
SYDSVENSKANh VÄRLDENRedigering: 
Kalle Elmqvist

A15
Onsdag 25 januari 2012

1990-talet 2000-talet 2010-talet

1986: Presidenten och självständighets-
hjälten Samora Machel dör i en misstänkt 
arrangerad flyg olycka i Sydafrika. Olof 
Palme reser till begravningen i Maputo.

1992: Inbördes kriget 
tar slut. Svenska Sida 
blir en av landets största 
biståndsgivare.

1994: Första flerparti valet. 
Frelimo får 53 procent av rös-
terna och vinner över Renamo, 
som har omvandlats till parti.

1997: De statliga bolagen 
privatiseras och delas upp 
mellan Frelimos generaler 
och ministrar.

2005: Förre inrikesministern Arman-
do Guebuza, som tjänade mest på 
privatiseringarna, väljs till president 
efter en maktkamp inom Frelimo.

2009: Guebuza väljs om till presi-
dent och blir delägare i flera utländs-
ka bolag i Moçambique. I dag är han 
en av södra Afrikas rikaste män.

■ Catarina Carvalhos, 31, 
banktjänsteman, Maputo:

– Ja, det tycker jag. Men det 
är fortfarande svårt att ta bank-
lån. Räntan ligger på mellan 25 
och 30 procent. Jag och min 
man, som också jobbar på bank, 

vill köpa en villa med trädgård 
och pool, men det går inte. Vi 
får bo kvar i vår bostadsrätt. De 
enda som har råd att köpa en 
villa kontant är de i regeringen. 
Men på många andra sätt har 
det blivit bättre. Vi har haft råd 

att köpa en fin stadsjeep. Och 
titta bara på alla fina varuhus 
och bostadskomplex som 
byggts. Maputo är nästan som 
Sydafrika nu. Man kan få tag på 
allt man vill – från franska ostar 
till privat sjukvård.

■ Marta Maraus, 20, bonde, 
Chipolè:

– Nja, det tycker jag inte 
riktigt. Bara på ytan. Alla har 
mobiltelefon och har fått bank-
kort. Men det är svårt att få ut 
pengarna. Jag måste åka i flera 

timmar på en dyr buss för att 
komma till en bankomat. Sedan 
måste jag stå i kö här med min 
tremånaders pojke i värmen. 
Ibland är det elavbrott hela 
dagen. Bankomaterna fungerar 
inte. Då måste jag sova över hos 

en släkting. Nästa dag kan kön 
vara flera hundra meter lång. 
Det var lättare förr när vi hade 
byteshandel. Då odlade man sin 
majs och bytte till sig matolja 
och annat av affären. Man be-
hövde inte mycket pengar.

■ Mohamed Ali, 26, butiks-
föreståndare, Lichinga:

– Jag har märkt ett uppsving 
de senaste tre åren. Tidigare ha-
de få råd att köpa något ut över 
det mest nödvändiga. Nu finns 
det familjer som byter ut sina 
gamla stråtak. Jag säljer numera 
korrugerade plåttak fastän jag 
driver en livsmedelsbutik. Plåt-

tak blev årets julklapp, ha ha. 
Vi i familjen har också fått råd 
att oftare åka hem och hälsa på 
våra släktingar i Indien. Flygför-
bindelserna har blivit mycket 
bättre. Politikerna tycker jag 
däremot har blivit girigare. De 
roffar åt sig av de utländska 
investeringarna och investerar 
inte i sjukvård och utbildning.

■ Isac John, 24, engelsklärare, 
Lichinga:

– Jag är så trött på det här 
snacket om att allt blivit bättre. 
I helvete heller! Det har blivit 
sämre. Vi har inga skolor, inga 
lärare. Sjukhusen är så dåliga att 
man blir sjukare om man blir in-
lagd. Har man inte redan hiv så 
får man det där. Vägarna är skit. 
Bara ett fåtal är asfalterade. 

Och få byar på landsbygden har 
fått el. Spädbarnsdödligheten 
är fortfarande en av världens 
högsta på landsbygden. De enda 
som fått det bättre är de som 
bor i Maputo. Det är dit pengar-
na kommer och det är där peng-
arna stannar. För mig är inte 
Maputo längre Moçambique. 
Det är Sydafrika. De skiter i alla 
som bor utanför.
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ZAMBIAAffärerna har tagit fart  
”Nu finns det familjer  
som byter ut sina  
gamla stråtak”

Maputo är nästan som Sydafrika  
”Man kan få tag på allt man vill – från 
franska ostar till privat sjukvård”

Enklare när det var byteshandel  
”Jag måste åka i flera timmar på en dyr 
buss för att komma till en bankomat”

Lärarbrist och usel vård  
”Jag är så trött på det här 
snacket om att allt blivit 
bättre. I helvete heller!”

 ■ FAKTA
Bara afrikanska länder 
längst ner på listan
■ Moçambique är ett av de 
tio länder i världen som har 
högst tillväxt. De senaste 
fem åren har ekonomin växt 
med över 7 procent per år. 
■ Men landets levnadsstan-
dard rankas fortfarande som 
en av de lägsta i världen.  
I FN:s Human Development 
Index rankas ländernas 
ekonomi, den förväntade 
livslängden, utbildnings-
nivån och läskunnigheten.  
De senaste tjugo åren har 
Norge, Island, Kanada och 
Japan toppat listan. De 
femton länderna som ligger 
längst ned på listan ligger 
alla i Afrika.

De fem sämsta länderna, 
enligt undersökningen, är:
■ 183: Tchad.
■ 184: Moçambique.
■ 185: Burundi.
■ 186: Niger.
■ 187: Demokratiska repu-
bliken Kongo.


