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 ■ MOÇAMBIQUE      De nya rikedomarna fördelas ojämnt

Den före detta enpartistaten Moçambique 
är en raket på tillväxtlistan. Men landet lig-
ger fortfarande på plats 184 av 187 när det 
gäller levnadsstandard. Sydsvenskan har 
rest runt i landet och frågat:

1960-talet 1970-talet 1980

1964: Självständighetsrörelsen 
Frelimo startar krig mot portugi-
serna som sedan 1800-talet styrt 
landet som ett bolag.

Viktiga årtal  
i Moçambiques 
historia:

1975: Moçambique blir 
självständigt. Frelimo 
gör landet till en marx-
istisk enpartistat.

1980: Apartheidregimen i Sydafrika stödjer den antikom-
munistiska gerillan Renamo som inlett ett inbördeskrig mot 
Frelimoregeringen. Båda sidor begår krigsbrott – Renamo 
använder sig bland annat av barnsoldater och stympning.

Har livet blivit bättre?

■ Lucia Cassimo, 43, bonde, 
Licole:

– Jämfört med under kriget 
för tjugo år sedan så har vi fått 
det mycket bättre. Vi har inte 
haft svält på flera år nu, inget av 
mina nio barn har dött. Men det 

har blivit varmare. Bränder har 
blivit vanligare. Det är inte bra 
för majsen. Det räcker med att 
aporna äter av den. Och så har 
det kommit ett utländskt skogs-
bolag och tagit vår jordbruks-
mark. Nu får vi vandra långt för 

att hitta lediga odlingslotter. 
Men min son har lovats en an-
ställning av bolaget. Då kan vi 
få pengar att köpa ett plåttak 
för. Men jag är orolig över att de 
planterar en massa träd här. Vad 
ska vi med dem till?
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Inte som när det var inbördeskrig 
”Vi har inte haft svält på flera år nu,  
inget av mina nio barn har dött”


