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For krigsherrene i Somalia
fortoner en lastebil med
nødhjelp seg som en bil

lastet med penger – et lett bytte.tt
Matenaa forsvinner heldigvis ikke.
Den selges på markedet, men
kanskje ikke til dem som
trenger maten mest. Det er
vanskelig å hjelpe der det trengs
mest.

Selv om Somalia ikke har hattaa
en fungerende regjering gg siden
1991, illustrerer landet Afrikas
generelle utviklingstragedie
som det fattigstett kontinentet på
planeten med flest konflikter og
mest hungersnød. Problemene
startet allerede i kolonitiden.

De europeiske kolonimaktene
delte opp Afrika i kunstige land.
Somalia med ett tt språk og én
religion, men med mange
klaner, rr ble delt mellom England
og Italia. Andre land som kolo-
nimaktene konstruerte, kunne
omfatte tt hundrevis av forskjel-
lige kulturer uten felles språk og
historie.

Alle koloniene ble under-
administrert. I nordre del av
Nigeria styrte tt ni briter ti milli-
oner mennesker.r I hele Afrika
styrte tt 1200 briter over førti
millioner afrikanere. Likedan
hadde de franske, portugisiske 
og tyske tt koloniene relativt få
administratorer, rr og Belgia styrtett
KongoKK ved hjelp av bare 728 
mann.

Underbemanning og oppsplit-
ting innebar naturlig nok at
kolonimaktene måttett inngå alle
slags avtaler aa med stamme-
høvdinger,rr klanledere og
småkonger.rr I tillegg måtte t de
drive med bestikkelser og
favoriseringaa . Slik fikkff Afrika en
råtten tt og ugjennomsiktiggg
administrasjonskultur som
hindrer vekst og utvikling. 

Etter t uavhengigheten aa overtok
nyenn årganger av afrikanske
statsledere disse administra-
sjonsrutinene. Et grunnleg-
gende trekk er den voldsomme,
tildels voldelige, konkurransen
om statsmakten. Politikerne
kontrollerer makten gjennomgg
personlige kontakter der
politiske tjenester byttes tt mot

politisk støtte. tt For eksempel
fikkff klanledere i Somalia lenge
drive med tilfeldig skattleggingtt , 
alt fra korrupsjon til ren
plyndring – så lenge de støttettt
regjeringen. gg På 1980-tallet,
under Siad Barre, ble store deler
av de amerikanske hjelpe-
programmene regelrett
plyndret av sv tøttespillerne tt hans.
Varene VV ble så solgt med stor
profitt tt på det lokale markedet.
Eliten tjente. Folk tapte.

Et annet trekk er at politi-
kerne belønner lojalitet med
private goder som jobber og
posisjoner, rr ofte knyttet tt til
offentlig ff sektor. rr Derfor har
staten fåttå en overskudds-
befolkning i stedet for under-
bemanningen fra kolonitiden.
Kollektive KK goder blir likevel
underprodusert. Å satse på
helsestell, infrastruktur og
utdanning, eller sosialforsikring
mot sult og hungersnød, ville
forbedre leveforholdene til de
fleste, men ville styrkett opposi-
sjonen og underminere den
herskende elitens makt.

Politisk kontroll gjennomgg
personlige kontakter innebærer
at det må være stor forskjell på
dem som er innenfor og dem
som er utenfor makten. Det
krever også et økonomisk over-
skudd som kan brukes til
bestikkelser.r Et slikt overskudd
kan paradoksalt nok skapes
gjennom gg systematisk ineffekti-ff
vitet. Et klassisk eksempel er
den monopollignende oppkjøps-
ordningen for kakao i Ghana.
Den ble etablert under koloni-
veldet, men også effektivtff
utnyttet tt som politisk og

økonomisk ressurs under
Kwame KK Nkrumah. Splitt t og
hersk går derfor sammen med
økonomisk ineffektivitet ff og
ubalanser som myndighetenemm er
med på å skape.

Endelig er det et typisk tt trekk
at folk føler seg avhengige aa av
den politiske eliten. Eiendoms-
rettigheter tt gjelder gg bare så lenge 
ledelsen tillater folk å ha dem.
Jordfordelingen i Zimbabwe, og
rettighetene tt til jord i Somalia og
Etiopia, er klare eksempler. rr
UsikreUU eiendomsrettighetert
skaper selvsagt dårlige incita-
menter til å investere.

Underinvestering, både i
offentlige ff og private virksom-
heter, rr er igjengg en arv fra koloni-
tiden. Den sentraliserte
kontrollen med kapital-
akkumulasjonen ledet koloni-
makten til å underinvestere.
Dersom investeringene økte,
ville reallønnen gå opp og
koloniprofitten tt gå ned. Faktisk
ga underinvestering maksimal
koloniprofitt tt og vedvarende
fattigdom.tt

Slik kolonimakten gjorde, gg kan
dagens afrikanske ledere
plyndre og berike seg uten å 
investere – en politikk de har
benyttet tt i stor stil. Kenya, for
eksempel, har lav aa vekst og lav aa
produktivitet, men verdens
rikeste politiske ledere i forhold

til nasjonalinntekten per
innbygger. Den oppskriften som
gjordegg koloniherrene rike, kan
tydeligvis tt gjøregg afrikanske 
ledere rike, også i dag.

For å sikre makten fører den
herskende eliten en ineffektivff
og urettferdig tt politikk som
bremser utvikling og vekst – og
som periodevis leder til
hungersnød. Siden posisjonene
i staten er så avgjørendegg får vi
også voldelige konflikter som
forsterker utviklings-
problemene. En god utviklings-
strategi gir derimot forbe-
dringer for folk flest, slik at
lederne blir rike bare dersom
befolkningen blir rike.

Hungersnøden på Afrikas
horn er mer alvorlig – men får 
langt mindre oppmerksomhet 
– enn finansproblemene ff i den
vestlige verden. Enhver utset-
telse av hjelpetiltakene koster
liv.vv Å hjelpe der det trengs mest,
som i Somalia i dag, burde
derfor lede oss til å intensivere
hjelpen gjennom gg de mest
erfarne hjelpeorganisasjonene.
De har forlengst forstått tt at
underutvikling og krise er like 
mye mm et politisk som et
økonomisk problem.

� KalleKK Moene, MM professor ved 
Økonomisk institutt, 
UniverUU sitetet rr i Oslo.
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Afrika er ikke fattaa ig fordi regjeringene mangler kjennskap til hva 
som gir utvikling og vekst, men fordi utvikling og vekst ikke tjener dem som
har politisk makt.
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PÅ FLUKT.T KvinnerKK fra Sør-Somalia har flyktet fra hungersnøden til en leir i hovedstaden Mogadishu.
Foto: Farah Abdi Warsameh, AP/Scanpix

Dei 9 turgåarane vart så
skræmde av synet då dei
oppdaga den sovande bjørnen
at dei ikkje våga å gå vidare.
Difor kontakta dei politiet om
hjelp.
Setesdølen melder at et heli-
kopter kk måttett redde personer
som hadde glemt verset 
«Den er ikke farlig,
om du lister varlig».

Obligasjoner – er det mulig å 
forstå hva det er?
Aftenposten stiller seg på
lesernes side.

Sjøormen «Selma»
kan være støvkorn
Sjøormen som en av TAs lesere
oppdaget på Gule sider kan
være et støvkorn eller gjenskinngg
fra sola. Det bekrefter sivil-
ingeniør Anders Nesse (ingen
bånd til sjøormen Nessie i Loch
Ness) hos konsulentselskapet 
Nor consult i Sandvika.
Dyrenytnn t tt i Telemarksavisaaa .

Å tro alle lesbiske er like, viser
at man ikke har fulgt med i
timen. De er forskjellige, på
linje med heterofile. Bare dra til
Lillehammer, rr for eksempel, og
se deg rundt! De fleste damer i
gata der har kort, grått t hår, rr
allværsjakker, rr fornuftige sko og
lite sminke.
Sku ikke hunnen på håret,
advarer Blikk-redaktør Erna
Bøyum i Dagbladet.

Og, for å si det med reggae-
discoklassikeren til Third
World:WW «Now That We’ve Found
Love What Are We Gonna Do
With It».
Skribent og dj Martin aa Bjør-
nersen analyserer stemningen
i Norge etter tt terrorangrepet.

Jeg skal spille konsert. Derettertt
skal jeg vel dra hjem, dusje,
spise og kanskje se litt tt på
America’s funniest home videos
– og legge meg.
Rocken er ikke hva den en
gang var,aa avslører vv KristopherKK
Schau i Aften.

KRAGERØ: To unge menn fra 
Oslo fant nattaa til søndag ut at de
ville kaste klærne for å ta et bad
i Blindtarmen. Flere tilskuere
fikk ff med seg seansen, noe også
politipatruljen gjorde. gg De to
nakenbaderne på 27 og 28 år
kan vente seg en bot ettertt
stuntet i Blindtarmen.
KV – Kragerø Blad Vestmar

lestsidensist@dn.no

� Alt stoff som le ve res til Dagens 
Næ rings liv, må produ se res i 
henhold til Vær Varsom-pla katen.
� Dagens Næ rings liv betin ger
seg retten til å lagre og utgi alt

stoff i avi sen i elek tronisk form, 
også gjen nom sam ar beids part nere.
� Re daksjo nen forbe holder seg ret-
ten til å forkorte inn send te manu-
skrip ter.
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