto att stora summor hamnar i händerna på ökända förtryckarregimer (jfr. 
Marks 2007, s. 4). Pengarna kan sedan på olika sätt användas för att säkerställa 
maktordningen i respektive stat, genom till exempel militarisering och förtryck av 
oppositionella. Kina stöttar dessutom sina afrikanska kollegor i internationella organ, 
som i fallet med inbördeskriget i Darfurprovinsen i Sudan där Folkrepubliken lagt sitt 
veto i FN:s säkerhetsråd mot förslag om sanktioner (Sveriges Radio 3/4 2007; 
Obiorah 2007, s. 48).25  
   Kinas inställning främjar helt enkelt inte en demokratisk utveckling. Men då frågor 
om demokrati och mänskliga rättigheter enligt Kinas sätt att se på saken är strikt 
interna angelägenheter har Folkrepubliken ingenting att anmärka på.  

                                                
25 Sveriges Radios ”Ekot” rapporterade dock 15/5 2007 att Kina på grund av oro för avhopp och 
bojkott mot OS i Beijing år 2008, nu gjort en politisk kovändning och uttalat sitt stöd för, samt erbjudit 
kinesiska trupper till, en FN-styrka i Darfur. 
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   Utifrån Tabell 3 går det heller inte att se att Kina skulle särskilt gynna icke-
demokratiska stater.26 Det demokratiska Sydafrika är till exempel Folkrepublikens 
i särklass viktigaste handelspartner på den afrikanska kontinenten, med ett 
handelsutbyte på strax över 7 miljarder dollar. Kina kräver följaktligen inte ett 
demokratiskt styrelseskick som en förutsättning för diplomatiska relationer och 
handel. Inte heller förordar Folkrepubliken icke-demokrati i de afrikanska staterna 
– det är just denna neutralitet inför de inhemska angelägenheterna som är själva 
essensen av principen om icke-inblandning.  
   På sätt och vis blir alltså kritiken mot Kinas afrikapolicy som varande anti-
demokratisk tämligen innehållslös. Att kritisera Folkrepubliken för att inte främja 
demokrati när det aldrig varit ett uttalat mål från Kinas ledning blir väldigt 
retoriskt. Kina anklagas i klartext för att inte främja värden och idéer som man 
aldrig sagt sig stödja eller vilja sprida. Så även om demokrati, enligt min mening, 
är eftersträvansvärt i alla världens stater finns det kanske anledning att reflektera 
över hur och på vilka grunder en stat anklagas för att vara anti-demokratisk. Det 
finns också anledning att fundera över vilka som formulerar och riktar kritiken mot 
Kina. 
 

Much Western commentary on this is gross hypocrisy, accusing China of the same crimes that 
the West has committed for centuries, (Hore 2007, s. 2). 

 
Det är viktigt att inse att Kina och västvärlden talar förbi varandra, att man inte 
utgår ifrån gemensamma referensramar vad gäller tankar om demokrati och 
mänskliga rättigheter. Västvärlden argumenterar utifrån ställningstagandet att 
demokrati, så som de definierar densamma, är det mest eftersträvansvärda 
styrelseskicket för alla stater, och kan således inte acceptera att Kina inte strävar åt 
samma håll. Utifrån detta är följaktligen västs kritik mot Kina befogad i sak, men 
blir, som citatet ovan visar, tämligen uddlös då den koloniala historien vägs in.27 
   Även om avsändarna av kritiken mot Kina, det vill säga västvärlden, har minst 
lika mycket blod på sina händer, och med all säkerhet mer vad gäller den 
afrikanska kontinenten, så är naturligtvis krav på att de mänskliga rättigheterna 
efterlevs alltid berättigade oavsett vem som ställer dem. Kina är ökänt för att 
betrakta mänskliga rättigheter som relativa och för att kunna anpassa sitt agerande 
efter denna inställning. Detta är mer än skäl nog att omsorgsfullt bevaka 
Folkrepublikens ageranden i de afrikanska staterna, men man får samtidigt inte 
glömma bort att västvärlden är långt ifrån oskyldig i dessa sammanhang. Det 
existerar, enkelt uttryckt, varken självskrivna ”hökar” eller ”duvor” i denna 
kontext.28  

                                                
26 En viktig fråga i sammanhanget är vad ”demokrati” är och bör vara. Västvärldens version av 
detsamma kanske inte är den enda tänkbara. 
27 Det är emellertid inte enkom den koloniala historien som gör att västvärldens trovärdighet kan 
ifrågasättas vad gäller tron på de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar, även nutiden 
och den närliggande historien spelar stor roll. USA, som onekligen är den tongivande makten i väst och 
för den delen också i världen, har aktivt hjälpt till att skapa många av de anti-demokratiska 
terrorrörelser som nu bekämpas i ”kriget mot terrorismen”. Exempelvis så stödde USA talibanerna i 
Afghanistan under kommunisttiden i landet, med såväl vapen som utbildning. Likaledes stöddes Iraks 
ex-diktator Saddam Hussein då denne förde krig mot grannlandet Iran. I båda dessa fall har USA 
följaktligen aktivt stöttat o- och anti-demokratiska rörelser/personer för att tjäna egna syften.  
28 Något som kan tjäna som ett exempel på detta är det faktum att både USA och Kina tillämpar 
dödsstraff trots att den förra staten är demokratisk och den senare betraktas som en kommunistisk 
diktatur.  
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   Vad gäller frågan om huruvida de sino-afrikanska relationerna är en del av ett 
nykolonialt projekt som gynnar Kina mer än de afrikanska kontrahenterna eller ej, 
torde situationen beroende på utgångspunkt säkerligen kunna tolkas som ett sådant.  
 

China is obviously a lso approaching Africa from its own interests or as it perceives 
i ts 
interests and some of this interest is not necessari ly in the interests of Africa (Kwaa 
Prah 2007, s. 59). 

 
Vad kännetecknar emellertid ett nykolonialt projekt? Är definitionen av ett sådant 
projekt att råvaror bryts och utvinns i fattiga länder och exporteras till rikare stater 
till inga eller undermåliga priser? Eller är kolonialism snarare att en stat på olika 
sätt utövar sin makt över och i andra stater?  
   Kina behöver stora, näst intill ofantliga, mängder råvaror och energi för att kunna 
bibehålla sin enorma ekonomiska tillväxt. Därom råder inga tvivel. Däremot är det 
svårt att argumentera för att Folkrepubliken inte skulle betala för sig, såväl i reda 
pengar som i bistånds- och utvecklingshjälp av olika slag, vilket framkommit ovan.  
Vidare använder Kina tveklöst sin ekonomiska makt för att säkra energi- och 
råvarutillgångar i afrikanska stater, men inte heller här på ett sätt som kan sägas 
vara helt ofördelaktigt för de olika målstaterna. Huruvida principen om ömsesidig 
vinning är en täckmantel för sinoimperialistiska strävanden eller ej, är därmed 
öppet för tolkning.  
   Kanske är det så att Kina tjänar mest på de goda sino-afrikanska relationerna i 
nuläget. Folkrepublikens stora satsningar på utbildning och infrastruktur-
uppbyggnad och –utveckling torde dock, om än inte omedelbart, kunna innebära 
betydande möjligheter till ekonomisk tillväxt på sikt, även i de afrikanska staterna. 
Om så är fallet – är det då fortfarande rimligt att anklaga Kina för att ha en dold 
nykolonial agenda? 
 
 

5.2 …eller en verklig chans för Afrika? 
 
Kina är helt visst ute efter att trygga tillförseln av energi och råvaror från de 
afrikanska staterna till sina egna blomstrande industrier. I och med detta finns en 
överhängande risk att många afrikanska stater fastnar eller faller i råvarufällan (Rocha 
2007, s. 32). Men som ett resultat av de intensifierade sino-afrikanska relationerna 
finns det också möjligheter att ta och chanser att gripa vad gäller export av afrikanska 
varor utöver råvaror (jfr. Manji 2007, s. viii). OECD, Organisation for Economic 
Cooperation and Development, pekar på att Kinas och Indiens växande behov av 
varor, utöver rena råvaror, skapat stora möjligheter för afrikanska stater att 
diversifiera sin export och säkra fler exportdestinationer (Goldstein, Pinaud, Reisen 
2006, s. 1). Till exempel så skulle billiga matvaror för att föda de enorma 
befolkningarna i såväl Kina som Indien kunna innebär en möjlighet för afrikanska 
bönder att själva skapa den agrara och rurala utveckling som kontinenten så desperat 
behöver. Om exportmöjligheter finns ökar också incitamenten för afrikanska stater att 
satsa på infrastruktur för att öka möjligheterna till varutransporter och tillgången till 
marknader (jfr. Large 2007, s. 158). 
  Ur ett afrikanskt perspektiv torde Kinas stora afrikaintresse och villighet att investera 
vara mycket välkommet, kanske främst på grund av de båda principerna om 
ömsesidig vinning och icke-inblandning i interna angelägenheter men också av den 
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enkla anledningen att ju fler alternativa välgörare som finns, desto bättre (jfr. Manji 
2007, s. viii; Rocha 2007, s. 24f).29 Folkrepublikens uppenbara intresse för de 
afrikanska staterna, eller kanske snarare deras resurser, har skapat en möjlighet för de 
nationella parlamenten i afrikanska stater att väga västvärldens vision av Afrikas 
utveckling mot Kinas motsvarighet. Denna valmöjlighet är i sig en förbättring och jag 
ser ingen anledning att tvivla på att de afrikanska staterna klarar av att spela ut de 
olika alternativen mot varandra för att uppnå största möjliga fördelar.  
 

It would be in Africa’s best interest to use the opportunity presented by the 
greater interest in the continent’s natural resources to put in place adequate 
policies, laws, regulations and systems to effectively manage not only the 
act of extracting resources but also the manner in which the products of the 
extraction processes are managed (Rocha 2007, s. 28). 

 
   Det finns dock en reell risk att Kinas afrikapolitik kan bidra till att repressiva 
regimer och diktatorer kan sitta kvar och förstärka sin makt och kontroll i olika 
afrikanska stater. Min förhoppning är dock att vanliga människor, majoriteten av 
afrikanerna och inte bara deras ledare, genom utbildning, infrastruktursatsningar samt 
ökad och diversifierad handel skall få det bättre ställt. Om människor får drägligare 
levnadsvillkor kommer kraven på demokratisering och sociala reformer sannolikt att 
föras fram underifrån, från folket, istället för som idag – från gamla kolonialstater.  
   Ytterligare en faktor som kan bidra till att öka incitamenten för demokratisering av 
såväl de afrikanska staterna som av Kina ligger i den ökade kontakten med 
omvärlden. Genom ett växande utbyte med resten av världen och en ökad 
marknadsexponering är det sannolikt att såväl Kina som de afrikanska staterna måste 
anpassa sig till och implementera de regler som gäller för internationell handel och 
dito upphandling. Dessa spelregler har under lång tid byggts upp av västvärlden och 
grundas på principer som öppenhet och ärlighet i affärsrelationer. På sikt är det alltså 
möjligt, kanske till och med rimligt, att se Kinas ”going global”-strategi liksom de 
afrikanska staternas ökande handelsmöjligheter, som ett demokratiprojekt.30  
   Sannolikt är emellertid också att olika afrikanska stater kommer att reagera olika på 
det ökade utbytet med Kina. Det går därför inte att förutsäga något entydigt 
framtidscenario. Kinas roll och inflytande i Afrika kommer med all säkerhet att öka 
framöver, och en del stater kan på grund av detta komma att bli, eller fortsätta vara, 
mycket obehagliga diktaturer. Andra afrikanska stater kan emellertid komma att 
utvecklas i en mer positiv, demokratisk, riktning – och förhoppningsvis kommer dessa 
att utgöra en majoritet. Om så blir fallet skulle de demokratiska afrikanska staterna 
gemensamt kunna sätta press på diktaturer på den egna kontinenten, vilket i mina 
ögon torde vara långt mer effektivt än om gamla, eller för den delen nya, 
                                                
29 Detta är naturligtvis en sanning med modifikation. Allt för många välgörare med olika agendor 
skapar självfallet ett allt för splittrat bistånds- och utvecklingsarbete, vilket bland annat Holmén 
påpekat och som också diskuterats ovan (Holmén 2007). Vad jag vill åt med resonemanget är att 
valmöjligheterna har ökat för de afrikanska staterna, vilket innebär en möjlighet för afrikanerna att 
själva ta kontroll över sin utveckling. 
30 Min uppfattning är att Kina inte är emot demokrati i sig, men att de kinesiska ledarna gjort 
bedömningen att tiden ännu inte är mogen för radikala demokratiseringsreformer i Folkrepubliken. Fler 
och fler kineser kommer ju, genom öppnandet av landets gränser för såväl utländska investerare som 
för kinesiska medborgare att resa utomlands, i kontakt med omvärlden och andra kulturer och 
värderingar än de kinesiska och strikt socialistiska och kommunistiska. Genom detta ökar enligt min 
mening medvetenheten om de mänskliga rättigheterna liksom insikten om att andra styrelseformer är 
möjliga. Därmed är dock inte sagt att demokrati enligt västvärldsmodell kommer eller bör införas i 
Kina.  
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kolonialmakter pekar med hela handen. Afrikanska Unionen, AU, är ett exempel på 
ett inomafrikanskt organ som skulle kunna axla en stor roll inom demokratiserings-
arbetet. 
   Den afrikanska kontinentens utveckling måste drivas av afrikanska initiativ, på 
mandat från invånarna i de afrikanska staterna. Kanske kan den geografiskt och 
storleksmässigt ojämna utvecklingen i tid-rummet Afrika, vilken historiskt har styrts 
och koordinerats av och i västvärlden, bli jämnare och sundare om afrikanerna själva 
– som en indirekt konsekvens av Kinas närvaro på kontinenten – får makten över den 
egna utvecklingen (jfr. Morris 1998; Large 2007, s. 165). 
 
 

5.3 Avslutande kommentar 
 
Kinas roll för den afrikanska kontinentens utveckling bör inte underskattas. Inte heller 
är det lämpligt att sätta allt för stort hopp till att de sino-afrikanska relationerna skall 
komma att bli de afrikanska staternas gräddfil till stabil ekonomisk tillväxt och hållbar 
utveckling.  
   Det finns tvivelsutan problem med hur Kina agerar i Afrika, bland annat existerar 
stora frågetecken kring i vilken utsträckning kinesiska företag väger in miljöaspekten 
i sina investeringsplaner (jfr. Chan-Fishel 2007, s. 148). En annan viktig fråga att rikta 
uppmärksamhet mot är vilken roll statligt ägda kinesiska företag kan komma att spela 
i händelse av en intern konflikt i en afrikansk stat där Kina har starka ekonomiska 
intressen.  
   Men det finns också all anledning att vänta med att döma ut Folkrepublikens 
annorlunda arbetsmetoder och inställning till de afrikanska staterna (jfr. Chidaushe 
2007, s. 108; Guerrero citerad i Marks 2007, s. 12). Ett kritiskt förhållningssätt är 
sunt, och välbehövligt i förhållande till samtliga bistånds- och utvecklingsintentioner 
och initiativ som tas, oavsett varifrån idén kommer. Det är dock enligt min mening 
tämligen patroniserande av västvärlden, gentemot de afrikanska staternas ledare, att 
kritisera de sino-afrikanska relationerna som odemokratiska, imperialistiska och 
kinafavoriserande. Sådana anklagelser innebär ju i förlängningen att de afrikanska 
ledarna implicit anses vara inkapabla att förstå vad som är bäst för deras respektive 
länder. En subtil, men tillräckligt tydlig, dumförklaring med andra ord. Attityden 
skulle i förlängningen kunna tolkas som en kvarleva från kolonialtiden då afrikanerna 
och deras ledare ansågs vara mentalt underutvecklade. 
   Med en sådan inställning i västvärlden är det inte särskilt uppseendeväckande att 
majoriteten av de afrikanska staterna hellre samarbetar med Kina än med väst, trots att 
ingen, än så länge, kan förutse hur och i vilken utsträckning de sino-afrikanska 
relationerna kommer att påverka utvecklingen i de afrikanska staterna.  
   En relevant fråga i sammanhanget är hur situationen skulle te sig idag om Kina inte 
hade lanserat sin ”going global”-strategi. Utan en ny kinesisk afrikapolicy hade 
varken FOCAC eller NEPAD bildats och den afrikanska kontinenten skulle sannolikt 
fortfarande endast ha ett utvecklingsalternativ – SAP – vilka visat sig om inte 
resultatlösa så åtminstone mycket ineffektiva (jfr. Rocha 2007, s. 16). Det är alltså 
fullt möjligt att betrakta de sino-afrikanska relationerna som startskottet för det 
nydanade intresset för de afrikanska staternas utveckling, vilket kommit att gynna 
hela kontinenten – trots att det sannolikt finns dolda agendor i såväl väst som Kina.     
   Det är också viktigt att i denna kontext resonera kring begreppsparet demokrati och 
utveckling. Västvärlden har genom SAP och villkorat bistånd länge drivit linjen att 
demokrati är en förutsättning för att utveckling skall komma till stånd, medan Kinas 
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ökande inflytande i de afrikanska staterna väcker frågan om inte demokrati snarare 
förutsätter utveckling. Ytterst bottnar detta i vilken sorts utveckling som är att föredra, 
utveckling uppifrån och ned – där styrelseskicket hastigt ändras och folket efter hand 
skolas in i demokratiska fri- och rättigheter – eller så kallad gräsrotsutveckling där 
krav på demokratisering kommer nedifrån och upp – från folket till ledarna. I detta 
resonemang är det emellertid enligt min mening inte fruktbart att ställa upp 
västvärlden och Kina som varandras motpoler. Snarare är det absolut nödvändigt att 
väcka en debatt kring ämnet för att belysa det faktum att det inte existerar endast en 
väg till utveckling. Min förhoppning är att denna uppsats gjort just detta. 
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6 Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Kina lanserade år 2000 en ny utrikespolitisk strategi som givits namnet ”Going 
global”. Denna är en del av en större, och under längre tid pågående, process där Kina 
öppnat upp sig mot omvärlden, vilket möjliggjort för utländska investerare att placera 
kapital i och flytta produktion till landet. Kina har emellertid inte enbart tagit rollen 
som mottagare av investeringar utan har också kommit att bli en mycket aktiv 
placerare, och har följaktligen investerat stora summor i företag och tillgångar 
utomlands. Särskilt aktiv har Folkrepubliken Kina varit i sina relationer med de 
afrikanska staterna. 
   Samma år som ”Going global”-strategin lanserades stod Kina värd för 48 afrikanska 
statschefer vid det konstituerande mötet för Forum on China-Africa Cooperation 
(FOCAC) i Beijing. Inom ramen för FOCAC har efterhand de sino-afrikanska 
relationerna utvecklats i en minst sagt anmärkningsvärd takt.  
   Den afrikanska kontinenten har sedan kolonialtiden, och egentligen också tidigare, 
betraktats av omvärlden som en perifer samling underutvecklade stater med svältande 
befolkningar plågade av inbördes konflikter. En eländets kontinent mer eller mindre. 
Mängder av bistånds- och utvecklingsprojekt har därför sjösatts i de afrikanska 
staterna, av såväl officiella givare som av icke-statliga organisationer (NGO) och 
religiösa samfund. Detta har fått som följd att utvecklingen i de afrikanska staterna 
blivit extremt splittrad, oförutsägbar och ojämnt fördelad i både tid och rum. Mängden 
välgörare har övergått all kontroll och biståndet har i ökande utsträckning planerats, 
genomförts och följts upp av tjänstemän i Paris, London och Washington. Utöver 
detta har västerländska regeringar och västdominerade internationella organ som 
Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) ställt obevekliga krav på de 
afrikanska staterna att genomföra strukturanpassningsprogram (SAP). Dessa syftar till 
minskat statligt inflytande över marknaden, liberalisering och uppöppnande av 
marknaden, privatiseringar och demokratireformer, vilket har ställts som 
oomkullrunkeliga villkor för fortsatta biståndsmedel och lån. Som ett direkt resultat 
av detta har kontrollen över utvecklingen i de afrikanska staterna i stort sett åter 
hamnat i händerna på forna kolonialmakter. 
   I denna kontext framstår Kinas afrikapolicy och inbjudan till deltagande i FOCAC 
säkerligen som mycket lockande för de flesta afrikanska ledare. Kina har nämligen 
explicit förkunnat att de sino-afrikanska relationerna grundas på principerna om 
ömsesidig vinning och icke-inblandning i interna angelägenheter – det vill säga rakt 
motsatt strategi mot västvärldens SAP. Folkrepubliken har satsat på att erbjuda 
mycket förmånliga lån, liksom skuldavskrivningar och stora satsningar på 
infrastrukturuppbyggande i de afrikanska staterna vilket fått ett överväldigande 
positivt mottagande av en klar majoritet av de afrikanska ledarna. Inom ramen för 
FOCAC och de goda sino-afrikanska relationerna som uppkommit därav noterades år 
2006 den högsta ekonomiska tillväxten för den afrikanska kontinenten sedan mitten 
av 1970-talet. 
   Kinas charmoffensiv i Afrika är emellertid inte något välgörenhetsprojekt utan 
grundas snarare på just principen om ömsesidig vinning. Detta innebär att priset för 
infrastruktur, utbildningsprojekt samt förmånliga lån och bidrag är att Kina får 
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utvinningsrättigheter i de afrikanska staternas naturtillgångar. Folkrepublikens ”Going 
global”-strategi är nämligen resultatet av att Kinas ledare insett att landets 
spektakulära ekonomiska tillväxt sedan 1990-talet inte kan bibehållas och/eller 
förstärkas om produktionen baseras enkom på inhemska insatsvaror. Kina behöver 
enorma mängder energi i form av olja och naturgas liksom industrimetaller och trä, 
och har insett vilken oerhörd potential den resursrika afrikanska kontinenten har.       
   Västvärlden har dock reagerat med kraft mot Kinas ökande inflytande och betydelse 
i Afrika. Folkrepublikens arbetsmetoder har kritiserats högljutt för att vara 
odemokratiska och för att inte ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna eller miljön. 
Kinas närvaro i de afrikanska staterna har fått västvärlden att tänka om och tänka nytt 
i bistånds- och utvecklingsfrågor för att kunna konkurrera med Folkrepubliken. Väst 
har bland annat aktivt stöttat bildandet av New Partnership for Africa’s Development 
(NEPAD) och i ökande utsträckning börjat rikta sitt officiella bistånd mot de 
afrikanska regeringarna istället för mot NGO:s. Vid en närmare granskning framstår 
emellertid NEPAD som ett konkurrenssvagt plagiat av FOCAC, vilket ytterligare 
förstärkt bilden av att västvärlden reagerat tämligen paniskt på Kinas nya afrikapolicy.  
   Fram till millenniumskiftet var västvärldens länder, vilka i stor utsträckning består 
av de forna kolonialstaterna, ohotade i sin ställning som de afrikanska staternas 
välgörare, och förtryckare, nummer ett. Detta innebar att tillgången till den afrikanska 
kontinentens naturresurser också till övervägande del var kontrollerade av företag från 
västvärlden, exempelvis Shell i Nigeria. De goda sino-afrikanska relationerna och 
Kinas allt större betydelse för de afrikanska staternas utveckling hotar på ett mycket 
konkret sätt västvärldens dominans över det afrikanska rummet. FN har varnat för ett 
nytt ”scramble for Africa” och menar att ett resurskrig inte har större förutsättningar 
att skapa utveckling och ekonomisk tillväxt i de afrikanska staterna nu än i historien. 
   Att Kina erbjuder alternativa utvecklingsmöjligheter under betydligt mindre 
tvingande former än västvärlden är emellertid positivt. De afrikanska staterna befinner 
sig plötsligt i en valsituation där två parter tävlar mot varandra i bistånds- och 
utvecklingserbjudanden för att kunna säkra insatsvaror och energi till väst respektive 
Kina. Häri ligger stora möjligheter som kan komma att få genomgripande och mycket 
positiva effekter för de afrikanska staternas utveckling – men riskerna är naturligtvis 
också påtagliga. Det finns betydande faror för flertalet stater på den afrikanska 
kontinenten att fastna i ett råvaruexporterande som inte får några positiva spin-off-
effekter på den övriga ekonomin eller leder till afrikansk industrialisering. Likaså är 
frågetecknen många kring vilken miljöhänsyn som tas i de många bistånds- och 
utvecklingsprojekten. Detta gäller oavsett om Kina eller västvärlden är den föredragna 
affärspartnern. Vidare finns all anledning att noga bevaka utvecklingen för att söka 
utröna om Kinas princip om icke-inblandning i interna angelägenheter leder till att 
skapa eller stärka diktaturer i Afrika och huruvida hänsyn tas till de mänskliga 
rättigheterna. Det står mycket klart att de afrikanska staterna inte har någonting att 
tjäna på att byta gamla koloniala förhållanden mot sino-imperialistiska strävanden. 
   Faktum kvarstår dock, trots betydande risker och faror med såväl Kinas afrikapolicy 
som västvärldens reaktion på densamma, att de afrikanska staterna äntligen har 
valmöjligheter och därmed en reell chans och möjlighet att ta kontroll över den egna 
utvecklingen. Kinas ”going global”-strategi har medfört att det inte längre enbart finns 
en väg till utveckling – SAP – för den afrikanska kontinenten.   
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