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Statsrådet
Alf Svensson
Utrikesdepartementet

aprilregeringssammanträde den 9vidbeslutbemyndigadeRegeringen genom
genomföramed uppdragsärskild utredaretillkallastatsrådetSvensson att1992 att en

riks-Moçambique. F d vicemedutvecklingssamarbetetsvenskadetöversyn aven
och departementsse-ordförandeförordnadesLundströmbankschefen Hans att vara

Öméus biståndet tillkommittén försekreterare i översynenPerkreteraren att avvara
kommitténs assistent.har fungeratByråassistent Annika BjerténMoçambique. som

Moçambique-översynen.antagitKommittén har namnet
knutits referensgrupp. Iutredarenhar tillkommittédirektivenmedI enlighet en

avdelningsche-SWEDECORP,ingått avdelningschefen Lars Berggrenhardenna
SAREC, departements-programchefen Rolf CarlrnanSIDA,Johan Brismanfen

Sonnerby RRV.direktören Klasochu-avdelningenrådet Karl-Göran Engström
till slut-tagit ställninghar intesammanträden. Den översynenshaftharGruppen tre

satser.
harövervägandenunderlag förredovisatandra del översynensbetänkandets ut-I

Karlsson ka-kapitel 7, AndersNilssonoch AndersAbrahamssonHansarbetatsav
kapi-Brandt och Peter Magnusson10,Eduards kapitel Anna8 9, Kristerpitel och

Öméus också i arbetetmedverkatKarlsson harAnderskapitel 12.och Pertel 11
6.kapitel 4 ochspecielltbetänkandets första delmed

för-namnförtecloiing bidragitmånga bifogadeseharDessutom sompersoner
för intervjuer.förfogandeställt sig tillAndra hartill betänkandet.till bilagorfattare

diskussionseminarium förocksådeltog i ett ut-Flera översynen arrangeratett avav
till betänkandet.kast

ellertillfälle tillhadeMoçambique i majtvå besök iVid veckors översynen mer
biståndskontorspersonal,ochambassad-ingående med, förutomdiskussionermindre

centralamoçambikiskautanför dennivåer inom ocholikaantalstortett personer
lokala förvaltningen.och

Översynen betänkande.sittfår överlämnahärmed

1992decemberStockholm den 1

LundströmHans

Per Öméus
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Kapitel 1

INLEDNING

Översynensbakgrundl

två för detinledningsvis skälKommittédirektiven bilaga 11 överatt seger
Moçambiqueutvecklingssamarbetet medsvenska

biståndsberoende land, denfattigaste ochvärldens ärMoçambique, mest-
bistånd land länmaroch Sverige detsvenskt ärstörsta mottagaren somav

bistånd till Moçambique.mest
synnerligen-Förhållandena Moçambique i vissa avseendeni är ogynnsamma

förhållandenbistånd. betingas detgäller inte bara deFör effektivt Det som av
På skönja slut. Härtill kom-inbördeskriget. detta kan fförödande ö ettman

förhållanden statsför-biståndsförsvårande inte minst inomandramer -
förvärras.valtningen ut attsnarare sersom-

På tilltagande tecknentalar direktiven längre fram deden punkten omsenare
Sådanatecken kan ha varitmoçambikiska förvaltningen.korruption inom den ut-en

vår satsningrelativt myckettill beslutet Menlösande orsak översynen. sett storaom
Moçambique i sig skälär nog.

svårigheterna grundval föreliggandeha varitEn bidragande orsak kan att av
med Moçambi-överblicka svenska utvecklingssamarbeteolika slag detrapporter av

finns visserligen myckenhetsammanhängande problem. Häroch därmed enque
svårttillgå, den,kunskap och information det kan attatt ettatt vara grepp ommen

står in-problem och ställningstagandentolka den och relatera den till deatt mansom
för.

Direktiven i kanmöjligheten de slutsatserberör översynen utmynnarattav som
tillbiståndet länder. Vad kommer framrelevanta för det svenska till andravara man

alltsåsvåraste kunna hadet gäller många mottagarlandet skulledet i avseendennär
viss också detta land bör hatillämplighet i andra fall. Genom välja justatt manen

biståndetsvårighetergarderat och isig beskyllningar ducka för de problemmot att
massmedia speciellt intresseradeallmänhet och är av.som

delar utredningsuppdraget i delarDirektiven treupp
socialapolitiska, ekonomiska ochövergripande beskrivning denEn av-

biståndsrniljön i Moçambique,
biståndetsförhållanden effektivitet,i landet reducerarklarläggandeett somav-

Moçambique-biståndets storlek, sammansätming,det svenskadiskussion aven-
och utfomming.inriktning

Översynen sålångt tillgängligtenligt direktiven möjligt bygga redanbör mate-
rial. bedrivas i kontakt med SIDA.Arbetet bör nära

Afrika,Så också Speciellt regionavdelning för södra inklusivehar skett. SIDAs
biståndskontoret bidragit till översynsarbetet. Fortlöpandekontakt hari Maputo, har
också pågående stymings- samarbetsfor-hållits samtidigt ochmed den översynen av

problemområden,båda denbiståndet. dei Delvis berör översynema enasammamer
Förhoppningsvis pekar slutsat-generellt, andra i särskilt bilateralt perspektiv.den ett

i riktning.serna samma
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Enligt direktiven skall beakta eventuellaöversynen EG-aspekter sitt arbete.av
EG lämnar betydande bistånd till Moçambique. Frågan måni vad dettaett bi-är

stånd påverkaskulle påverkaseller det svenska Moçambique-biståndet vidav ett- -
svenskt EG-medlemskap.

Enligt frånuppgift det danska Utrikesministeriet innebär Danmarks medlemskap i
EG någon sådaninte direkt påverkan. Däremot kan Danmark sitt medlem-genom
skap i viss mån påverka utformningen EG-biståndet till Moçambique. Möjlighe-av

till samordning EG-biståndet frånmed dansk sida positiv.ten ses som

Arbetets1.2 uppläggning,betünkundets disposition
Uppläggningen arbete har väsentligen bestämtsöversynens den, i relationav av

till uppdragets omfattning och den moçambikiska verklighetens komplexitet, mycket
ståttbegränsade tid till förfogande. Besvärliga måstawägningar har görassom

överskådlighet utförlighet i besluivningen, bredd djup i analysen. Re-contra contra
sultatet har blivit återspeglaskompromiss. Denna i det föreliggande betänkandetsen
disposition.

Som saknas inte kunskap i Sverigenämnts Moçambique i allmänhet och bi-om
stånd till landet i synnerhet. kunskapDenna finns dokumenterad mångfaldi en rap-

utredningar, utvärderingar skiftande slag och halt. Den finns ocksåporter, in-etc av
vesterad i biståndstjänstemän,antal konsulter, mångårigmedett stort experter m
erfarenhet arbete i och med Moçambique. Det torde inte finnas många givarländerav
eller internationella organisationer disponerar lika gediget Moçambique-kun-ettsom
nande Sverige.som

Översynen har sökt såmobilisera mycket detta kunnande varit möjligtav som
ståttden tid till buds. Uppdrag avseendeolika delar det i direktiven angivnasom av

utredningsområdet har lagts antal flertalet friståendedessa kon-ut ett personer, av
sulter. på,Dessa har i sin dragit förutom kunnande, tillgänglig dokumenta-tur eget
tion och intervjuer med andra sakkunniga.

Resultatet detta arbete del betänkandet. Förhoppningenutgör dennaärav attav
del skall for den utförlighet och bredd i framställningen rimligen kan begä-svara som

Två kapitel i denna del och 12 båda7 de första direktivensmotsvararas. avses av
återgivna utredningsdelar biståndsmiljönde respektive förhål-tre ovan som avser

landen i landet biståndetsreducerar effektivitet. De övriga kapitlen 8, 10som
och 11 skildrar det svenska Moçarnbique-biståndets utveckling och väsentliga kom-
ponenter.

framhållasDet bör visserligen inriktningenöversynen det arbeteatt styrt av som
redovisas i del och diskuterat utkast till de olika kapitlenäven med respektive för-
fattare. alltsåDessa kan vid behov hänvisa till påverkan.de blivit för vissatt utsatta
Översynen har emellertid haftinte ambitionen detaljgranska kapitlen ochatt sam-
manfoga dem till homogen helhet. Den nöjer sig med att presenteraen en samman-
fattning kapitel 2.

Framställningen i del överskådlig någotI avsedd djupgåendeochär att vara mera
områden.vissa centrala Diskussionen frågorkoncentreras de översynensom

bakgrund direktiven och överväganden särskilt relevanta imot av ettegna anser
framtidsperspektiv kapitel 3 5-

Satsarvi för mycket Moçambique-
Satsar vi rätt-

fungerar biståndsadministrationenHur-
alltsåDessa kapitel behandlar huvudsakligen fråge-den tredje direktivens treav

ställningar nämligen den det Moçarnbique-biståndetssvenska storlek,som avser
sammansättning, inriktning och utformning.
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idiskussionenslutsatser och förslagsammanfattas deSlutligen utmynnarsom

6.kapitel
återfinns alltså i del II.framställningen i delunderlaget för Ibetydande delEn av

Någotdel IIl.betecknasmaterial skulle kunnaHärtill kommer ett en avsomsom
Återstående i bifo-skriftligt underlag redovisasåterfinns bilagor.materialdetta som

kan finnaövrigt materialförtecknad litteratur ochlitteraturförteckning. Igade man
också ifrågasättandeförslutsatserfor vissastöd inte bara översynens ettutan avav

dem.
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Kapitel 2

SAMMANFATTNING AV DEL

såtillvi-kapitel 12 selektivunderstrykas följande sammanfattning 7börDet äratt av -
kapitel bedömts väsentliga för övervägande-den betonar de delar dessada att somav

På skillnaderpunkter kan det förekomma mindreoch slutsatserna i del enstakana
kapitlen, liksomsammanfattningen och de sammanfattade mellanmellan samman-

föregåendedärpå följd den i ka-fattningen och följande kapitel i del Detta är en av
översynsarbetet.pitel redovisade uppläggningen av

ekonomiskautveckling kort historikMoçombiquespolitiskaoch2.1 -
portugisiska koloniseringen Moçambique inleddes 1498 med den grund-Den av

målsättningen för sjöbuma handeln mellan Eu-läggande skapa stödjepunkter denatt
frånden portugisiska kontrollenoch Asien. Vissa försök gjordes utsträckaattropa

Framgångarnakustornrådet inåt kontinenten, framför allt utefter Zambezifloden. var
fastslagits videmellertid blandade, och först fyrtio efter det kolonins gränseratt

Berlin-kongressen 1885 kunde portugisema ha kontroll den.sägas över
ekonomiska, personella och politisk-adminis-Portugal saknadedock de resurser -

framgångsrik Moçambique. Exploa-trativa för exploateringhade krävts avsom en-
Frånutländska bolag. 1928 och fram-teringen överlåts länge koncessioner tillgenom

sökte samlad kolonialpolitik i syfteden portugisiska driva att utnytt-staten en mer
råvaruproducenter industrin.koloniema för den hemmabaserade Mo-bättre som

çambique avsättningsmarknad förskulle dels producera bomull och socker, dels vara
vin.portugisiska produkter, textilier ochsom

Utbytet i Underskottet balan-resulterade i kroniskt underskott bytesbalansen.ett
från försäljningserades transfereringar metropolen, finansierademed hjälp genomav

fråndet Sydafrika ersättning för denguld den portugisiska erhöllstaten somav som
från for höllsarbetskraft exporterades Moçambique. jordbruksarbeteLönemasom

lågalåga; tvångsarbete tvångsodling produktions-och bidrog till ovanligtextremt
kostnader.

befrielserörelseroch exploateringen skapade starka SvartaFörtrycket protester.
befrielserörelser enades 1962 ivit opposition. regionalaTreävenväxte upp, men en

kolonial-Frelimo. väpnade kampen startade 1964. Närnationella rörelsen Denden
motstånd i Portugalden fascistiska regimenbrötmaktens störta-attsamman genom

Moçambiques befolk-levde knappt 10des den k kaptenskuppen 1974,i procent avs
områden.ning Frelimokontrolleradei

särskiltlämnade majoriteten portugiser landet,samband med självständighetenI
dåinneburit detportugisiska kolonialpolitiken hadede med utbildning. Den att en-

fåtal utbildning eller specialiserat yrkesktm-fanns moçambiker med högredast ett
personal uppstod, endast i ringanande. En förödande brist kvalificerad ut-som

sträckning kunde täckas med utländska kooperanter.
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Självständighet2.1

Det Frelimo bildade regering deti självständiga Moçambique 1975 rymdesom
både revolutionära socialister och moderata Den revolutionära linjenmer grupper.
dominerade emellertid. Den utvecklingsstrategi fastställdes baserades led-som
ningens socialistiska övertygelse, rörelsens erfarenheter från befrielsekriget och
den internationella politiska konjunkturen, fråndär stödet och Kina hadeöststatema

betydelse.stor
Målet avskaffa år.underutvecklingen tio Den ideologiska kampen skul-attvar

utsträckas till den ekonomiska sfären och hela samhället skulle omfonnas. De soci-
ala sektorerna skulle byggas särskilt landsbygden. Den snedvridna, kolonialaut,
ekonomiska strukturen skulle förändras snabb industiialisering, grundadgenom en

frånöverskott jordbniket. Statsfarmema, skapade tidigare plantager och portu-
gisiska jordbruk, skulle bli i den ekonomiska produktionsstrukturen. Små-navet nya
böndema skulle flytta i kommunala byar.samman

Mark, hyresfastigheter, sjukvårdbanker, och utbildning nationaliserades tidigt.
Även tidigare övergivna egendomar inlemmades iägare den statliga sektorn. Na-av
tionaliseringama skedde dels ideologiska skäl, dels för undvika allvarlig ka-attav en
pitalförstöring. Politikens andra grundsten den ekonomiska utvecklingenatt styravar

statlig intervention. Investeringarna styrdes till den statliga sektorn, vilket in-genom
jordbruket förfång småböndema.skedde till för Stora investeringar i de socialaom

sektorerna genomfördes.
första femårsperiodenDen framgångar.kunde Det fall i produktionennotera som

pågått under sjuttiotalets första hälft hejdades och vändes i produktionsökning.en
Exporten med 96 mellan 1976 och 1981.växte Antalet lärare fördubblades,procent
medan analfabetismen frånsänktes 93 till 70. Antalet hälsostationer lands-procent
bygden fyrfaldigades. Samtidigt försvagades emellertid produktionskapaciteten
gradvis strukturomvandlingen. Landsbygdsbefolkningen blev alltmer utlämnadav
sig själv, medan den statliga sektorns framtida produktionsökningar underrninerades

inbyggda problem.av

och2.1.2 omtünkundeMotgångar

Efter 1981 vände den ekonomiska nedåt.utvecklingen Fram till 1986 sjönk pro-
duktionen med tredjedel, samtidigt föllöver med fjärdedelar. Ef-exporten treen som
terfrågan livsmedel kunde mindreallt tillgodoses inhemskmed produktion, 1986
endast tio En kraftig inflation uppstod, och relationen mellan officiell ochprocent.
parallell valutakurs tidvis 1 till 50.var

Till den allvarliga nedgången tvåbidrog faktorer klimatetäven och denexterna -sydafrikanska destabiliseringen. Moçambiques återkommandeklimat inrymmer pe-
rioder torka, till vilka befolkningen dock traditionellt sigav attanpassar genom van-
dra till bördigare marker. Upptrappningen väpnade attacker landsbygden underav
åttiotalets början gjorde denna anpassningsprocessi delar landet omöjlig.stora av

motgångamaDe i utvecklingen landet förklaras emellertid framför alltstora av av
den ekonomiska och politiska destabiliseringen. målSydafrikas försvaraattvar apar-
theidsystemet både internt och baseradopposition. delmålEtt be-mot externt attvar
kämpa ANC utanför riket. påvisaEttäven majoritetsstyre inte funge-annat att attvar

i Afrika. Ursprunget de väpnade den vita regeringen i Rhodesiarar var grupper som
organiserade fångaför soldater den rhodesiska befrielserörelsen, flytt iatt ur som
Moçambique. Vid Zimbabwes självständighet verksamheten Sydafrika,övertogs av

höjde aktivitetsnivån betydligt, bl med hjälp portugiser invandradesom a av som
från1975 Moçambique. Rörelsen, Renarno, kombinerade attacker det Freli-som
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med allian-sektorersocialainfrastruktur ochiinvesteratmoregeringen hade mest --

landet.imissnöjdamed olika grupperser
rekryteringenallt harFramförekonomiskvaritharDestabiliseringen även art.av

ochMoçambiques järnvägarviatransittrafrkenSydafrika ochtillgruvarbetareav
destabilisering-döttberäknas ha600.000 människorOmkringned.dragitshamnar av

till grannländema.flyttmoçambiker hareffekter. En miljonindirektaochdirektaens
säkerhet isig tillför sökasin hemtvingats lämnamänniskor harmiljonerFlera att
exportin-uppstått, bortfallnainklusivekostnaderDeoch andrastäder tätorter. som

miljarder dollar.femtontillberäknaskomster,

socialñterhömmingEkonomiskoch2.1.3

1983.partikongressvid Frelimosbörjadeomtänkandetekonornisk-politiskaDet
Intematio-Världsbanken ochimedlemskapMoçambiqueår ansökteEtt omsenare

rehabiliteringsprogramekonomisktframlade regeringenvalutafonden. 1987nella ett
ochekonomiskastöd.internationellt Detstarktprofil, vilketliberalmed tydlig varm

huvudmålfyraPRES, harrehabiliteringsprogranunet,sociala
produktionsnedgången,hejda- konsumtion,inkomst ochminimallandsbygdsbefolkningentillförsäkra en- budgetunderskotten,minskamakroekonomiska balansenåterställa den attgenom-

betalningsbalansen.ochförstärka bytes--
kraftfullttidviskonsekvent och änvaritharGenomförandet programmet merav
Livsmedels-privatiserats.ochomstruktureratsjordbruksenheter harStatligaväntat.

skatteindrivning hareffektiviseradEnavreglerats.prisbildningen harochhandeln
minskat.företag harstatligatill olönsammaSubventionemainkomster.ökat statens

med 2.500devalveratsValutan har procent.
1986 till 1989produktionsutvecklingen.vändningi stegresulteradePRES aven

berodde1990,år. dock brötsTillväxten,fyramedBNP närmare procent somper
jordbruket.producentpriser ihöjdaochtillgång incitamentsvarorbättrefrämst

1990,Även stiga underfortsatte änökade. Varuexportenindustriproduktionen att om
nivå.från blygsamen

särskilt iallvarligt,försämratslevnadsvillkoren förSamtidigt har stora grupper
social servicekonsumentsubventioner ochmedanhar stigit,städerna. Arbetslösheten

levnadsomkostnadervattenavgifter och andraochKraftigt ökade el-dragits ned.har
drastiskt sänkt konsum-till städernaharinflyttningenökningmedtillsammans aven

småböndemaförbytesvillkorenPå landsbygden hartionsnivå näringsintag. ävenoch
allvarliga kon-beroendeår 1989, främstår 1986 till 45från 100indexförsämrats,

inom handeln.kurrensbrister
undergått sänkningar. Detta harkraftigaoffentliga sektorn hardenReallönema i

frånvaro frånåtföljande ökadmedkompletterande inkomstertjänabehovetökat att
Båda bidra-effekterna harkorruption.också växandelett tillharDetarbetsplatserna.

kapacitet.statsförvaltningensminskningallvarliggit till aven
till 22från 16 1985ökathardel BNP procentinkomster procentStatens avsom
1990,till 50från 198521 BNPutgifterna trots attliksom procent1990, procent av

statsutgiftemafrån till 2035försvarsutgiftema skurits nedexempelvis procent un-av
Ökningama vuxit tillinvesteringarnaoffentligadeberor främstder perioden. att

återställa delar detansträngningamaresultatBNP25 att somett avprocent avsomav
växande bud-också skapatstatsutgiftema harförött. ökadedestabiliseringen De ett

1990. Detta301985 tillfrån åtta BNP närmaregetunderskott, procentprocent un-av
bistånd.utländsktmed hjälpfinansieratstill delderskott har stor av

delDennabytesbalansunderskottet.delbetydandeBiståndet täckthar även aven
gå-inflödet1990. totalaDet1987 till 58från BNPvuxit 47har procent avprocent av

milj dollar7001986 tillfrån milj dollarlån 500 överökatoch mjuka har cavor
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Även1990. biståndets sammansättning har förbättrats gåvoandeleni det frånökatatt

43 till 64 under period.procent samma
Den samlade bilden PRES effekter hittills blandad. En produktionsökningärav

kunde registreras 1987-1989 den bröts 1990. levnadsstandard och makroeko-men
nomisk balans har inte kunnat förbättras. Underskottenännu i statsbudget och bytes-
balans fortsätter frågaEn framgångavgörande förväxa. huruvidaatt ärprogrammets
ekonomin landsbygden återupprättas.kan Det där majoriteten befolkningenär av
bor och råderhar sin utkomst. Fortfarande krigstillstånd i delar landet. Efter-stora av

privata näringsidkare inte beredda områden,investera i oroliga uppstårär att ettsom
vakuum fråndrar sig tillbaka aktivt deltagande ekonomin,när i vakuumstaten ett ett
där fattigdomen ytterligare.växer

För lyckas förutsätter PRES klass fram,att entreprenörer växeratt en ny av som
kan driva den ekonomiska framåt,utvecklingen och kapital tillförs. Sydafri-att nytt
kanska och andra internationella frånin i landet. Och statsför-entreprenörer är väg
valtningen kommer nationella lämnar besvärande luckor efter sigentreprenörer, som

de söker sig till privatekonomisknär och etnisk personlig plattform. Statsförvalt-en
ningen riskerar eroderas och marginaliseras.att

Det tak för kreditgivningen fastställts inom för PRES begränsar ut-som ramen
för Mångaprivata investeringar. privata investerare söker sig till handel,rymmet spe-

kulation och andra samhällsekonomiskt mindre produktiva satsningar. Samtidigt
fortsätter fackministerier tillsammans med internationella biståndsgivare att genom-
föra storskaliga, urbana, moderniseringsprojekt, ofta i bristfälliggärna samordning
med övriga delar rehabiliteringsprogrammet. Av exempelvis de fem in-procentav av

gårvesteringarna till hälsosektorn, går endast 0,5 procentenheter till insatsersom
landsbygden. Också den regionala fördelningen någraskev endast enstakaär pro--går till de nordliga provinsema.cent

såFör snabbt möjligt skapa förutsättningar för landsbygdsbefolkningenatt som
återgå till normalt liv har regeringen planerat rehabiliterings- och utvecklings-att ett

satsningar i 40 prioriterade distrikt, SådanaPDP. distrikt har valts förenarut som
jordbrukspotential med befolkningstäthet, fysisk tillgänglighet och relativ säkerhet.
De 40 distrikten omfattar landets halva befolkning, halva och drygt halva mark-yta
nadsförda jordbruksproduktion. Med inriktning lokal resursmobilisering och ar-
betskraftsintensiva tekniker har insatser formulerats inom fysisk och social infra-
struktur, jordbruk institutionenoch utveckling. Programmet koordineras Institutetav
för landsbygdsutveckling, INDER, inom jordbmksministeriet. Men givama har hit-
tills tvekat sittmed stöd, dels erfarenheter från dåandra länder, dels PDP läm-p g a

halva landets befolkning utanför.nar
Vid det konsultativa biståndssamordningför presenteradegruppmötetsenaste re-

ocksågeringen nationellt, provinsvisa inventeringar återuppbyggnads-baserat,ett
med syften skapa nationell säkerhet, öka den inhemska produktio-tre att attprogram

återintegreraoch internflyktingar och demobiliserade soldater. Vid fred be-attnen
räknas återvändamiljoner moçambiker vilja till sina hemtrakter. Omöver PDPsex

försök initiera utvecklingsarbete lokalt redan innan kriget slut,ett att ärettvar var
återuppbyggnadsprogrammet inriktat såsomhelt perioden efter vapenvila, ett
komplement till rehabiliteringsprogrammet

Med den finansieringen frånväxande utlandet lånoch omförhandlingen harav
också frånutlandsskulden vuxit, 2,4 miljarder dollar 1984 till fem miljardernärmare
1990. Moçambique tillhör idag världens skuldtyngda länder, utlands-mättmest som

förhållandeskuld i till BNP och Valutafonden och Världsbanken drar slutsat-export.
omfattande skuldavskrivning enda friställa erforderliga ekono-är vägenatt attsen en

miska för långsiktigt bärloaftig ekonomisk utveckling.resurser en
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MoçambiquebiståndetinternationellaDet2.1.4

bistånd, tillgängligaenligtinternationelltomfattandefår mycketMoçambique ett
motsvarade 75Biståndet 1990invånare. procentdollar60UNDP-uppgifter drygt per

publicerassiffrorDelandetsåtta gånger större än vanrexport.BNP och avsomvarav
bero-genomgående bllägre,emellertidmyndigheterMoçambiques ärochDAC aav

biståndet kanaliserasdelarochUNDP utan-dubbelräkning hosvissende att av
redovisningen.moçambikiskai deninkluderasalltiddärför inteochstatsbudgetenför

enskilda100bilaterala givare övermultilaterala och 4433 samtnärvarandeFör är
från de tiobiståndet kommer stör-i landet. 77verksammaorganisationer procent av
åren med tiogivaren debilateralavarit denSverige har senastestörstagivama. casta

har varitbilaterala givarebiståndsflödet. Andrasammanlagdadet storaprocent av
Frankrike.ochSovjetunionenEG, Italien,

Frelimoregeringen,blevSovjetunionenvarierat. FörharmotivGivarnas som
allierad ivärdefullsarnhällsomvandling, strate-socialistiskverkställaskulle enenen

Moçambiquedärmedblevkalla krigeti detVästsidanFörregion i världen.gisk en
För deinflytandet.sovjetiskadetför begränsabistånd användasskulledär attarena

betydelse. Dess-avgörandeSydafrikaiapartheidpolitikenhadeländernanordiska en
katastrofbistånd. Undermängdermotiveratkrig i landetochhar torka se-storautom

bistånd.förmotivviktigttillkommitstödja PRESår önskan etthar att somennare
livsmedelsstödet ochalltFramförfyrfaldigats.biståndetFrån 1990 har1982 till

kraftigt.katastrofbiståndet vuxithar
genomgått första,faser. DenharMoçambiquebiståndet till treinternationellaDet

Socialist-utvecklingssamarbete.klassisktkaraktären1982, hadeochmellan 1975 av
främstbiståndsflödet,för detsvaradeländerna störstanordiskaoch deländerna som

utbyggnadochutvecklingsprojektkapitalintensivaimportstöd,inriktades en
infrastruktur.socialfysisk ochav

och dendestabiliseringen1987,1982 ochmellanfasen,den andra tvangUnder
katastrofbiståndet och livsme-ökningåttiotalet frambörjansvåra torkan i avenav

enskildaVästligabiståndsgivare.Världsbanken blevdelsstödet. USA och orga-stora
Moçambique.antal isnabbt inisationer växte

ochanpassnings-framför allt1992,och1987mellanfasen,tredjeDen rymmer
har ökatirnportstödetochBetalningsbalans-återhämtning.ekonomisksektorstöd för
till kata-omvandlatsellernedharytterligareprojektbistårrdet tonatslqaftigt, medan

uppskatt-1991,och1990också underupphördeöststatsbiståndstrofbistånd. Allt
gåvobi-ellerkrediterlångfristigaår idollarmilj150motsvarandeningsvis perca

stånd.
framgårMoçambiquebiståndet tilltotaladetfördelningen1990aktuellaDen av

procentnedan
15,0importstödochBetalningsbalans-
18,0Industristöd
12,5Jordbruksutveckling
10,0Transporter
6,0Utbildning
4,0Hälsosektom

18,0Katastrofbistånd
år. Merpar-under50medhar ökatbistånd till jordbruket procentAndelen senare

huvud-Transportstödet harCorumanadarnrnen.projekt,gått endatilldockhar ettten
SADCC-program-inomtransportkorridoremarehabiliteringengått tillsakligen av

investeringsplanregeringensibiståndet densammaSektorfördelningen i är sommet.
inklusiveutveckling,landsbygdensbåda eftersätts1993. Iperioden 1991- upp-för

PRES.inomprioriteratsinfrastruktur, vilkasocialafysiska ochdessrustningen av
försvåratsharMoçambiquebiståndet tillinternationelladetSamordningen av

samordnaåtgärder. För ettgivarnaslandet, dels attilokala faktorerdels egnaavav
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snabbt växande katastrofbistånd har regeringen disponerat verkställande katastrof-ett
DPCCN, och nationell katastrofkommission, bådaCENE, knutna tillorgan, en sam-

arbetsministeriet. Givarna katastrofbistånd har emellertid inte alltid varit bereddaav
samverka i önskvärd utsträckning med förvaltningen i landet.att Särskilt tydligt har

vissa enskilda organisationer markerat sin önskan bedriva verksamhetatt snarastsom
framstått alternativ till eller konkunerande med förvaltningens. UNDP har intesom
förmått spela den koordinerande roll konstitutionellt tillkommer denna organisa-som
tion. Inför den förvånade torksitutionen har regeringen förstärkt samordnandeettnu
råd med 11 ministrar under ledning premiärministern.av

Inte heller Moçambiques samordning biståndet har fungerat tillfredsställande.av
Det ansvariga samarbetsrninisteriet har inte lyckats hävda sin roll fackrni-gentemot
nisterier i kombination med vissa givare. Regeringen har bett bilaterala givare attnu
åta sig sektorvisa samordningsfunlctioner. Hälsosektom illustrerar hur aktiv givareen
Schweiz nåkan goda resultat. Undervisningssektom har tilldelats Sverige, vilket
emellertid ställer ökade administrativa krav hårtredan belastat biståndskontor.ett

ocksåMen Moçambiques starkt begränsade mottagningskapacitet förklarar d e n
bristfälliga samordningen biståndet. Landet har färre 2.500 universitetsutbilda-änav
de befolkning femton miljoner. Den bristande kapaciteten nivåcentralen av att

biståndet till förhållandenmoçarnbikiska har också fått konsekvenser lo-anpassa
nivå.kal Beroendet utländsk personal mellan 3.000är och 4.000 utländ-extremtav -ska beräknas arbeta i landet. Regeringen vidtar åtgärderexperter ytterligare för attnu

komma till med personalflykten frånrätta förvaltningen till den privata sektorn och
till biståndsgivama.

Det motvänie i lokal valuta erläggs till biståndsdagarnastaten ärsom storav av
betydelse för statsfinansema. I praktiken beräknas dock endast 75 detprocent av re-
gistrerade motvärdet betalas in. Dessutom kanaliseras fortfarande 30 procentca av
biståndet utanför statsförvaltningen, vilket medför endast omkring hälften detatt av
potentiella motvärdet kommer till del. Vissa givare uppställer därtill restriktio-staten

för hur motvärdesbeloppen fåkan användas. Dessa faktorer begränsar regering-ner
möjligheter finansiera inte minst löpande kostnader inom deatt sociala sektorer-ens

na.
Moçambiques biståndsberoende förstärks ytterligare. I det ekonomiskanu va-

kuum uppstått mellan den avskrivna planekonomiska modellen och den in-ännusom
fungerande marknadsekonomin biståndsgivarnasharte inflytande utvecklingenöver

förstärkts. Behoven bistånd såsamtidigtär landet knappast kan tacka nejstora attav
till några erbjudanden. I detta vakuum också korruptionväxer och kriminalitet.

2.1.5 Framtidsperspektiv

Landet alltså i behovär fortsatt bistånd för överlevnad, för rehabilite-stort av -ring, för demobilisering långsiktigoch för utveckling. Det dessutom angelägetär att
biståndet bättre till landets villkor och behov. Katastrofbiståndet behöveranpassas
kopplas till det ekonomiska och sociala rehabiliteringsprogramrnet. Utvecklingsbi-
ståndet behöver inriktas landsbygdsutveckling, särskilt rehabiliteringenmer av
fysisk, social och kommersiell infrastruktur. Behovsidentifreringen behöver decen-
traliseras, den regionala resursfördelningen förbättras. Klara redovisnings- och rap-

behöver komma till och insatserportsystem stärker mottagningskapacite-göras som
längre sikt.ten

Två omständigheter pågåendepräglar den övergångsfasen den alltmerärsom nu
försvagade statsförvaltningen och den inte väl fungerandeännu privata sektom. En
tredje den politiska osäkerhetenär inför kommande fredsavtal och fria val. Dessaett
faktorer skapar politisk handlingsförlamning, riskerar blockera genomfö-en attsom
randet PRES. Frelimo söker emellertid försoning med tidigareav nu grupper som

bort, framförstötts allt den privata sektom, kyrkorna och de traditionella makthavar-
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na.
medmisslyckadesbådemoderniseringsförsöketföregåendedetkanDet sägasatt

detmedmissadeoch mötetservicestrukturekonominsmoçambikiskadenbrytaatt
Risken äroch intressen.behovdesstillintesamhällettraditionella taatt varagenom
landet in-iintroducerasökerdemokrativästerländskaoch denPRES man nusomatt

legitimitetsprinciperdetillknyterEndastmisstag.liknandenebär anprocessenom
be-tillförsäkraminstintelandsbygden, attmoçambikiskaråder den genomsom effektivfrämjakan denfredsuppgörelse,efter sam-förbättringar enfolkningen en

Moçambique.framtidaihällsstmktur ett
förstadenMoçambique. Iförtänkasframtidsbilder kanolika un-i grundenTre

intressen,ekonomiskaochpolitiskaregionalautländska somdenationenderordnas
möjligheter. Istatsledningen öppnamoçambikiskadenförsvagningen nyaavsernu ZimbabweTransvaal,respektivetilldelar, knutnaiMoçambiquedelasandraden tre

vilketMoçambique,inationalstatkonsoliderasscenariottredjeMalawi. I detoch en
rehabilite-pågåendedetgenomförandeframgångsriktminst förutsätter nuinte avett

utvecklingensannolikadenpekartendenser mestAktuella mot attringsprogramrnet.
tredjeDetframtidsbildema.två förstakombination de scena-går riktningi mot aven

de-återskapandetförförutsättningarnade bästaerbjudaemellertid av enriot synes
Moçambique.iutvecklingekonomiskochmokratisk

helhetsbild-översiktligMoçambiquebiståndSvenskt2.2

drogen2.2.1 stora

Moçambiquebistånd tillSverige lämnaråretartonde199293 är det som
1964 börjadeårstödhumanitärtsedan28 årdetsjälvständig ärstat, mensom

landetsåren sedanflestadeUnderFrelimo.befrielserörelsentilllämnas
år harUndergivaren.den störstaSverige varitsjälvständighet har senare

svensktenskildastörstablivit den mottagarenMoçambique avdessutom
bistånd.

tillbiståndetsvenskadethardiagramnedanståendeSom framgår av
såvälbiståndåterger197576. DiagrammetsedanavsevärtMoçambique ökat

påhuvudsakligenhärbyggerSiffrornalandramen.utöverinom som
Diagram.ochi SiffrorBiståndstatistikserieuppgifter SIDAsur

kr199292 milj197566landramochUtbetalningar21Diagram -.

900
800
700

Utbotalat,totalt600
500 landramUtbetalet,
400

Landram300
200
100

0
90 918987 8885 868482 838178 79 8076 7775

9290 918987 8885 868482 8380 8177 78 7976



SOU 1992124
Även det har förekommit motioner, vari anslagensom storlek har

ifrågasatts, bör det det under större delennoteras periodenatt har funnitsav
påfallande politisk enighet biståndets storlek.en om
Under de femårsperioderna 197576tre 197980, 198081 198485- -

respektive 198586 198990, tvåårsperioden 199091 199192,samt har- -utbetalningarna inom respektive utöver landramen varit

Tabell 21. Utbetalningar inom och utöver landramen milj kr

7576-7980 8081-8485 8586-8990 9091-9192 Summa
Landram 457 1611 1610 884 4067
Utöver landram 163 143 1319 573 2198
Summa 620 1259 2929 1457 6265

Andelen bistånd utöver landramen ökade markant under andra hälften av
1980-talet för sedan falla tillbaka någotatt under de två första åren på 1990-

Övertalet. hela perioden har tredjedel biståndet utgjorts stödca en av av
utöver landramen.

Bistånd kan redovisas på antal I falletsätt.ett stort Moçambique kan det
motiverat översiktligt redovisaatt hur utbetalningarnavara har fördelat sig på

kategorier,tre nämligenstora ändamålsbestâmt bistånd, finansiellt bistånd
och katastrofbistånd, där utbetalningar inom respektive utöver landramen har
forts under de olika kategorierna.samman

Med ändamålsbestämt bistånd här allt bistånd projekt- elleravses av
programkaraktär, inklusive forskningsstöd, särskilda ochprogram
projektinriktat stöd via enskilda organisationer. Betalningsbalansstödet avser
importstöd inom landramen och betalningsbalansstöd utöver landramen. I
uppgifterna for katastrofbiståndet ingår framför allt stöd utöver landrarnen,

också sådant katastrofbistånd utgåttmen inom importstödet och påsom -år inom särskilda landramsinsatser.senare -

Tabell 22. Biståndets fördelning på huvudkategoriertre %

7576-7980 8081-8485 8586-8990 9091-9192 Totalt
Ändamålsbestämt 30 48 43 42 42
Betalningsbalansstöd 39 38 34 43 37
Katastrofbistând 32 14 23 15 20
Summa 100 100 100 100 100

Som framgår tabellen har det ändamålsbestâmdaav biståndet till
Moçambique under de redovisade perioderna aldrig 50överstigit ochprocent
över hela perioden bara varit obetydligt större än det finansiella biståndet.
Utbetalningarna i absoluta belopp för de kategorierna framgårtre tabellenav
nedan.
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huvudkategorierna milj krUtbetalningar inom23. deTabell tre

summa9091-91928586-89907576-7980 8081-8485
Ändamålsbestâmt 61 26611262 1605183

625 2348999483Finansiellt bistånd 241
1257221668172Katastrofbistånd 196

l 1457 626529291259620Summa

på avrundning.Summeringsfel beror

lundmmarnuBistånd2.2.2 utöver
de angivnahar underbiståndet landramensammansättningen utöverav

följande milj krvarit denperioderna

milj krlandramenUtbetalningar24.Tabell utöver

86-8990 9091-9192 Summa-84 85 85807576-7980 81
177 1070631106156Katastrolbistånd
96 3306 228Regionalt bistånd 0

631385 24600.balansstödBetaln
Övrigt 55 16774317

573 21981319143163Summa

katastrofbiståndinklusivestödsåväl bilateraltkatastrofbiståndet ingårI
internationellastödorganisationerenskilda genomsomgenom
siffrorna23, eftersomfrån tabellUppgifterna avvikerorganisationer. ovan

landramen.utbetalningar utöverenbart avser
påbelägnaprojekt ärutbetalningar tillDet regionala stödet somavser

Africa DevelopmentSoutherni stödet tillingårmoçambikiskt område och
projekt ärSADCC. Syftet med dessaCo-ordination Conference, att gynna

genomförs iDe projektMoçambique.inte enbartregionen helhet, somsom
transportleder.regionensförbättringarframför alltMoçambique avavser

rehabiliteringsprogramekonomiskatill detstödBetalningsbalansstödet avser
1987.Moçambique inleddesom

Övrigt enskildastöd tillstorleksordning,i fallandeinnefattar,Posten
särskildaforskningsstöd ochprojektverksamhet,organisationers program.

Bistånd Iundmmurnu2.2.3 inom
50ökat frånMoçambiqueförlandramendiagram 2.1 harframgåttSom av

199293 sänktes denFör475 199192.milj kr197576 högsttillmilj kr som
395 milj kr.till

periodenunderlandramen störstökningenprocentuellaDen varav
40medomgångar höjdesi två197778, då landramen procent197576 ca-

periodenår under20ökningenDäreñer blev tår. procent 0 rnpercaper
år frampå 8-9ökningen låggenomsnittligavarefter198182, den procent per

199293.199192 ochbudgetåren17 mellansänkningen medtill procent
DenMoçambique-biståndet.inomvarit högalltidUtbetalningsgraden har
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bistándsprogrammethöga utbetalningsgraden har varit resultat harett attav

fungeratinnehållit komponenter, framför allt importstöd, harsom som
buffert ändamålsbestämda biståndetvid förseningar inom det har medel

Den genomsnittligakunnat föras till dessa komponenter.över
för varjeutbetalningsgraden, utbetalningar i den årmätt procent avsom

för periodenanslagna landramen, varit 98 hela sedanhar nära procent
197576.

Reservationer enskilda år kompenseras högreunder har kunnat med
utbetalningar följande Enbart budgetår 197677, 198687under år. under tre
och 199192 reservationer uppkommit, ocksåhar betydande dessa årmen

80 84 Denhar utbetalningsgraden legat i intervallet lägreprocent.-
utbetalningsgraden 199192 motsvarande 84 landramen ärprocent av en
följd förseningar i importstödet, undervisningsstödet och detav
landramsñnansierade 107katastrofbiståndet sammanlagt milj kr.om ca

Huvuddelen denna reservation förväntas bli utbetalad 199293.underav

fördelning sektorerLundramsbistündets2.2.4
Ett karaktäristiskt drag for biståndet till Moçambique är det tillatt

övervägande del har varit inriktat på ekonomisk tillväxt. Detta återfaller på
beslut under biståndets första år. Först slutet 1980-talet demot av gavs
sociala sektorerna framträdande roll i skilda policydokument. Somen mera
framgår nedan har dock omorienteringen de sociala sektorerna, såmot som
den har tagit sig uttryck i konkreta insatser, varit förhållandevis långsam.

Det svårtär göra korrekt sektorfördelning för biståndet eftersomatt en
oftagränserna flytande. Iär tabellen nedan lämnas översiktlig presentationen

utbetalningarnas fördelning under olika perioder. Posten Allmäntav
kapacitetsstöd i huvudsak insatser konsultfond, personalfond ochtreavser -
under år törvaltningsbistånd. Därutöver har stöd till kapacitets- ochsenare -
kompetensutveckling lämnats inom de flesta övriga områden, dessamen
insatser har i tabellen redovisats under respektive sektor.

25.Tabell Landramsbiståndets sektorfördelning milj kr

7576-7980 8081-8485 8586-8990 9091-9192 Summa
Allm. kap.stöd 48 167 176 130 522
Undervisning 9 39 109 80 237
Lantbruk 119 217 283 97 715
Industri 0 105 230 52 388
Infrastruktur 0 40 173 100 313
Importstöd 281 548 651 379 1859
Katastrofbistánd 0 0 0 45 45
Kornposter 0 0 -12 0 -12
Summa 457 1116 1610 883 4067

Summeringsfel beror på avrundning.
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på sektorer framgår tabellen nedan.fördelningenprocentuellaDen av

fördelning påLandramsbiståndets sektorer %26.Tabell

198081-197576- 198586- 199091-
198485197980 198990 199192

15 15kap.stöd 11 11Allm.
2 4 7 9Sociala sektorer

26 19 18 11Lantbruk
9 50 14Industri

0 4 11 11Infrastruktur
62 49 40 43lmponstöd

50 0Katastrofbistånd 0
00 -1Kornposter

100 100 100100SUMMA

Redovisningen inte rättvisande bild sektorfördelningen,ovan ger en av
eftersom importstödet innehåller komponenter kan sektorfördelas. Omsom
hänsyn härtill framkommer nedanstående sektorfördelning. Enbarttas, de tre
första perioderna har tagits med, eftersom importstödet under 199192 inte är
uppdelat på sektorer.

27.Tabell Sektorfördelning med hänsyn till importstödet %tagen

197576- 198081- 198586-
197980 198485 198990

Allm. kap.stöd 11 15 11
Sociala sektorer 3 5 11
Lantbruk 44 22 19
Industri 0 20 32
Infrastruktur 5 4 13
Oförd. importstöd 29 28 13
Katastrofbistånd 9 6 2
Korr.poster 0 0 -l
Summa [00 100 100

En jämförelse mellan tabellerna visar importstödet under slutetatt av
1970-talet till del kom lantbrukssektorn till godo, medan det under 1980-stor
talet i stället inriktatshar på industrisektorn.

Stödet till tillväxtinriktade sektorer lantbruk, industri och infrastruktur- -
har utgjort 55 landramsbiståndet för hela perioden 197576procent av -
199091 efter det importstödet fördelats på sektorer.att

Värt är lantbrukets andel landramsmedlenatt sjunkit,notera haratt av
medan andelen för industri och infrastruktur i stället har ökat.

Industrisektorns ökade andel under l980-talet återspeglar dels att
omfattande industriinsatser inleddes, dels importstödet i allt högre gradatt
styrdes över till import industrivaror. Från 199091 har dock dess andelav
minskat. Fr 199293 har industriinsatserna forts till SWEDECORP.övero rn
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Återflödet till formSverige, i upphandling svenska ochav av varor

tjänster, har varit alltsedan biståndet inleddes,avsevärt biståndetoavsett om
har varit formellt bundet eller ej. Detta Följer dels SIDA har prioriteratattav
insatser och Samarbetsområden där svenskt näringsliv har särskild

moçamboikiskkonkurrenskraft, dels ambition på sida vidattav en
upphandling de länder lämnar bistånd. Insatserna inomgynna som
telekommunikationer, energi och det regionala biståndet via SADCC kan
tjäna exempel.som

2.2.5 Bistöndersutveckling årengenom
Femársperioden197576 980197-

Moçambique självständigt i juni 1975. Redanblev budgetåret 197576
anslogs 50 utvecklingsbistånd.milj kr i I budgetpropositionen avseende
197677 föreslogs Moçambique bliskulle svenskt programlandatt

Moçambique inför uppgiftenstår befästa sin självständighet. Manattnu
strävar till befria landet från dess koloniala struktur, öka och breddaatt
produktionen för försäljningen och skapa fler arbetstillfällenatt garantera samt
bygga samhâllsservicen avseende bl utbildning och hälsovård.ut a

linje FrelimosI med tidigare politik målsättningenär utveckling moten
ekonomisk och social jämlikhet. Dessa mål stämmer väl riktlinjernaöverens med
för Sveriges bistånd. föreslårJag därför Moçambique blir programland föratt
svenskt bistånd och beräknar för budgetåret 197677 finansiell 70 miljen ram om
kr.

Det tidiga, och snabbt ökande, svenska börengagemanget motses
bakgrund dels de bristerna i det samhälle vidöverstora togsav som
självständigheten, dels den regimens ambitiösa planer på omvandlingnya en

samhället.av
Under kolonialtiden fåhade moçambikier fått utbildning eller givitsytterst

möjlighet arbeta i ledningsfunktioner. Den sociala och ekonomiskaatt
strukturen starkt snedvriden till nackdel för den afrikanska befolkningen.var
I samband med självständigheten hade dessutom den dittills gynnade moderna
sektorn drabbats svåra bakslag till följd européernas massflykt, vilkenav av
ofta kombinerades med sabotage ekonomiskt viktiga anläggningar.av

Den regimen hade ambitiösa för nå till tidigareatt utnya program
eftersatta och områden med hälsovård och utbildning. Den lyckadesgrupper
också uppnå framgångar på dessa områden under de första åren.stora

På det ekonomiska området inleddes reformer avsågs leda till totalsom en
omstrukturering samhället. Reformerna syftade till kollektivisering ochav
successivt utökade planekonomiska inslag i ekonomin. Utrymmet för privat
näringsliv blev alltmer Försökbegränsat. omdana den tungrodda kolonialaatt
Förvaltningen inleddes.

Det fanns påtaglig entusiasm och hos deett storten engagemang
moçambikier arbetade med genomföra reformerna. Detattsom nya
moçambikiska samhället tycktes slutet 1970-talet på väg finnamot attav vara
sin form och föreföll, de uppenbara problemen, ha förutsättningar nåtrots att
framgång.

Moçambique hade också viktig roll i utvecklingen majoritetsstyre imoten
Södra Afrika och på sig kostnader för stödja denna utveckling,tog stora att
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dåvarandebojkott detFNs beslutföljabland att avannat omgenom

Sydrhodesia.
påverkatgrad ha deni högförefallerredovisasDe faktorer attovansom

1970-taletstill slut.åren framunderMoçambiquetillinställningensvenska
Även ökad skuldsättning,demokrati ochbristandeförförekomdet oroom

moçambikiskatill dettilltrobeslutsdokumentsvenskaåterspeglar
ekonomin, viljaochomstruktureringeninklusivesamhällsexperimentet, enav

isnabbt ökande anslagenDevillkor.omvandlingen på landetsstödjaatt egna
måste, utöverlämnades,biståndeti vilkaformer ettkombination med de

trångmâl, tolkaspersonalmässigaochekonomiskalandetserkännande somav
Moçambique valt.utvecklingsvägförställningstagande densvenskt somett

i Södralägesig på landetsgrundadeöverväganden utsattaDärtill kom som
Afrika.

påtillgängligabiståndsmedlenför göraansträngningar gjordes ettStora att
ställningdominerandeimportstödetfrämstflexibelt sätt, att engenom ge

nära Enfem åren.förstaunder delandramsutbetalningarna23 av
investeringsunderlagochfram besluts-syftekonsultfond inrättades med att ta

fickpersonalfondGenomsektorn.inom den modernaför projekt en
utlandet.expertis irekryteringtill sinMoçambique stöd avegen

svårt snabbti landet bedömdes detomständigheterna attPå grund somav
biståndbistånd. Sådantändamålsbestämttraditionellt,övergå till ett mera
också itill jordbrukssektorn,fem åren främstförstalämnades under de men

jordbrukssektorn utgicktillStödetundervisningssektorn.mån tillnågon
AgriculturalMozambique-Nordicsamnordisktfrämst ett program,genom

1989.pågåkommaMONAP, vilket skulleProgramme, tatt mo
existeranderäddamedsyftetInledningsvis attprogrammetvar

fråneuropéernas flyktefterförstörasproduktionsresurser, hotade attsom
tidvid dennainnehöllMONAP undervisningsstödetSåvällandet. storasom

importstödet.på dettakompletterade sättvaruimport ochinslag av
åen huvudkomponenteralltså under de förstaBiståndet hade tre

föroch insatsvarorråvarorakut behovImportstöd för möta attettatt av-
hålla igång produktionsapparaten,

i växandepersonalfonden ochpersonalstöd genomkonsultstöd och --
mycketbredda denpersonalbistånd förvanligtutsträckning attgenom-

kunskapsbasen,knappa

på bevarakoncentreradesbistånd, i börjanändamålsbestämt attsom-
gått förlorade.skulle haproduktionsresurser som annars

förstabiståndet under dedet svenskaSammanfattningsvis kan sägas att
Moçambiquesutvecklingspolitikanpassades till denfem medvetetåren som

länderna heltövriga nordiskaför. Sverige och dedåvarande ledning stod var
flexibla bistånd,med sittvästliga givare och hade,dominerande bland

upprätthålla valdamöjligheter denbetydelse för landetssannolikt attstor
utvecklingspolitiken.

jordbruksområdet, där defrämst påutvecklingen framfördesOro över
statligatill det storskaligahävdade stödetnordiska länderna konsekvent att

Kraven drevsförmån för familjejordbruken.skäras ned tilllantbruket borde
resursfördelningenpraktiken förändratillräcklig kraft för idock inte med att

andra aspekterEn fanns också överinom sektorn. Ökande avoro
demokratifrågan och Moçambiquesutvecklingen, exempelvis vad gällde
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alltjämt hafrågor förefaller spelatökande skuldsättning, dessa enmen

diskussionerna.underordnad roll i de bilaterala

Femårsperiødøn79808 198485I -
första hälften 1980-talet.Läget i förvärras starkt underlandet kom att av

198485Utvecklingen sammanfattades i budgetpropositionen
bördiga jordarvattenkraftsresurser och harMed sina mineraltillgångar,

längre sikt. Landets ekonomiMoçambique betydande utvecklingspotential påen
i katastrofalvilket bl resulterat bristhar dock sedan kraftigt försämrats1981 ena

dramatiskt förvärrades under 1983-1984 harutländsk valuta. Krisenpå som
för afrikanska länder valutabrist, lågflera inslag karaktäristiskaärsom

outnyttjad kapacitet.produktion produktivitet inom industrin, med hög andeloch
brist ellerEkonomin vidare importöverskott, totalpräglas ont mat,stort omav

producerade konsumtionsvaror reservdelar och råvaror. Denavsaknad samtav
förvirrati tyfon och följande översvämningar harfleråriga torkan landet samt en

Under och förvärradesredan allvarliga situationen. 1983 1984 ävenden
följd rebellrörelsen trappade sinasâkerhetssituationen RNMattsom en av upp

elförsörjning, oljeledningar,sabotagehandlingar riktade transportleder,mot
utvecklingsprojektskolor, kliniker, och ekonomiskspannmålslager, annan

och torka har lett till hungersnöd och svältverksamhet. Krig, ekonomiskt sabotage
moçambikiska regeringens tidigare satsningi delar landet. påDenstora av

småjordbrukenhögmekaniserat jordbruk statsfanner bekostnad harpå gettav
krissituationen liksom bristfällig distributionavkastning och bidragit tillringa

pris- valutapolitik förts.inom landet och den och som
ledning börjadeKrissituationen gjorde landets ompröva delaratt av

Landet 1984 i Internationella valutafondenutvecklingspolitiken. blev medlem
Sydafrika årVärldsbanken och sökte avtal medoch ettgenom samma

I viss månåstadkomma fred på landsbygden. Det dock resultat.gavsenare
förutsättningar.sökte ledningen också förbättra småjordbrukens

Moçambique andra femårsperiodenAnslagsökningarna för blev under den
betydligt långsammare föregående. blev under fleraän under den Anslagen
år SIDA föreslagit. Också katastrofbiståndet minskade ilägre än vad hade
omfattning.

Biståndets utformning i dekom hög grad präglas allt störreatt av
Särskilt MONAP-säkerhetsproblemen på landsbygden. drabbade var

skogsindustriprojekt i Moçambique vissamellersta ochprogrammet, ett av
insatserna inom konsultfondens Verksamheter på landsbygdenram.
försenades, lades ned eller flyttades till säkra områden, framför allt i och i

de SIDA aktivt efter alternativa områdennärheten större städerna. sökteav
för det svenska biståndet.

Från 198384 industrirehabilitering.och med tillkom insats avseendeen
Insatsens syfte befintliga industrianläggningar, vilka ståttatt rustavar upp
stilla hafteller outnyttjad kapacitet till följd brist på insatsvarorav m m.
Insatsen dels reaktion på Moçambiques omsvängning till fördel förvar en
produktion lättare industriprodukter, upprätthålladels sättett attav
biståndsverksamheten svårareden allt säkerhetssituationen.trots

Samtidigt med industrirehabiliteringsprojektet inleddes ändradesatt
inriktningen importstödet så till insatsvarordet del komatt stor attav avse
för industrisektorn helhet. Detta ledde till betydande förändringsom aven
biståndets sektorfördelning.
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Problem orsakades inte bara säkerhetsläget också denutanav av

ekonomiska situationen. Industristödet kan försök stärka denett attses som
ekonomiska basen. Strävan stödja lokal produktion leddeatt också tillen att
importen färdiga livsmedel inom biståndet minskades till stödav samt att
lämnades till MONAP utbrutet projekt förett marknadsföringur av
jordbruksprodukter. Den insatsen, också fick stöd Danmarksenare som av

Norge,och avsåg dels bönderna avsalukanal,att dels demge atten ge
tillgång till insats- och konsumtionsvaror. Den kunde genomföras detrots

säkerhetsproblemen.stora
Bristen på utbildad fortsattepersonal problem. Iatt ett stortvara

bakgrundsmaterialet till SIDAs regeringsframställning för 198384 198485-
sags

Bristen på utbildad personal är de absolut största hindren förett av
Moçambiques utveckling. Samarbetet med strukturer på olika nivåer präglas av
beroende fåtal mycket hårt arbetsbelastadeett Krångliga byråkratiskaav personer.
procedurer lever också kvar inom många områden, vilket gör samarbetet
tungarbetat.

Perioden kom i hög grad präglas osäkerhet i biståndsplaneringenatt tillav
följd behovet biståndet till försämringarna iatt säkerhetslägetav och,anpassa
i viss mån, till den försämrade ekonomiska situationen. Anpassningen skedde
till del förändringar inomstor de olika insatserna, ocksågenom men genom
ökat importstöd och alternativ användning medlen.av

Behovet biståndet tordeatt ha påverkat effektiviteten iav anpassa
medelsanvändningen negativt, bl många pågående verksamheteratta genom
måste avbrytas temporärt eller för och utländskgott personal måsteattgenom
återkallas från farliga områden.

Förhållandena gjorde det svårt genomföra den inleddaatt attprocessen
omforma de pågående insatserna till traditionella ochmera
landsbygdsinriktade utvecklingsprojekt. I stället för konsolidera ochatt
utvidga de pågående insatserna breddades stödet till områden inom dennya
moderna sektorn, exempelvis industrirehabilitering, energi,
telekommunikationer civilflyg.och

Under perioden inleddes aktiv dialog med Moçambique ien mera
policyfrågor, bland vad avsåg jordbrukspolitikenannat och skuldsättningen.
Inriktningen MONAP II, avsågs familjejordbruken,av ärsom gynna ett
uttryck för denna dialog, även säkerhetsläget och avsaknad verkligtom ettav
politiskt stöd för förändringen ledde till den i praktiken inteatt genomfördes.

Femârsperiøden198580 1989-
Förhållandena i Moçambique fortsatte försämras under femårsperiodenatt

198586 198990. Kriget intensifierades och ledde till den ekonomiskaatt-
och sociala infrastrukturen raserades i områden. Detstora mänskliga lidandet
fick allt större proportioner och slutet periodenmot uppskattadesav en
tredjedel landets befolkning beroende livsmedelsbiståndav förvara attav
överleva.

Trots de hårda prövningarna inleddes flera omfattande reformprogram
under perioden, främst det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet och en
politisk omstrukturering i demokratisk riktning.

Rehabiliteringsprogrammet, erhöll omfattande internationellt stöd,som



SOU1992124
innebar djupgående förändring förutsättningarna på ekonomiskadeten av
området. Omstruktureringen omställninginnebar mycket snabb ien
ekonomin och ledde till den tidigare negativa tillväxten förbyttes iatt en
ökning BNP fyramed år femårsperioden.slutetprocent motav per av
Omstruktureringen hade också negativa sociala effekter höjda prisergenom

indragna statligaoch subventioner. Låginkomsttagare och arbetslösa i
hörde tillstäderna de drabbade. Landets skuldbörda förblev trots

omförhandlingar mycket betungande.
Den allvarligamycket situationen i Moçambique ipräglade hög grad det

svenska biståndets storlek och inriktning under femårsperioden. I
budgetpropositionen 198687 delvis målsättning för biståndetanges en ny

Biståndet till Moçambique syftar till minska beroendet denatt av
sydafrikanska ekonomin och till ekonomisk och social utveckling. Samtidigt är
landet för omfattande ekonomisk sabotageverksamhet ochutsatt en
destabiliseringsåtgärder från Sydafrika. På kort sikt därförâr överlevnad och
krisanpassning prioriterade imål Moçambique.

I budgetpropositionen 198889 preciseras inriktningen biståndet påav
följande sätt

Det biståndetsvenska kontinuerligt till det besvärliga läget i landet.anpassas
Beredskap bör i fortsättningenäven finnas specielltpå akuta behovatt svara

kompletterande betalningsbalansstöd och katastrolbistånd. Biståndet börgenom
kombinationutgöra insatser för lindra den akuta krisen och främjaatten av

långsiktiga utvecklingsinsatser inom jordbruk, energi och industrirehabilitering.
Stödet till sociala sektorer, främst inom undervisning, bör öka successivt.

I regeringsframställningen 10 april 1989 avseende perioden 198990av -
199091 framhåller SIDA

Den ekonomiska utvecklingen under PRE har ändrat förutsättningarna för en
insatserrad inom svenskt bistånd. Såväl personalbistånd bistånd för importsom av

råvaror och reservdelar påverkas krav på motvârdesbetalningar. Detta ställerav
ökade krav lönsamhetpå hos producerande företag myndigheter,och samt nya
krav effektivitetpå i biståndet. förknippadeKostnaderna med personalbiståndet

inte alltid denmotsvarar uppnås. Kravet effektivarepånytta som
kunskapsöverföring ökas och värdet utländsk personal granskas noggrant.av
Även importen råvaror och reservdelar måste till företagensav anpassas
marknadsbetingade behov då den motvärdesbetalningar direkt påverkargenom
företagens kostnader.

Det svenska biståndet utformas stöd för det pågåendesom..anpassningsprogrammet PRE. En del biståndet riktas till tillväxtsektoremastor av
i form varubistånd stöd till jordbruks-, industri- ochsamtav
infrastruktursekto rema.

Vad riktlinjernagäller för biståndet föreslår SIDA bland l denannat att
huvudsakliga inriktningen bör varubistånd, landsbygdsutveckling,vara
undervisning, industri förvaltning,och 2 biståndets tyngdpunkt gradvisatt
bör förskjutas större satsning på sociala sektorer ochmot en
förvaltningsbistånd och 3 insatser till stöd för särskilt drabbadeatt grupper
bör utformas.

Under denna period tillkom betalningsbalansstöd väsentligt inslag iettsom
det svenska biståndet. Utbetalningarna inom katastrofbiståndet sexdubblades i
jämförelse med föregåendeden femårsperioden, medan landramsbiståndet
ökade med 44 Insatsplaneringen vad SADCC-stödet börjadeprocent. avser
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utbetalningar. De samladeiresultatdessutom storage

130 föregåendestörre än under denbiståndsutbetalningarna blev procentca
femårsperioden.

insats, förvaltningsbistånd,tillkom inom198990Budgetåret en ny
bakgrund de krav inombör ställsInsatsen,landramen. motses av somsom

har sin tyngdpunkt på områdenreformprogrammet, centralaekonomiskadet
långsiktiga åtgärder för fortbildningfmansförvaltning och avsom

statstjänstemän.
1987,regeringsframställning den 14 maj periodenavseendeI aven

SIDA på situationen iredovisar mörk landet198889,198788 en syn-
Utvecklingen i Moçambique varitunder år har så negativ, attsenare

uppfyllelsen samtligavad gäller mål äventyras. Sverige stödjeruppsatta
huvudsakligen produktiva sektorer i ekonomin. Idag det emellertidär svårt talaatt

resurstillväxt. förhindras biståndetSnarare det svenska endastom genom
ytterligare erosion produktionsapparat social service.och Det kan tomav
betraktas stöd till landets överlevnad.ettsom

SIDA i 1987 års regeringsframstállning påpekar behovet av en
förutsättningslös analys det svenska biståndet. Under 1988 SIDAlätav

för Moçambique, Country Mozambique,utarbeta Iandrapport Reporten -
författad Kenneth Hermele.av

I landrapporten rekommenderas biståndet inriktning påklarareatt ges en
följande områden

Utbytet mellan landsbygd och stad, bland vad insatsvaror,annat avser-
återupprättandet fungerandetransportmedel och handelsstruktur,av en

sociala såväl undervisnings-de sektorerna, hälsosektorn,som-
förstärkning administrativaden och analytiska kapaciteten hos deen av-

ministeriet berörs det ekonomiska reformprogrammet,närmastsom av
särskilt ñnansministeriet, hälsoministeriet och undervisningsministeriet,

för rehabilitering, återflyttning förebyggande åtgärder förochprogram-
flyktingar och bortdrivna befolkningsgrupper, medan traditionellt och
kortsiktigt katastrofbistånd föreslås bli uppgift för andra givare.en
För skapa för slags insatser föreslås tilldetta stödetatt utrymme att

industri infrastrukturoch begränsas.
tillgängligaI beslutsdokument SIDA redovisat sin påhar desyn

lämnade förslagen, flera förändringarde sedermera harmen av som
genomförts står åtminstone delvis i samklang med landrapportens
rekommendationer.

1991 1994Femårspeioden -
Krisen i moçambikiskadet samhället enligt beslutsdokumentenutgör

för fortsatt omfattande svenskt bistånd. Biståndsbehovetgrunden ökadeett
dessutom följd allvarlig torka. Samtidigt uttrycks, bland iannatsom en av en

199192,budgetpropositionen vad gäller korruption och brister ien oro
genomförandet åtgärder för förbättra mänskliga rättigheterna. Meddeattav
hänvisning till krissituationen höjs såväl 199091dock landramen som
199192, året till 475 miljdet kr.senare

I budgetpropositionen för 199293 föreslår dock den regeringennya en
sänkning till 395 tilllandramen milj kr, detta med hänsyn ökandeav en
2121213



1992124SOU
fastlagdagenomföra denmöjlighetMoçambiquesosäkerhet attom

tillförtsindustrisamarbetet övertillutvecklingspolitiken annatattsamt
anslag.

låg underlandramenbetalningsbalansstöd utöverKatastrofbistånd och
nivåer.på199192 kvar höga199091 och

199192,avseende12 juni 1991,regeringsframställning denSIDAsI av
huvudinriktningarMoçambique fåtillbiståndetframtidaföreslås det tre

reintegreringkatastroflindring,fattigdomsinriktadförsta,För det av
Avsikteninfrastruktur. ärsmåskaligåteruppbyggnadoch attflyktingar av

integrerasdessutomochlandrameninomskalldelvisinsatsersådana rymmas
sektoravtal.framtidai

tillstödtillväxtorienteratandra,det ettFör
främstsektorn,modernaoch denstrukturomvandlingsprogrammet genom

betalningsbalansstöd.ochvarubistånd
ochförvaltningsbiståndblirhuvudinriktningentredjeDen

universitetetochstatsförvaltningentillstödförutomdärinstitutionssamarbete,
institutionsuppbyggande ochriktasenergisektornoch mottele-tillstödet mer

kapitalinvesteringar.teknik ochmindrekunskapsöverföring och
omfördelninginnefattarlandramsbiståndetiförändringarnaDe enstörre

åtgärderkatastrotlindrandetillimportstödetfrån63 milj kr199192under av
landsbygdsvägarrehabiliteringarbetsintensivmilj till10 krstöd avsamt om

harinsatsenDenlandet.iinfrastruktursmåskalig ute senareoch annan
omfattandemycket199293. Etttreårigt stödtilldärefter utvidgats ett o m

I övrigt har199192.inleddesundervisningssektorntillstödtreårigt
enskildadeflerakaraktär, ävensinbehålliti mycket avomprogrammet

institutionsuppbyggnad.påinriktningklararefåttharinsatserna en
årligamedharkorruptionför systemettriskernaminskaFör att

inforis.revisionsföretag,erkändainternationelltgenomfördarevisioner, av
framgår nedanavtalsfasta insatsernanärvarandeförDe

milj krBeloppAvtalsperiodInsats
20199293-199394Konsultfond
50199293-199394Personalfond
90199293-199495Förvaltningsstöd

240199192-199394Undervisning
41199293Lantbruk
51199293-199495Telekommunikationer
90199293-199495Energistöd
50199293-199495Vägrehabilitering
42199293Katastrofstöd

120199293Importstöd
2199394199293-Kulturstöd
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projektSektoret,2.3 program,

Följande genomgång de väsentliga inslagen i det svenska Moçambique-av
biståndet inriktadär på områden faktoreroch kan intressanta försom vara en
bedömning det framtida biståndet. I den mån uppgifter lämnas vissav om en
sektors eller insats andel biståndet, sektornsinsatsens andel deav avses av
totala utbetalningarna, d såväl inom landramen.utöverv s som

kompetensutvecklingoch2.3.1 lnstitutions-

Bristen på utbildad och erfaren personal i Moçambique är Stöd tillextrem.
institutions- och kompetensutveckling lämnas dels delkomponenter i desom
flesta insatser med huvudinriktning, inom förvaltningsstödet,delsannan som
inleddes 198990. Dessutom har 197677sedan avsevärda belopp betalats ut
inom för konsultfonderna.personal- ochramen

Personalfonden
Under perioden 197677 199091 270har milj kr, motsvarandeca ca-

fyra alla biståndsutbetalningar, betalats till personalfonden.procent utav
Personalfonden har främst för finansiera Moçambiquesanvänts att

kostnader i utländsk valuta vid rekrytering utländsk förpersonalegen av
skilda uppgifter inom förvaltningen. Fonden har sedan början 1980-taletav
använts för delfinansiering 600 700 årligen.experterav -

Moçambiques främsta rekryteringskanal är vänskapsorganisationer och
solidaritetsgrupper i Europa Nordamerika.och Dessa förmedlar kandidater
till Moçambique varefter respektive ministerium anställer kandidaterna
förutsatt det finns behov för det kunnande de Personalatt representerar.som
rekryteras också direkt från tredje världen, framför Latinamerikaallt och
Indien. Från och med 1991 används fonden föräven finansiera kontraktatt
för östeuropeisk främstpersonal, från f Sovjetunionen.d

Motiven för stöd till fonden fleraär
Den gör det möjligt för Moçambique behållaatt en egen-
rekryteringsverksamhet till skillnad från många andra programländer-

har blivit helt beroende biståndsgivarna för sinsom externaav
rekrytering,

I jämförelse med traditionellt personalbistånd är rekrytering via fonden-
billig kostnadsrelationen uppskattas till 101. Värdet kunnaattav-
rekrytera personal till dessa villkor har förstärkts på år, eftersomsenare

ekonomiska reformprogrammetdet kostnadsaspektergör kommer alltatt
i förgrunden,mer

Moçambique kan fondenutnyttja på flexibelt sätt och kan därigenomett-
snabbt fylla positioner det skulle lång tid fylla hjälpmedta attsom av
rekrytering via biståndsgivare.
Användningen fonden har inte Iutvärderats. revisionsrapport,av en som

utarbetades 1992, påtalades rekryteringsformerna medfört personalatt att
rekryterats ad hoc, efterän analys faktiskade personalbehoven.snarare av
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Revisorerna påpekade också någon systematisk utvärdering deatt av
anställdas prestationer görs och visade därutöver på vissa brister i de
administrativa rutinerna.

Allmäntkonsurstöd
Stöd via insatsen Allmänt konsultstöd, oftast kallad konsultfonden, har

lämnats 197677.sedan Sammanlagt 176har milj kr, eller nära tre procent
de totala biståndsutbetalningarna, gått till fonden 199192.tav 0 m

Konsultfondens storlek i förhållande till andra utbetalningar har varierat
starkt tiden. Somöver 198182 198283,och utgjorde den 14mest, ca

alla utbetalningar.procent av
Stödet till konsultfonden tillkom bakgrund bristen på tillförlitligmot av

information landets utvecklingsmöjligheter. I många fall denom var
information fram konsultfondsinsatser dettogs endasom genom
beslutsunderlag Moçambiques regering tillgånghade till.som

Under perioden fram till 1982 1983 utnyttjades fonden för antalett-
strategiska studier kring då prioriterade projekt inom den moderna sektorn,
speciellt vad transportväsendet, energi, telekommunikationer ochavser
skogsindustri.

I början 1980-talet expanderade fonden på orimligt sätt och konettav att
Åtgärderinnehålla inslag projektkaraktar. vidtogs då för minskaav att

fondens storlek och ändra dess inriktning. I dagsläget fondenanvänds för ett
antal ändamål inom vitt skilda områden,stort möjligen i så hög grad att

fonden blivit källa till diversefinansiering instrumentän fören ettsnarare
planering och projektförberedelser. Konsultfonden har inte utvärderats.

förvaltningsstödet
Trots bristen på kvalificeradatt personal och fungerande

förvaltningsrutiner alltsedan biståndets början identifierats de allraettsom av
största utvecklingshindren i Moçambique, skulle det dröja till slutet 1980-av
talet innan insats inriktningmed på speciellt avhjälpa del dessaatten en av
problem formulerades. Resultatet blev insats till förstöd förvaltningenen
med tyngdpunkt på centrala områden finansförvaltning långsiktigaochsom
åtgärder för förbättring den statliga personaladministrationen.av

Sedan den särskilda förvaltningsstödsinsatsen inleddes 198990 har stödet
uppgått till 65 milj kr, motsvarande biståndalltca procentca en av som
utbetalats 199192. Insatsens andel det totala årliga utbetalningarnao m av
har varit under de två budgetåren.tre I utbetalningarprocent senasteca
räknat är stödet således relativt obetydligt.

Målet för förvaltningsstödet i insatspromemoria 1992 attangavs en vara
skapa förutsättningar för framgångsrikt genomföra det ekonomiskaatt
strukturanpassningsprogrammet, det påbörjade reformarbetet och
uppbyggnaden demokratisk rättsstat i Moçambique. Den miljö i vilkenav en
insatsen genomförs beskrivs på följande sätt

I situation där kriget fortfarande förpågår fullt, där ekonomin i bottenären
och tjänstemannakåren blandär de lägst utbildade Afrikai försöker Moçambique
genomföra antal radikala reformer från planekonomiett till marknadsekonomi,
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från enpartistyre tillfrån importersättning till exportdriven ekonomi, ett
från till självstyre. Svårighetemaflerpartisystem, centralstyre lokalt ärsamt
långsiktigt stödoch behovet och sammanhängande âr stort.enorma av

tillInsatsens huvuddelar stöd till ñnansministeriet ochavser
civilministeriet.

Inom målsättningen förbättra budget-stödet till finansministeriet är ochatt
påredovisningssystemen högre statstjänstemän möjlighet deltidatt attsamt ge
Londonsdel i distanskurs i finansiell ekonomi på mastersnivå vidta en

universitet. komponenterna den första och den sista haAv de tre rapporteras
varit framgångsrika, medan utvecklingen redovisningssystemen hittills inteav

sålyckats väl.
Oberoende efter granskningar 1991 1992 framhållithar ochexperter att

utgå från finansiella intestödet bör helhetssyn vad gäller det systemet,en
minst kontrollaspekterna. För undvika korruptionvad gäller ochatt
oegentligheter förbättrade rutiner inte inomkrävs och snabbare bara- -
ñnansministeriet inom exempelvisäven centralbanken och tullväsendet.utan
För oegentligheter främjastävja och disciplin betonas dessutom viktenatt av

skapa fungerande statlig revisionsverksamhet.att en
Stödet till civilministeriet består två komponenter, dels stöd tillav

personaladministration inom den statliga förvaltningen, dels stöd till
kommunal förvaltning.

Bakgrunden till det personaladministrativa beskrivs på följande istödet sätt
idépromemoria SIDA i 1992upprättadeen som mars

förstaUnder de tio efteråren självständigheten ägnade den moçambikiska
föga tid åt reglera och organisera sina personalfrågor. Varje myndighetstaten att
sinförde personalpolitik. efterPersonal anställdes godtyckligt, oftastegen

påstådda politiska meriter, frånoch hanterades olika myndighet till myndighet.
Återkommande reformerstrukturella slog sönder interna organisationstatens

förbindelsema mellan kraftigt.Makt och personal centraliseradessamt organen.
sidanVid skapades vissa folkvalda och indirekt valda med vissom organ en

demokratisk potential, dessa vittrade sönder under frånkonkurrensmen
förvaltningen och partiet.

Stödet till civilministeriet inleddes 1988 med analys ministerietsen av
uppgifter, organisation, kapacitet Deoch behov. insatser däreftersom
genomförts genom brasilianskt konsultbolag varit framgångsrikahar ochett

enhetliglett till och förenklad tjänsteförteckning statsförvaltningen,inom
enhetliga arbetsbeskrivningar, enhetlig lönestruktur, registrering och
omklassificering offentligaden sektorns datoriseringpersonal,av av
personaluppgifter, utarbetande personaladministrativa rutinerregler ochav

inrättande personaladministrativa byråer inom centrala myndighetersamt av
i provinser.tresamt

Med insatser gjordade sig ministeriet kunnaär klara detsom nu anser
fortsatta genomförandet med begränsade konsultinsatser utifrån.

Utöver stödet till personaladministration biståndhar lämnats till
fortbildning högre statstjänstemän.av

Stödet till förvaltningkommunal hittills utgjortshar stöd till ettav
systerstadsprogram mellan Göteborgs Beira. Bakgrundenkommun och staden
till stödet är de kommunala förvaltningarna under planstyrningstidenatt var
helt underordnade centrala strukturer och saknade varje formstatens av
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självständighet. I den grundlag 1990 skapades förutsättningar förantogssom
större oberoende, baserat på demokratiska val, denett framtidamen

kommunala förvaltningens former förblev odefinierade.
Samarbetet Göteborgmellan Beira,och förefaller ha varitattsom

framgångsrikt, syftar i första hand till hjälpa Beira förbättra sinatt att
administration. I längre perspektiv syftetär utveckla modell förett att en en
reformerad kommunal förvaltning, modell skall kunna tillämpas ien som

landet.resten av
Civilministeriet har framfört starka önskemål svenskt stöd till ettom

Ärendetbredare för utveckling landets lokala förvaltningar. harprogram av
diskuterats inom SIDA, beslut breddning har uppskjutits. I SIDAsmen om en
idé-promemoria framhålls också stöd till kommunal förvaltning svårtäratt ett
område

Uppbyggnad den kommunala förvaltningen är nödvändig förutsättningav en
för skapa demokratisk och ekonomisk utveckling i landet. finnsatt Det dock en
stark centralistisk tradition i Moçambique kommer försvåraattsom
decentraliseringsarbetet. Dessutom den existerandeår lokaladministrationen näst
intill sönderslagen kriget och lokal nivåpå få.av resurserna

Forskningsstöder
Sedan 1978 har svenskt stöd via SAREC lämnats till forskning vid

Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo.
Stödet hafthar utformning gjort universitetet självt iatt storen som

utsträckning har kunnat och samordna forskningsprogrammensstyra
utveckling inom de berörda fakulteterna, främst inom naturvetenskap. Det
har också varit långsiktigt i den meningen studenter påatt
grundutbildningsnivå efter hand har givits möjlighet utveckla sin förmågaatt
och sitt intresse för forskning. Med den uppläggning har haranväntssom
detta kunnat ske studenterna, ofta fallet,är i någonutan att störresom annars
utsträckning kvar utomlands efter studier därstannat eller lämnat
universitetet till förmån för den privata sektorn.

Socialasektorer2.3.2
Stöd till sociala sektorer inom det svenska samarbetsprogrammet har så

uteslutande utgått till undervisningssektorn. Stödgott till hälsosektornsom
har dock lämnats inom för bistånd via enskilda organisationer, därramen
Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation spelat viktig roll, samten genom
importstödet i form import mediciner och Stödutrustning. tillav av
landsbygdens Vattenförsörjning, i huvudsak är betrakta socialtattsom som en
inriktad verksamhet, har, till skillnad från många andra mottagarländer, inte
alls varit irepresenterat programmet.

Utbetalningar till undervisningssektom inleddes 197879. Sedan dess har
199192 237 milj kr utbetalats,to motsvarande fyra de totalarn procent av

biståndsutbetalningarna. Det gällande avtalet, 199192avseendenu -
199394, innebär väsentligt utökat stöd anslaget år fördubblasett frånper ca
40 milj under den föregående treårsperioden till 80 milj kr.



SOU 1992124

Undervisningsstödet har varit inriktat på vuxenutbildning, yrkesutbildning,
primärskoleutbildning vissa centrala funktionersamt som
utbildningsplanering, produktion läromedel framställningoch statistik.av av

Från tidigare främst ha varit importstöd förnärmast importatt ett av
förbrukningsmateriel ändrades innehåll under delenprogrammets senare av
1980-talet till personalbistánd för kvalitetshöjande åtgärder inom bl a
primärskolan framför allt stöd till framställning och distributiongenom av
läromedel kapitalinvesteringar i byggnader, fordon och utrustning.samt

I det löpande höjsavtalet ambitionsnivån väsentligt, både vad gällernu
resurstilldelning och stödets inriktning

Syftet med insatsenden svenska förbättraår kvalitén effektivitetenochatt
detpå nationella undervisningssystemet, tonviktmed basutbildning förpå barn

och förstärka planerings- ledningskapacitetenoch inomsamt attvuxna,
undervisningssektorn. följdSom krisanpassningen biståndet kommer etten av av
ökat stöd till teknisk undervisning mellannivåerpåatt samt,ges som en ny
komponent, stöd till högre undervisning. Vidare skall rehabiliteringsstödett ett av
primârskolor och administrationsbyggnader i Moçambique beredas.norra
Insatspromemoria den 21 maj 1991.av

Av den totala budgeten på 240 milj S0kr 60 utgå tillprocentavses -
basutbildning på primärskolenivå för barn och vuxna.

Huvuddelen insatserna bli genomförda institutionelltav avses genom
samarbete mellan moçambikiska och institutionerföretag.svenska
Upphandlingen institutioner företagoch har försenats, vilket har lett till attav
genomförandetakten i insatsen hittills varit låg.

Skolsystemet har varit primärt mål för rebellrörelsen Renamo.ett
Skolbyggnader och lärare har attackerats systematiskt med följd att
undervisningssystemet på många håll såär utraderat. Kriget hargott som
också hämmat genomförandet de svenska insatserna verksamheter harav
måst omplaneras, uppskjutas eller avslutas.

Ytterligare hämmande faktor har varit den bristande administrativaen
kapaciteten på undervisningsministeriet. Effektiviteten inom
undervisningssystemet, så den uttrycks i andelen elever slutförsom som
utbildning på respektive nivå, har förblivit låg.

Bristande mottagningskapacitet gjorde den utrustning utgjordeatt som
huvuddelen framstödet till 1980-talets andra hälft ofta dåligtblevav
utnyttjad. Trots detta det svenska stödet viktig förutsättning förvar en
genomförandet de alfabetiserings- och vuxenutbildningskampanjerav som
bedrevs vid denna tid.

Enligt utvärderingar har det svenska biståndet varit framgångsriktsenare
vad gäller uppbyggande företag för läromedelsproduktion. Vissa framstegav
har också gjorts på vuxenutbildningsområdet och vad tekniskavser
utbildning.

Sverige har fått särskilt för givarsamordning inomett ansvar
undervisningssektorn. Detta innebär insatser för stärka ministerietsatt
centrala planerings- och samordningskapacitet.
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Produktionsinriktudesektorer2.3.3

I enlighet principermed de tidigt började tillämpas har stöd inom desom
produktionsinriktade sektorerna lantbruk, industri, infrastruktur haft
prioritet inom samarbetsprogrammet. Totalt 199091har 1,7t o m ca
miljarder kr betalats till insatser inom inklusivedessa sektorer detut
regionala stödet, 28 biståndmotsvarande allt utbetalats.procentca av som
Dessutom har importstödet till 650betydande del ca milj kr ten 0 m
199091 inomanvänts de produktionsinriktade sektorerna, framför allt inom
industrisektorn. Totalt har alltså 2,4 miljarder kr, motsvarande 38sett ca ca

allt utbetalat bistånd, inom Ianvänts sektorerna. detta avsnittprocent av
behandlas stöd till lantbruk industri,och medan stödet till infrastruktur
behandlas följande avsnitt.i

lantbruk
Stödet till lantbrukssektorn inleddes 197677 tvåårig bilateralmed en

jordbruksinsats 40 milj kr, utgjorde inledning till det samnordiskaom som en
jordbruksprojektet MONAP, Mozambique-Nordic Agricultural Programme,

inleddes i januari 1978. MONAP helt dominerandeden insatsensorn var
inom sektorn fram till dess 1959.avslutades i december Deat programmet
totala svenska utbetalningarna till MONAP uppgick 462till milj kr,

sjumotsvarande alla biståndsutbetalningarsvenska 199192.procent tav o m
Vid mitten 1980-talet bröts insatser MONAP-programmet.ett utav par ur
Detta gällde dels marknadsföring jordbruksprodukter AGRICOM,av genom
dels tillstöd hantverksfiske.

Efter MONAPs avslutande har stöd lämnats dels till marknadsföring av
jordbruksprodukter, dels formi bilateralt jordbruksstöd.ettav

Totalt 715har 199192 milj kr betalats till insatser inomt ut0 rn
lantbrukssektorn, motsvarande 17 biståndsutbetalningar.alla Detprocent av
kan lantbrukssektorns andel utbetalningarna har sjunkitnoteras att av
successivt sedan 1970-talet, 25slutet från 20 7till iprocent procentav ca-
början 1990-talet.av

Det ursprungliga syftet med det nordiska stödet tillgemensamma
jordbrukssektorn förhindra sammanbrott det modernaatt ettvar av
jordbruket och dess servicenäringar. Programmet försök fylla detett attvar

uppstod i jordbruket den portugisiska massflykten dåtomrum som genom
landet blev självständigt. De övergivna jordbruken överfördes i stora
statsfarmer, vilka blev de främsta biståndet under förstadenmottagarna av
treårsfasen. Småbrukarsektorn fick litenmycket utdelning iprogrammetav
denna fas.

Den första fasen planerades i omfattadehast och orealistisktstor ett stort
antal komponenter. Stödet till statsfarmerna visade sig ineffektivt, dettrots att
sannolikt just biståndet ledde till återhämtningviss ijordbruket.var som en
En utvärdering 1982 visade på mycket blandade resultat inom programmet.

Mot bakgrund gjordade erfarenheterna förstärktes därefter strävan attav
stödja småjordbruket. Det försämrade säkerhetsläget gjorde dock detta iatt

40



1992124SOU

måstelandsbygdenpåverksamheteneftersomske,kundeintepraktiken
områden.till säkrakoncentrerasinsatsernaochnedskäras

avslutandeeftergjordesFire, programmetsunderAidutvärdering,En
skapabidragit tillhadeprojektet attkonstaterade1989. Utvärderarna att

ochkrigetdockinstitutionellaochmänskligafysiska,tillgångar p g asom
kapital,insattavkastning pårimligintesituationenekonomiskaden gav en

detavkastningrimligförutsättningarhaskulle att omgemen som
Deframtiden.den närmasteunderförbättradesekonomiska läget

denbidrag tillbetydandegivithadeockså ettkonstaterade programmetatt
överlevnad.regeringens,ochmoçambikiska statens,

nåförmågagäller dessvad utatttillkritiskaUtvärderarna programmetvar
kostnadsmedvetande ochbristandedessgällervadsmåbrukarna,till

försvunnit,ellerförloratstillvilket lettlönsamhetstänkande, att resurser
förformernavad gälleröverinvesteringar, samtfrämst g ap

ländernanordiskaOckså dekapacitetsuppbyggande.kunskapsöverföring och
orimligtbyggt tunghakritik förgivare fick att enuppsom

programorganisation.
företagstatligtAGRICOM,tillstödet1980-talet bröts ettmittenVid av

MONAP-jordbruksprodukter,marknadsföring utför uravsvararsom
Norge till dennaDanmark ochSverige bidrog ävenFörutomprogrammet.

regeringsframställning1985 årsenligtMotiven för insatseninsats. var,
möjlighetharMoçambiqueiorganisationden endaidagAGRICOM är som

ärtjänsterochmedförse demsmåbönder ochantal somnå varorstortettatt
1982utvärderingförsäljning. lochproduktionökningförnödvändiga enaven

AGRlCOMsochframgångAGRICOMetablering attblkonstateras att envarava
familjesektom,förbetydelseekonomisksocial ochverksamhet hade somstoren

jordbruket.i utvecklingendeltaellerinte skulle avensgynnas avannars
reservdelarmedpersonal, fordon samtAGRICOM bestodStödet till av
AGRICOM hartillStödetgods.lagringochhanteringutrustning för av

delsärOrsakernahelt.upphört attår och harned påtrappats nusenare
marknadsmässiga,andra,skeframtidendistributionen i meragenomavses

bristerskötsel,företagetsbrister iuppdagatrevisionkanaler, dels storaatt en
dock har åtgärdats.som

nationellatill detstöd lämnatssvensktavslutning harMONAPsEfter
tillplaneringsenhet,jordbruksministeriets ettSEMOC, tillutsädesföretaget,
iStödet ärlantmäterimyndigheten.till storjordbruksforskningsinstitut samt

institutionsutveckling.ochinriktad på kompetens-utsträckning

ndusrrisröd
med1980-taleti börjaninleddesindustrisektorntillStödet av

mellerstaIFLOMA, iskogsindustriprojekt,delfinansiering ettav
betydande198384 har199091. Frånfick stödProjektetMoçambique. t o m

Slutligenindustriföretag.antalmindrerehabiliteringtillstöd lämnats ettav
inomprioritetgivitstidpunktfrånindustrivarorimporthar sammaav

samladede13eller800 milj kr,Totalt har nära procentimportstödet. av
industrisektorn.biståndsutbetalningarna, avsett

alternativahittasättdelvis tillkomindustrisektorn attStödet till ettsom
början.1980-taletsiförsämradessäkerhetslägetbiståndetområden för när
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Satsningen på industrisektorn mycket målmedveten, vilket visas denvar av
andel importstödet knötsstora till Detsektorn. bör dock observerasav som

importstödet inriktades på industrisektornatt helhet och bara i litensom
utsträckning tillföll de industrier ingick i industristödsprojektet.som

Trots de avsevärda in i sektorn gjordes ingensattesresurser som
grundläggande analys förutsättningarna för framgångsrik och lönsamav
industriproduktion under de förhållanden då rådde i Moçambique.som
Erfarenheterna visar det har varit svårt byggaatt lönsammaatt upp
industrier, dels till följd den ekonomiska politiken framatt till 1987av var
föga lönsamhetsinriktad, dels till följd kriget, allmänna ekonomiskaav
problem bristande industriell kompetens. Desamt insatta medlen har
knappast givit acceptabel utdelning i form ökad produktion.av

För närvarande förs diskussioner ägandeformer för de enskildaom nya
industrier har fått stöd. Således diskuteras delägande svenska företag isom av

de industrierett ingått i industrirehabiliteringsprograrnmet.par av som
Framtiden för det största projektet inom sektorn, skogsindustrin IFLOMA, är
dock osäker.

SIDAs kompetens på industriområdet har, liksom för det fortsattaansvaret
industristödet till Moçambique, förts tillöver SWEDECORP.

infrastruktur2.3.4

Stödet till infrastrukturinsatser inom landramen har sedan biståndet
inleddes uppgått till 313 milj kr 199192, motsvarande femtca o m ca

de samlade biståndsutbetalningarna.procent De största enskilda områdenaav
energi 172 milj kr och telekommunikationer 114 milj kr. Därutöveravser

har 78 milj kr betalats inom importstödets främstut tillca ram,
energiutrustning.

Utöver landramen har mycket betydande stöd lämnats inomett förramen
stöd till regional samverkan i Södra Afrika, SADCC. Dessa insatser tillavser
sin helt övervägande del investeringar i modern infrastruktur. T 199192o rn
beräknas 330 milj kr ha betalats för insatser på moçambikiskt område.utca

Sammantaget stödet till infrastrukturmotsvarar inom och utöver
landramen 12 de totala biståndsutbetalningarna.procentca av

Siffrorna över infrastrukturstrukturstödets andel de totalaav
biståndsutbetalningarna sedan 197576 skev bild, eftersom stödet harger en
ökat betydligt sedan mitten 1980-talet.av

Stöd regionalsamverkanSADCCvia
Stödet inom för regional samverkan via SADCC har såramen gott som

uteslutande modern infrastruktur, framföravsett allt till transportkorridoren
från Beira till Zimbabwe. Utanför Beira-korridoren har stöd främst lämnats
tll vissa telekommunikations- och energiinsatser.

De pågående insatserna kommer successivt avslutas fram till 199495.att
Förfrågningar har inkommit svensk medverkan i två större projekt,om en
högspänningsledning från Cabora Bassa till Harare och ombyggnad vägenav
mellan Beira Machipanda.och Den svenska finansieringen, barasom avser

del kostnaderna, skulle, bistånd bifalles, uppgå till 200en 300av miljom -
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erfordrasDärutöver kommaför båda projekten tillsammans. kan detkr de att
underhåll de insatserdrift och inommedel för kompetensuppbyggnad samt

genomförande.underärsom nu
nordiskaregionala biståndet Sverige och de övrigaInom för det harramen

mellan ländernaparellellñnansiering, där fördelningenländerna ofta tillämpat
samnordiska projekt.flexibel inom för traditionellavarit änhar mera ramen

fmansieringsformernaErfarenheterna de är goda.nyaav

ochlelekammunikarionerenergi
utgått landramsinsatser inomSedan början 1980-talet har bistånd tillav

telekommunikationer och energi.
båda innefattatInsatserna det harhar gemensamt att stora

iutbildningskomponenter teknisk kontroll investeringsprogramsamt av som
framgångsrikafinansierats andra givare. Insatserna har varit ihuvudsak av

båda dessa avseenden.
på tekniskUtbildningsinsatserna i utsträckning varit inriktadehar stor

199293utbildning. På tyngdpunkten från och medtelesidan kommer att
på administrativa kommersiellaläggas och aspekter.

199495, varefterFör båda insatserna detlöper de nuvarande avtalen ut
minskas väsentligt.svenska stödet bör kunna upphöra eller

landsbygdsvägøStöd
Stöd inom 1970-talet via konsultfonden,vägsektorn lämnades under

speciellt 1979 försöksverksamhet medtill nationell vägplan och tillen en
arbetsintensivt 1980-taletvägbyggande i början l980-talet. I börjanav av
planerades ytterligare väginsatser. Till följd det försämrade säkerhetslägetav
kunde dock dessa insatser inte genomföras. Därefter under periodenhar,
1989 1991, katastrofmedel och återuppbyggnadsstöd till inköpanvänts av-
utrustning till Frånför rehabilitering landsbygdsvägar. ochett program av

199293med förts inomhar stödet till detta till landramenöver ettprogram
fyraårigt insatsavtal. Programmet fortsättningutgör på det arbeteen som
inleddes i slutet 1970-talet.av

SIDAsI insatspromemoria 30 1992 följandeden lämnas bakgrundav mars
till insatsen

Tio krigstillstånd och avsaknad organiserat underhåll har lett tillårs av en
ofattbar förstörelse infrastrukturennärmast den moçambikiska landsbygden.påav

forna ofarbaraStora delar det nätet sekundär- och tertiärvågar helt ävenärav av
med fyrhjulsdrivna fordon. Många tidigare till stadiumvägar har återgått ett av
sandspår och stigar.

målgruppProgrammets är klart definierad; nämligen befolkningen på
landsbygden med undantag tillhör de fattigaste i landet. kanProgrammetsom
spela viktig roll för incitament och stöd för återflyttning till landsbygdenatten ge

de delar landsbygdens forna befolkning idag leverstoraav av som
marginaliserade flyktinglägeri städernas utkanter eller i i Moçambique eller i
grannländema. finns förväntningarDet även vissa skall kunnaatt programmetom

sysselsättning soldater demobiliseras.åt börjar Tanken dessaär attge som nu
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eller under 6-12 månaderatt hatt arbete med vâgbygge i trakt skall ha lärten
känna och vilja kvar i området.stanna

Erfarenheterna verksamheten är goda lokal sysselsättningav skapas, och
vägmyndigheten har visat sig ha kapacitet successivt höja sinatt produktion.
Erfarenheterna i de områden där rehabilitering skett visar dessutom att
trafiken ökar kraftigt efter upprustningen och vägupprustningatt enligt
erfarenheter i bland Manica-provinsen lederannat till befolkningen flyttaratt
tillbaka till tidigare övergivna områden.

2.4 Kutusnofbistñnd och EO-bistånd

Begränsade svenska katastrofbiståndsinsatser hade gjorts i Moçambique redan
under sjuttiotalet och det åttiotalet.tidiga Men det med utvecklingen allt-ettvar av

akut läge i landet från 1985 framåtoch expansionen detmer svenska kata-som av
slrofbiståndet Årensköt fart. Under hela sjuttiotalet hade 92 milj kr anslagits.
198788-199091 fick Moçambique svenskt katastrofbistånd motsvarande 96, 204,
173 respektive 110 milj kr. Totalt årenunder de utgick sammanlagt 703 milj kr,sex
den tillsammans med Etiopien i särklass de svenska katastrofbiståndssats-största av
ningarna under fråga.perioden i

Det totala antalet drabbats aggression eller nöd beräkna-personer som av annan
des 1987 till 5,4 miljoner, omfattande dels internflyktingar, dels människor bod-som
de kvar i sina byar grund kriget ocheller naturkatastrofer behövde bi-men som av
stånd för överleva. Moçambiques regering beslötatt 1990 basis givarnas indi-av
kationer söka utländskt stöd enbart Föratt de 1,4 miljonermest utsatta grupperna, ca
människor. Målgruppen deñnierades 1991 extem- och internflyktingar och ksom s
afectados drabbade eller dessa i kombination med andra befolkningsgrup-grupper
per.

Tidigt forsvårades förutsättningarna för kataslrofbistånd allvarligt sä-attgenom
kerhetsläget förvärrades, både för lokalbefolkningen och for de utifrån kommande
hjälpsändningama och hjälpande, antingen de utlänningar eller regeringensvar egna
tjänstemän. En effekt därav blev svårigheter nå målgruppema,stora att sto-en annan

kostnader transportområdet.ra
Det svenska katastrofbiståndet till Moçambique har kanaliserats olika sätt11e -via Moçarnbiques regering, via internationella organisationer och via svenska enskil-

da organisationer. En tydlig förskjutning har underägt perioden i vad förrum avser
delningen mellan de Andelen via regeringen uppgicktre. 198586 till 99 procent,

har sedandess sjunkit successivt för kring 60 demen fyraatt stanna procent senaste
åren. Andelen katastrofbistånd via internationella organisationer har frånökat noll till
mellan tio och femton Men framför allt har den kanaliseringprocent. katasnofbi-av
ståndet sker via svenska enskilda organisationer ökat kraftigt under perioden,som
från 198586 till omkring 40 199091.procent Preliminära siffror för 199192en be-
kräftar dessatendenser.

2.4.1 Kutostrofinsutser Moçarnbiquesvia regering

Fordon och andra transportinsatser blev tidigt de områdenaviktigaste förett av
det svenska katastrofbiståndet till Moçambique. Av 703 milj kr under perioden
198586-199091 har 150 milj la direkt föranvänts och ytterligare 18 miljtransporter
kr för rehabilitering sprängda och broar.vägar Huvuddelen medlen har använtsav av
för drygt 120 lastbilar.tunga
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underhåll transportarbete hosochbåde fordonsstatistik, materialkontroll,Brister i

påpekats serie tidigareDPCCN harkatastrofmyndighetenmoçambikiskaden av en
USAID,finansiär,CARE, eller dessansvariga organisationen,studier. Varken den

utvärdering kan inte rekommen-genomförd svenskEn nyligenhar emellertid agerat.
kapitalförstöring. Driv-nuvarandeDPCCN med tankefortsatt logistikstöd tilldera

effektivitetacceptabelochdäremot välmotiveratmedelsstöd bedöms av ensom
katastrofändamål utvecklingseffektfordonsleveranser förförsökI attett enge

bedömdes positivtåkeri kring 37 lastbilar. insatseni Beiraskapades tungaett enav
trak-för flyg- och sjötransportermedelutvärdering 1990. Därutöver har samtavsatts

till fordon.och reservdelartorer
varit livsme-huvudområde katastrofbiståndet Moçambique hartillinomEtt annat

utgick1985 till 1988katastroffömödenheter. Under periodenandradel och samman-
subventionerade priser till den nöd-tilllivsmedel säljas95 milj till inköplagt kr attav

läkemedel,matolja, socker,viktigaste komponenternabefolkningen. Delidande var
också vita-sågs medeltvåltillverkning kläder. Insatsemaråvaror för attettsamt som

så påskynda reha-ochbefolkningenför den jordbrukande sättmarknadenlisera en
beviljades 1291988 och 1991Mellanåtervändande befolkningsgrupper.bilitering av

barnkläder,dkatastroffömödenheter,distributionför ochmilj kr inköp tyger,v sav
tvål, köksutrustningar.filtar och

ibefolkningsgrupperdirekt tilldistribueratsmaterielen harden inköptaDelar av
säkerteller tillmottagningscentersådana tilljust anläntnöd, ettvärsta ettt somex

i skildaberedskapslagerplacerats iAndra delar harområde tillhörigheter.och saknat
Mottagning, la-lokalt i landet.upphandlashar kunnatregioner. Merparten varornaav

UNDRODPCCN ochnödhjälpsvarorgerhållning distribution dessaoch görs avav
tillsammans.

utsäde förjordbruksredskap ochåterkommit sedan 1984En insats ärtyp somav
från hembygddrivits sinbefolkningsgrupperrehabilitering jordbrukande avsomav

fortsattskulleinsatserrekommenderade dessa1986En utvärderingtorkan. att ges
milj till50 kr199192 beviljat knappt198889 ochmellanprioritet. SIDA harhög

ändamål fortsättning.och planerardetta en
utgått brorehabilite-förkatastrofmedelinfrastrukturen harden fysiskaInom en

katastrofrnyn-tilllämnatsInstitutionellt stöd harelförsörjningen i Beira.och förring
via UNICEF.DPCCN, dels bilateralt, delsdigheten

årende ikatastrotbiståndet regeringenviasvenskaSIDA bedömer det senasteatt
möjliggjort nödhjälpspro-harTransportstödetenligt planerna.har fungeratsettstort

Tilläggskostsjälvförsörjningen.har underlättatgenomförande. Utsädenagrarnrnets
hundratusentals nöd-givitmånga haroch nödhjälpsvaromaräddat livet bamhar

första hjälp.nödvändigställda en
inledningsvisMoçambique prägladesiregeringsinstitutionemamedSamarbetet

katastrofbiståndetikring svinnväxande kritikGivarnasoch oklarhet.osäkerhetav
bördarapportering blevsamtidigt kravenpåverkade samarbetsklimatet, ensom

effektiviserats.ochkonsolideratsdock samarbetetSuccessivt harför DPCCN.
Personalinsatser har medver-svenskt initiativ.förenklatsRapporteringen har

Vårenkatastrotbiståndet. 1992administrationennationellastärka denkat till att av
samordningenochDPCCNsamarbetet medambassaden är attgottattrapporterar

informations- ochregelbundnabiståndsgivare fungerar väl tackmed andra sam-vare
frånoch rapporteringmånad. rutiner hosgånger Finansiellatvåordningsmöten per

Sverige viastödsförändringytterligare förbättras,dockDPCCN behöver avsomen
UNICEF.

katastrofprogram-korruption inomochsvinn, stölderoch ryktenGivarkritik om
frånantaltillsin leddeiundersökningar,föranledde stortatt etttur personermet som

införställdessuspenderadeseller rätta.och harnnarnakatastrofmyndigheten greps,
åtgärder, ef-vidta ytterligareskallregeringenBiståndsgivama emellertid krävthar att
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fortfarande stölder förekommer i alla led distributionen katastrofbistån-tersom av av

det, de vanligastäven i de ledär ligger utanför DPCCNs så-direkta kontroll,om som
i hamnar och under Emellertidvägtransporter. bedömer ambassaden hursom att,

mycket kontrollen förbättras,än problemen med svinn och stölder inom katastrofbi-
ståndet sarmolikt kommer kvarstå. Det beror framför allt den generella bristenatt

livsmedel och andra nödvändighetsvaror den minskande köpkraften hos be-samt
folkningen. SIDA räknar dock med förbättringar såvältack givareattvare som myn-
digheter uppmärksammat CAREs logistikstöd till DPCCN inte tillräckligt be-attnu
aktat denna punkt inom det moçarnbikiska nödhjälpsprogramrnet.

Kotastrofinsatser2.4.2 internationellavia organisationer

Under perioden 198586-199091 anslogs 58 milj kr katastrofmedel till olikaav
FN-organ för insatser i Moçambique, d mindre tiondel deän sammanlagdav s en av
anslagen till Moçambique under perioden. Därtill kommer 15 milj kr till UNICEFs

under 1990 Moçambique-delarvattenprogram FN-organs regionalasamt insatser,av
UNHCRs regionala flyktingprogram.tex Likväl insatserna via FN-systemetstannar

anspråkslös nivå jämfört med insatserna direkt via Moçambiquesen regering,
de trendmässigtäven ökar under hela den aktuella perioden.om

UNHCR, FNs flyktingkommissarie, beviljades sammanlagt 25 milj kr under peri-
oden 198586-199091, mindre del till repatrieringsinsatser. Till Worldvarav en
Food Programme, WFP, anslog Sverige 1,5 milj kr för fyra logistiker medel församt

personalinsats provinsnivå för uppföljning och kontroll katastroftransporter.en av
FNs katastrofhjälpskoordinator, UNDRO, fick 1989 finansieringsvensk med 1,5
milj kr för i samverkan med DPCCN inrätta beredskapslageratt för katastrofvett aror
i Maputo. Insatsen återhar bl aktualiserat frågan UNDROs roll inom det inter-a om
nationella katastrofmaskineriet. Svensk finansiering utgick 1990 med 12 milj kr till
ILO och UNDP för arbetsintensivt och brorehabiliteringsprojekt.ett väg- Insatsen
pågår f n.

För insatser inom delområden dricksvatten, krigsdrabbadetre barn och förvalt--ningsstöd till DPCCN har erhållitUNICEF sammanlagt 13,5 milj kr under perioden-
198586 199091. Till UNICEFs insatser fört krigsdrabbade barn hör särskildao m
förskolor, tillsammans ettårigt,med kompletterande förvaltningsstöd tillett hälsomi-
nisteriet. UNICEFS dricksvatteninsatser fåtthar svenskt katastrofbistånd vid ett par
tillfällen, sammanlagt med 20 milj kröver under den redovisade perioden. Den sven-
ska finansieringen den tredje UNICEF-komponenten stödet till DPCCN kanav - -fortsättning SIDAs bilaterala förvaltningsbistånd, kapacitets-ses som en av som av
och koncentrationsskäl övergick från beredning till genomförande.

Gemensamt för katastrofrnsatsema via FN-systemet bl små.deär Menäratta er-
farenheten från Moçambique pekar avgränsade,strategiskt placerade FN-insat-att

kan med framgångsättas i specifika problemsituationer. Samtidigt har FN-or-ser
kritiserats for uppträda splittrat lokalt och för iblandatt bekymragan sigatt mest om

den organisationenatt uppmärksammas och uppskattas. Men FN-systemetsegna
konstitutionellt relation tillnära mottagarlandets regering innebär potential för för-en
troendefullt samarbete. Detta borde kunna utgångspunkt för bereda ochattvara en
genomföra institutionsbyggnadsinsatser i syfte stärka kapaciteten hosatt mottagar-
landets myndigheter genomföra sina uppdrag.att

Den kanske betydande katastrofrnsatsen FN-systemetmest har gjort i Moçambi-
inte operativ bestårär samordning lokalt och insamling,utan bearbetningque ochav

förmedling information nödsitutionen i landet. Uppenbarligen har givar-av ävenom
haft glädje FNs insats härvidlag.storna av
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Katastrofinsatser enskilda2.4.3 via organisationer

milj kr i katastrof-förmedlat sammanlagt 185enskilda organisationer harTretton
harfyraperioden 1985 till 1990. Detill Moçambique under störstamedel mottagarna

RäddaSolidaritet PS, Svenska BarnenPraktiskvarit Norska Redd Barna NRB,
20 milj kr underalla kanaliseratAfrikagrupperna ARO,SRB och änmer varsom

milj krmellan 10 och 20fyra organisationer har tagitperioden. Ytterligare emot var,
frånU-landshjälpSRK, Emmaus ochSvenska Röda KorsetNamunokommittén,

understigandekanaliserat katastrofmedelorganisationer harfolk till folk UFF. Fem
fråga.kr under perioden ifyra milj var

direkt, dels70 milj sedan 1987, delshar tagit totalt krNorska Redd Barna emot
Moçambiquesinternflyktingar iför rehabiliteringvia Svenska Rädda Barnen, treav

erhållit 13 milj kr kata-sammanlagtprovinser. Svenska Röda Korset harcentrala av
förstärkningenstödja uppbyggnaden ochmellan 1988 och 1990 förstrofmedel att av

beviljats 24Afrikagrupperna harmoçambikiska Röda Korset, MRK. närmaredet
sjukvården i debehövd materiel till1990 för inköp akutmilj mellan 1987 ochkr av

14 miljslutligen, har tagitNamunokommittén,fyra provinsema. närmareemotnorra
i Moçambique.1992 för akuta insatserkr mellan 1987 och norra

på-Namunokommittén innebarAfrikagrupperna ochKatastrofrnsatsema via att
kunnafick medelstillskott förgående EO-ñnansieringsamarbetsprojekt med attextra

verksamheten. Rädda Barnentill den ordinarieakuta insatser komplementgöra som
katastrofbiståndsprojekt iå klassiskasidan har bedrivitoch Röda Korset andra mer

områden betydande erfarenhetbåda där de haroch inomMoçambique sättett en-
på.falla tillbakaatt

organisatio-katastrofinsatser via enskildabedömningSIDAs sammanfattande av
ellervia projektverksamhetförankringen antingenden lokalaär att genom en or-ner

framgång, fall denna finnsför i deganisatorisk förutsättninganknytning är attmenen
tydlig fördel i vaduppnås. organisationer har inte minstEnskildagoda resultat kan en

ifrå-finns inga skälverksamhet stöds. Detinsyn i och kontroll denöver attsomavser
denna bedömning.gasätta

enskildaBistånd2.4.4 organisationervia

SIDA-stöd förtagitramavtalsorganisationer harFyra SIDAs elva k emotav s
Intematio-198889-199091 Arbetarrörelsensprojekti periodenMoçambique under
Pingstmis-18,4 milj kr,Afrikagrupperna ARO,nella Centrum AIC, 1,4 milj kr,

Missionsråd milj DärtillSMR, 4,4 kr.milj och SverigesPMU, 1,2 kr,sionen
kortvarigaremindre ellerhar gjortytterligare minst fem organisationerkommer som

insatser.
från flertal frikyrk-Missionsrådet biståndsmedel SIDA tillförmedlarSvenska ett

Fribaptistsamfundet och Metodistkyrkan.exempelvismissionsorganisationer,liga
för kvinnoryrkesskolaerhållit milj kr för uppförahar 1,6Fribaptistema straxatt en

100 bam i Gazapro-förskola förmilj kr för bygga1,4utanför Maputo, samt att caen
tillVattenförsörjningmindre belopp dels förMetodistkyrkan har tagitvinsen. emot

rehabili-dels för inrättastödjer sedan 1950,Metodistemasjukhus att ettett som
närheten sjukhuset.teringscenter för krigsbam i av

erhållitInternationella Centrum hari ArbetarrörelsensTvå medlemsförbundenav
UngdomsförbundetSSKF ochMoçambique, Kvinnoförbundetbidrag till projekt i

OMM,1,4 milj kr. SSKF haroch 1991 med sammanlagtSSU, mellan 1988 stött
huvudsakligen med organisa-sedan 1979,Mulheres Moçarnbicanas,Organisaçao de

och kurs-kvinnohus harProvinskontor har byggtstionsutveckling. repareratstreut,
fått förigång. milj krhar SSU har lvid OMMs kvinnoklubbarverksamhet attsatts ca

Organi-tillsammans medutbildningscenter för ungdomarjordbruksbaseratinrätta ett
har iPingstmissionens u-landshjälp PMUOJM.uventude Moçarnbicana,da Jsaçao
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samarbete med Pingstförsamlingen Assarnbleia de iDeus Maputo genomfört flera
olika utvecklingsprojekt. 1989 erhölls tvåexempelvis milj kr för frskeprojekt iett
syfte inkomster till församlingens sociala verksamhetatt generera

Den helt dominerande svenska enskilda organisationen i Moçambique Afrika-är
ARO, mellan 1988 och 1991 milj18,4 kr för sina utveck-tog emotgrupperna som

lingsprojekt. Kriget har tvingat fram koncentration personalinsatsen, 33 volon-en av
till Maputo och Beira. ocksåARO hartärer, omfattande projektverksarn-en numera

het i Moçambique, delen finansieras frånmed bidrag SIDAstörsta eller NO-varav
RAD. Verksamheten f koncentrerad tvåtill sektorer, sjuk- hälsovårdär ochn samt
undervisning.

Samarbetet inom hälsosektorn för ARO i Moçambique.väger Insatser hartyngst
gjorts inom tandvård,sjukgymnastik, mödra- bamavård,och läkemedelsförskriv-
ning, gynekologi, Stora mängder material och utrustning har levererats, ochm m.
fjorton kooperanter arbetar främst centralsjukhusen i Maputo och Beira. En
kraftsamling insatserna har kombinerats med organisatorisk flexibilitetav en egen
och förtroendefull och dialog med myndigheterna, vilketnära skapat underlag fören

framgångsrik biståndsinsats.en
ARO samverkar med Brödet och Fiskarna Emmaus i utvecklingsprojektsamt ett

i distriktet Narnuno i Cabo Delgadoprovinsen i Moçambique. Syftet blär attnorra a
med hjälp leveranser billiga kläder och andra nödvändighetsvaror dels under-av av
lätta situationen for nödlidande i distriktet, dels medverka till ökning avsalupro-en av
duktionen i jordbruket. Utgångspunkten för projektet den insarnlingsverksarnhetär

bedrivs i Sverige, kompletterad med konsumtionsvaror inköpta för bidragen frånsom
SIDA. En utvärdering 1988 bedömer projektet i huvudsak framgångsrikt.som

ovanståendeUtöver har mindre insatser gjorts via andra organisationer. Direkt-
stöd ocksåhar kanaliserats till kvinnoorganisaüoner i Moçambique.

De svenska E0-projekten i nåutsträckning sina målgrupper. Det lik-stor ärsynes
svårtväl några nämnvärda expansionsmöjligheter biståndetför via deatt enskildase

organisationerna, främst med hänsyn till den begränsadesvenska resursbasen.

Sammanfattandebedömning2.4.5

Det kataslrofbiståndetsvenska till Moçambique årenunder de har haftsenaste en
ambition också skapa utvecklingseffekter, både bilaterala, multilateralaatt genom
och E0-insatser. I detta hänseende de olika kanalerna för katastrofbiståndär svenskt

komplementära och lämpar sig for olika slags insatser. preferenssnarast En för FN-
och E0-kanalisering har emellertid vuxit fram, uppenbarligenav resurserna p g a
svårigheterna nå målgruppema.att

De enskilda organisationerna har visserligen i flera fall kunnat visa goda resul-
insatta katastrofmedel, ändå någoninte lösningtat problemetav men synes vara

finna kanaler för katastrolbiståndmängderstörre till Moçambique. De har i fleraatt
nåttfall målgruppersina rimligt kostnadseffektivt övertygande isätt, deett mest

fall där insatsema möjliggjort visst institutionsbyggande eller därett ett gott sarnar-
bete etablerats med förvaltningen centralt eller lokalt. Men med hänsyn till den be-
gränsade svenska svårtresursbasen det någraär nämnvärda expansions-att se
möjligheter för biståndet via de enskilda organisationerna. bör framgentDe dels kun-

fortsätta spela positiv, begränsad inom katastrofbiståndet,rollänatt därna en om
dock kravet koordinering med landets måstemyndigheter vidmakthållas, dels ha

viktigt uppdrag i vad den fortsatta u-landsinformationen i Sverige.ett avser
För planeringen framtida kataslrofbiståndsinsatser erbjuder FN-systemet in-av

möjligheter till komplementära och insütutionsbyggande åtgärder.tressanta En fr-
nansiär torde dock ha anledning ställa krav förbättrad samordning lokalt ochatt
förhöjd effektivitet insatsema. konstitutionellaFNs närhet till mottagarlandet bor-av
de kunna utgångspunkt för vitaliserad dialog mellan finansiärtas före-som en en av
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ellerUNDPsigantingen det ettröroch deras genomtörare,insatserslagna omom

katastrofme-långsiktig,kansådan dessutom ävendialog görasOmfackorgan. omen
finansie-svenskmedFN-orgariisationemaskulleanvändning,tillkommadel avses

fortsatta kris-roll i detkonstruktivstrategisk ochspelakunna kommaring att en mer
Moçambique.biståndet i

svenska kata-detuppnådda effekter inomoch analysenhittillsErfarenheten av
viakanaliseringenförstärkningtalar förstrofbiståndet Moçambiquetill rege-aven
intekortsiktiga resultatkan kanskeVisserligenförvaltning.landetsochringen upp-
alternativväljaattraktivtfortsättningsvissannolikt kan detnås attlättare även vara- sådanutvecklingseffekterinbyggamöjlighetfall. Men denvissakanal i att ensom

Tendensemalångsiktigt perspektiv.iintresseerbjudakankanalisering är ettstortav
biståndet,utmaningar föri landetkrisenpermanentningtill presenterar somnyaav

katastrofbi-ochutvecklings-mellanklyftanöverbryggakunnaönskvärtdetgör att
arbetsformer bör prövas,rehabiliteringsbistånd utformas. Nyabehöverstånd. Ett som

överföringdirektsnabbareochmedgebiståndskanalema ochförkortakan av re-mer
upprustningexempelvisändamålet. kanDettafrån slutligagivare till det varasurser

ibefolkningsgrupperfördrivnarehabiliteringellerlandsbygdsvägarförstörda avav
brutitsociala sektorerjordbruket eller sarrirnan.somav

sådan utveck-katastrofbistånd blir medochlandrarnsirisatsermellanGränsen en
rehabiliteringsbistånd, kanförespråkas,bistånd härslagsflytande. Detling ettsom

skulle kunnadetMoçambique,iunder framväxt ut-visserligen redan sägas menvara
Även fåskullelandetsystematiskhjälpvidare medvecklas ansats. nuommerav en

minstföreligga undersvåra omständigheterexceptionelltrimligenfred, kommer att
femårsperioden.den närmaste

provinsför-pågår, irehabiliteringnormalisering ochförberedaArbetet aatt
skallutformasrehabiliteringsplanerprovinsielladär fi landet,valtningarna somn

finansieringennödvändigadenochså förutsättningarnaforti verketkunna sättas
utveck-för angelägnasärskilda planerdistriktprioriteradefyrtiotalFör görsfinns. ett

landsbygd-nationelltstödjasgenomförande tänktlingssatsningar, vilkas är ettatt av
samordnatlandsbygdsutvecklingsfond. Ettcentralsutvecklingsinstitut och pro-en

PESU,insatsvaroma,nödvändigasjälvhushållsjordbruket med deförseför attgram
under-deldetta slag kanoch initiativ utgöragenomförande. Planerunderär en avav
främstpåbörjas. skulleAvsiktenbörberedningsarbeteför detlaget snarastsom nu

handi förstarehabilitering inom väg-tilldecentraliserade strävandenstödjaattvara
landsbygdsproduktion, dricks-ochjordbrukinfrastruktur,och övrig fysisknät annan

sig självasamtidigt ibordeinsatsernasociala sektorerna.Vattenförsörjning, desamt
distrikts- ochde berördastärkerandra insatserkompletteras medellerstärka som --

provinsförvaltriingarna.
rehabiliteringsbiståndlinjerna,nämndaförsöksverksamhet enligt deEn ett som

återuppbygg-konflikt ochväpnadbåde fortsattunderinsatserkan renaenrymma
långsiktigt, plane-ellerhittills kunnaliksomskulle antingennadsinsatser, ettsessom

biståndsbehov under delandetsbakgrundkatastrofbistånd eller hellre, motrat, av
biståndetlångsiktiga till Mo-såsom central del detåren, finansierasnärmaste aven

katastrofbiståndtraditionelltframgentkommerkomplementSom ävençambique.
kala-svår och andratorkai anledningexempelvisbehövas,landrarnenutanför att av

miteter.
tidigareförhistoria i deförespråkat snitt harrehabiliteringsbistånd härEtt enav

tydliga in-hadekatastrofmedelmedfinansieradesvisserligeninsatser, sommensom
katastrofbiståndetsmån det svenskai vissutvecklingsarnbition ochslag varsomav

för-biståndsadmiriistrationenbistånd den lokalasådant förutsättersärprägel. Ett att
årens börutvecklingsbehovdebakgrundlämpligt Mot närmastestärks sätt. re-av

där detMoçambique,tillinom landprogramrnethabiliteringsbiståndet inrymmas
komponent.framstår mycket angelägenensom
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ochbetulningsbulunsstöd2.5 Import

frånImportstödet har början utgjort mycket betydande del det svenska bi-en av
ståndet till Moçambique. mitten 1980-talet tillkom det närbesläktade betal-Vid av

båda biståndsforrner årenningsbalansstödet. Sammanlagt svarade dessa under
biståndet.för197576 199192 40 det totalaprocent av-

Bistândsformen sådan2.5.1 som
betalnings-Betalningsbalansstöd direkt inriktat förbättra mottagarlandetsär att

formen för skuldlätt-balans. Det kan antingen resurstillskott import ellerta ettav en
nad.

bistånd.I Sverige betecknar importstöd och betalningsbalansstöd typ avsamma
Importstödstermen används för stöd inom landrarnen, betalningsbalansstödsom ges
för utanför fomren frittstöd denna. Betalningsbalansstödet kan i sin tur tasom avges

importstöd eller skuldlättnad. inget betal-obundet När kommerannat termenanges,
ningsbalansstöd i fortsättningen innefatta fritt och obundet importstöd.ävenatt

Framväxten betalningsbalansstödet sammanhänger med de obalanserextremaav
många uppvisade l980-talet. komma tillu-länders ekonomier under För rättaattsom
såväl långsiktiga påbörjade fleramed kortsiktiga obalanser strukturella problemsom

ekonomiska strukturanpassningsprograrn Internationella valuta-länder med stöd av
fonden och Världsbanken. Genomförandet dessa underlättas in-av program genom

biståndternationellt i form betalningsbalansstöd.av
Strukturanpassningsprogrammen delvis olika utformning i olika länderhar men

innehåller standardåtgärder. åtgärder ivanligtvis vissa första fas genomförs syfteI en
uppnå såsom åtstrarnningarmakroekonornisk balans, kraftiga devalveringar, iatt

stimulera in-penning- och fmanspolitiken pris- och handelsavregleringar församt att
fas de strukturella ineffektivitetemahemsk produktion och l andra angripsexport. en

i ekonomin, ofta sammanhänger med överdimensionerad offentlig sektor.som en
åtgärder reformeringExempel reformering och liberalisering frnanssektom,är av

avskaffandet statliga privatisering eller nedlägg-skattesystemet, monopol samtav av
företag.ning olönsamma statligaav

givare,1987 initierade Världsbanken, Internationella valutafonden och antalett
för Afrika SPA samordna import-Världsbankens Särskilda Program för öka ochatt

och betalningsbalansstöd till Afrika. Resultatet har varit positivt Denprogrammetav
dengenomsnittliga BNP-tillväxten i SPA-länderna har ökat och överstiger genom-

för samtliga u-länder. framför allt ökad banatsnittliga tillväxten Det är export somen
för den ökade tillväxten. Orsaken till den relativt positiva utvecklingen ärväg en

biståndsinflöde, formfrämst ikombination ekonomiska reformer och ökatett avav
betalningsbalansstöd, skuldlätmad.import- och inklusive

effektivt, krävsFör fritt och obundet betalningsbalansstöd skall bli att mot-att ett
någorlunda marknadsekonomiskt Framför allttagarlandet har fungerande system.ett

viktigt fördelningen utländska valuta stödetdet den görsär att genererarav som
ineffek-marknadsmässig grund. Administrativa fördelningssystem har visat sig vara

valutafördel-tiva och möjligheter till extrainkomster för administratörema. Dege
införs Världsbanken Internationella valutafon-ningssystem med stöd ochavsom nu

marknaden fördelar valutan. Styrning importen endastden innebär görsatt av genom
negativ lista, ofta begränsad till och lyxartiklar.en varor

stödja ekonomiskBetalningsbalansstöd motiveras främst behovet att en re-av
alltså betydelsefullt för bedömningen betal-forrnprocess. Hur denna utvecklas är av

för sammanhängande policy-dialogen. Uppfölj-ningsbalansstödet och den därmed
såvälbetalningsbalansstödet gälla användningen den utländskaningen bör va-avav

också offentliga utgif-i lokal valuta. bör utsträckas till delutan motvärdet Densom
biståndsgivamai idag Världsbanken ochsätt görsterna stort gemensamtsom av
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Public Expenditure Reviews.inom för kramen s

strukturanpassningen ochförsökt analysera effektenVärldsbanken har stö-av
anpassningslånerhållit haftomfattande hatill Generellt tycks länderdet denna. som

1980-talet.under hälften Anpass-högre tillväxttakt övriga länderän senare aven
låginkomstländer medelinkomstländer.emellertid längre tid iningsprocessen äntar

drar slutsatsen det förskuldbörda VärldsbankenVidare försenar attstoren processen.
anpassningslångiv-låginkomstländema tillräckligt, mednödvändigt, inteänär om

medellång vissaanpassningspolitiken sikt,ning. fattigasteDe men ne-gynnas av
medan ekonomingativa effekter uppkommer anpassas.

Svenskt ochbetolningsbolonsstöd2.5.2 import-

biståndet.förekommit länge i det svenska Be-Importstöd inom landramama har
budgetåret till de skuldtyngda län-infördes 198586 stödtalningsbalansstödet ettsom

biståndetsvenska till dessalän-1980-talet har betydande del detderna. Under en av
fått fritt obundet irnportstöd, kankaraktären strukturanpassningsstöd. Ettder somav

tvåemellertid fram först delikställas med betalningsbalansstöd, har växt senaste
infört marknads-åren. sammanfaller i tiden med flertalet mottagarländerDet att stora

för denna stödvalutafördelningssystem, vilka förutsättningbaserade är att typ aven
skall kunna fungera avsett.som

få, valutafördel-god marknadsbaseradede länder har, ellerI är väg attsom
irnportstödet fritt ochkanaliseras betalningsbalansstödet inklusiveningssystem

sådanainfört förekommerobundet via dessa länder inteI ännu systemsystem. som
Tendensen dock ökastyrning avseende slutanvändningen medlen.viss är attaven

utvecklas i mottagarländema.fria stödet i takt med marknadsekonomindet att
Importstödetalltid betalas fullt för svenskt irnportstöd.Motvärde skall är ettut

förgångnapraktiken har i dettill landet inte till den enskilde importören. Istöd och
alltid mottagarländer. SIDAs uppföljninginte fullt motvärde erlagts i alla motvär-av

makronivådesbetalningama Uppföljningenhar dock tid stramats upp.senare
givare.huvudsakligen med Världsbanken och andrasker i samarbete

MoçambiqueInternationelltbetolningsbolonsstöd2.5.3

internationella till Moçambique i fort-Det import- och betalningsbalansstödet
dåtvå faser perioden fram till 1987,sättningen betalningsbalansstöd kan delas in i

endast länderna och perioden 1987,stöd och de nordiskaöststatema 0 mgavs av
erhållabörjadeMoçambique inledde sitt ekonomiska reformprogram ochnär ett po-

licy-relaterat från Internationella valutafonden och antalstöd Världsbanken, störreett
bilaterala givare.

hälften 1980-talet presenteradeSom den ekonomiska krisen i första av re-svar
utvidgat till1986 ekonomiskt reformprogram PRB,geringen ävenattett senare om-

erhål-Moçambiquesociala PRES. Sedan 1989 harfatta inom de sektorernainsatser
90 respektive 180 milj dollar. Flera bi-VärldsbanksIDA-krediter 45, 70,lit fyra om

fmansie-och parallellñnansiering. Externlaterala har medverkatgivare genom sam-
tillhandahållitsockså andra internationellabetalningsbalansstöd harring avgenom

och bilaterala givare.organisationer
På hanteringen utländsk valuta ochcentralplaneringens tid kontrollerade staten av

reform-administrativa grunder. Under den ekonomiskaallokeringen skedde helt
utfárdandeolika för allokering valuta ochhar tillämpat system avprocessen avman

åren administrativa för al-importlicenser. har det funnits olikaDe systemsenaste sex
lokering valuta i Moçambique.av

spelar i eko-roll betalningsbalansstödet denMed tanke den avgörande som
avhängig den eko-nomiska reforrnpolitiken blir bedömning desseffektivitet aven av

negativa till-resultat PRES har varit den tidigarenomiska utvecklingen. Ett attav
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växttrenden brutits. Exporten ökade kraftigt och dess andel BNP har fördubblatsav
sedan 1987.

Framsteg ocksåhar gjorts i arbetet och balansera statsfmansema. Enatt sanera
rullande treårig finans- och investeringsplan har utarbetats och vita elefanterstora
har lyfts förmåntill för småbruksproduktionstöd till och socialaut Budge-progranr.

har i ökad finansieratsgrad bistånd,ten med resultatet underskottet sjönkgenom att
från 15 BNP 1986 till 6 BNP 1990.procent Underskottet före bi-ca procentav ca av
ståndsöverföringar har däremot frånökat 18 till 27 vilket visar hur känsligprocent,
Moçambiques ekonomi för eventuella nedskärningarär i det internationella bistån-
det.

Om dömer efter de makroekonomiska resultat uppnåtts denman som genom
ekonomiska refonnpolitiken, kan betalningsbalansstödet alltså betraktas relativtsom
framgångsrikt. Den import olika insatsvaror möj liggjorts importstödetav som genom
har varit bidragandestarkt orsak till de ökadet exportinkomstema. Därmedex ären
emellertid inte betalningsbalansstödet frånfritt problem och fungerarsagt att är helt
tillfredsställande från effektivitetssynpunkt.

För import finansieras biståndsmedelmed måste mottagande företag betalasom
motsvarande värde, motvärdet, i lokal valuta. Givet det omfattande bistånd Mo-som

erhållerçambique insamling och utnyttjandeär motvärdesfonder vikt förstorav av
den ekonomiska utvecklingen. Faktiskt inbetalt motvärde långtifrånhar emellertid

det kunnat förväntas. Regeringenmotsvarat har själv urholkat principensom genom
med olika kreditarrangemang tillåta företag dröjaatt med betalningen motvärde. Iav

vissa fall har regeringen helt enkelt beviljat undantag för företag betala motvärdeatt
och i andra fall har korruption och bristfälliga rutiner haft effekt. Vid sidansamma av
problemen med motvärdesbetalningar har den administrativa fördelningen im-av

mångaportstödet i avseendenfungerat otillfredsställande.
Som led i den ekonomiska reforrnpolitiken infördeett Moçambique i april 1992, i

samråd med Världsbanken och Internationella valutafonden, marknadsbase-ett nytt
för fördelning utländsk valuta.rat system Det skall samtligaersättasystemetav nya

tidigare administrativa Den grundläggande principen i detsystem. ärsystemet attnya
all utländsk valuta, antingen fri och obunden eller i form eller mindre bundetav mer
importstöd, skall kanaliseras affarsbankema eller speciella valutahandlare.genom
Dessa skall i sin köpa valutan centralbanken, därmedtur omedelbart kan de-av som

motvärdet fmansministeriets konton. Systemet irmebärett importö-ponera av att
måsteförst skaffa lokal valuta, sedanköpa den utländska valutan och slutligenrema

ansöka irnportlicens. Statliga myndigheter kommer behandlas vilkenom att som an-
köpare helst.nan som

Bundet irnportstöd skall hanteras i obundet. Följakt-sättstort sett samma som
ligen skall centralbanken sälja bundet importstöd tillvägnar affärsban-statens- -kema, vilka i sin säljer vidare till importörema. högreDe kostnadertur fo-ärsom
bundna med utnyttjandet biståndbudet skall kompenseras centralban-av attgenom
ken skall sälja den bundna valutan till genomsnittligt pris ligger 8ett procentsom un-
der gällande valutakurs.

Det kommer till de tidigaretäppa möjligheterna försystemet insolventaattnya
och konkursmässiga företag fly undan eller uppskjuta motvärdesbetalningar. Det-att

kan leda till konkurser ocheller privatiseringta företag saknar ekonomiskav som
Ävenbärkraft. det sikt bör främja återhämtningekonomisksystemetom nya en

kan övergångskostnadema såvälför företag allmänhet bli höga.som
Den begränsade likviditeten i ekonomin och det outvecklade bankväsendet utgör

också problem. råderI det idag, med begränsadeett möjligheter erhål-system attsom
kredit för betalning motvärde, kommer endast företag med god likviditetav att er-

hålla utländsk valuta. såledesDet rimligtär den utländska valutan kommeratt anta att
till de likvida företagen, vilket åtminstoneatt kort siktmest tenderar öka im-att
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reservdelar.ochbekostnad insatsvarorkonsumtionsvarorporten avav

motvärde iomedelbar betalningfullständig ochmedInnebörden ett system avav
får möjlighetgivarna intemarknadsbestämd växelkurskombination med är attatten

sociala sektorer. Detproduktiva ellerexempelvis tilldirekt sitt stöd, syste-styra nya
kom-för vissa sektorer. löronmärka importstödmeningslöstdet fö stortgör attmet

enskildabeslut fattadevaluta resultatetfördelningen utländsk att avavvaraavmer
användningen sitt stöd,bindaVissa givare kan visserligenekonomiska aktörer. av

förrafår finansiera det degivarefår konsekvensen andradet endast att an-sommen
mindre önskvärt.ser

frå-antaldetapril 1992 presenteradeMoçambique iNär systemet restes ettnya
bärkraftiga företagså många ekonomisktifrågasatte det fannsVissa givare omgor.

kunde ef-motvärde verkligenfullständig betalningbestämmelsernadeatt avomnya
Vidarekreditpolitiken.bakgrund den restriktivasärskiltterlevas, detta ut-mot av

fylla den roll detkapacitetbankväsendetstrycktes tvivel systemetatt nyasomom
konsumtions-också till ökad importtendensenuttrycktesförutsätter. Oro över att av

ytterligare i detskulle förstärkas systemet.nyavaror

MoçambiqueochbetalningsbulunsstödSvenskt2.5.4 import-

skildabetalningsbalansstödimportstöd ochinledningsvisSom nämndes är poster
för detimportstödanvänds begreppetbiståndet. föreliggande avsnittli det svenska

åsyftarbetalningsbalansstöd det stödmedaninom landramen,stöd som gessom ges
och utnyttjatsbåda administreras sättformerna harutanför landramen. De samma

Moçambique.i
ochtill jordbruks-allokeringarimportstödet1970-talet domineradesUnder av

det totalabudgetåret 13198990 hadetransportsektorema. Fram procentt avCa0 m
sjönk underreservdelar. andeloch Dennaför import fordonimportstödet använts av

utsträckning fi-ökadfordonsimport iföljd199091 bltill 6 attprocent, som en ava
sjukvårdsutrustning harläkemedel ochnansierades katastrofanslaget. Importöver av

också har idenna importockså importstödet,det svenskautgjort viktig del menaven
katastrofanslaget.omfattning finansieratsökad över

ekonomiska strukturanpass-inledde sittMoçambique 1987l samband med att
målet medbiståndet övergripandeökat. Detimportstöd ihar andelenningsprogram

reformpolitiken.ekonomiskastödja densvenska importstödet sedandessdet är att
analyseraförsök1991 gjordessvenska importstödetutredning detl ett atten av

meningsfulltdetta sättimportstödsmedlen Möjligheterna görahur använts. ettatt
kunde dock konstate-statistik.fullständig och tillförlitlig Detbristenbegränsasav

intematio-detföljtsvenska stödet harutnyttjandet det mönsteratt samma somavras
såle-uppgick199091konsumtionsvaror har ökat.andelenimportstödet, dnella v s

råvarorlin-jämföra med 14konsumtionsvaror till 53des andelen procentprocent, att
övrigt.19utrustningreservdelarfordonoch 14 procentsamtprocentsatsvaror

år kom till slutsatsenimportstödetdet svenskautredningEn attsammaavannan
genomförandetförutsättning förtillräcklig,nödvändig,varitdetta änhar aven om

således ljusetbedömas iresultat böreffekter ochImportstödetsreformprogrammet.
strukturanpassningsprogram-efter detekonomiska utvecklingMoçambiques attav

jfr ovan.inleddesmet
valu-antaletockså belastning detdenbåda utredningarna pekarDe storasom

understrykeradministration ochMoçambiquesutgjort förtaallokeringssystem svaga
enhetligt valuta-inrättandetsyfte underlättagivarsamordning ibehovet ettatt avav

fördelningssystem.
genomfördes revisionimportstödetled i uppföljningenSom ytterligareett enav

vis-upphandlingsrutinemakonstaterasrevisionsrapportenstödet i maj 1992. I attav
valutaadministre-många tillämpas. Denfall intetillfredsställande iserligen är men
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rande förmågamyndighetens genomdriva stipulerade upphandlingsregler haratt va-
rit bristfällig. svårtDet visserligen åtskillnadklar mellan bristandeär kom-göraatt en

och medvetna oegentligheter. ändåRapporten det sannoliktpetens att systema-anser
tiska felaktigheter i upphandlingsförfarandet förekommit och dessa kan ha tagitatt
formen överfakturering, underleveranser och provisioner.av

Enligt revisionsrapporten kringgåhar det varit möjligt för importörer gällandeatt
någonimportregler myndighet har kunnat har varit svårtDet mycketutan att agera.

i efterhand bevisa medvetna felaktigheter begåtts. den anledningen rekom-Avatt att
menderar revisorerna gällande regler förbättras åtgärderytterligare och vidtasatt att
för säkerställa reglemas efterlevnad. Rutinema för hantering import-svensktatt av
och betalningsbalansstöd bör enligt övergångeni samband medöverrapporten ses
till det marknadsbaseradevalutafördelningssystemet. En förstärkning SIDAsav upp-
följningskapacitet prioriterad insats förbättraför situationen.attanges som en

Ett fritt och obundet importstöd förutsättning för Moçambique skall kun-är atten
fullfölja det ekonomiska reforrnprogram Sverige stöder. l princip bör därförna som

det svenska importstödet kanaliseras det marknadsbaseradevalutafördel-genom nya
ningssystemet under förutsättning det fungerar enligt fårplanerna och tillräckligatt
anslutning. En fördelarna hårdaremed det dess och konse-ärsystemet attav nya mer
kventa hantering motvärdesbetalningar ökar dess betydelse generellt bud-av som
getstöd.

I takt med ökade kormptionsproblem i Moçambique ökar kraven revision och
uppföljning stödet. Det därför nödvändigt Sverige, tillsammans med övrigaär attav
givare, stärker sin kontroll inför striktaoch regler för revisionhur ochgemensamma
uppföljning importstöd och motvärdesfonder skall utföras.av

Sammanfattningsvis pågåendesvensk importstöd stödja den eko-är ämnatett att
nomiska refonnprocessen i Moçambique effektivtsannolikt det lämnasmest om
obundet riktat specifika ellerän sektorer. En möjlighet ärmot attsnarare varugrupper
fortsättningsvis för budgetårliksom innevarande knyta det svenska stödet till villko-

för återhämtningslcrediter.VärldsbankenIDAs sådanEn samordning ligger i lin-ren
med behovet enhetligare villkor för irnportstödet. Ett fortsatt obundet import-av

stöd dessavillkor bör kombineras med aktivt deltagande i policy- ochett mer sam-
ordningsdiskussioner i de k Joint Evaluation Missions regelbundetsamt ut-s som
värderar importstödet.

Förändringar i Världsbankens villkor för stöd tyder den debatt struktur-att om
anpassningsprograrmnens pågåttutformning på-sedan mitten 1980-talet harsom av
verkat Världsbankens politik. kreditenDen till Moçambique med villkorsenaste om
ökade satsningar sociala sektorer och familjejordbnrlc exempel. Det bor-utgör ett
de finnas förutsättningar aktivt på-deltagande kontinuerligt bevaka ochatt ettgenom

såvälverka importstödets inriktning användandet motvärdesfonder.som av

Skulderochskuldlöttnud2.5.5

Moçambique världens skuldtyngda länder. Omfattningenär ett mest ut-av av
sådanlandsskulden landet inte kan sig skuldkrisen. Generella ochär att exportera ur

långtgående skuldomförhandlingar, inklusive avskrivningar, förnödvändigaär att en
hållbar ekonomisk utveckling skall möjlig. Merparten, 70 Mo-procent,vara ca av
çambiques utlandsskuld skulder till de bilaterala offentliga lueditorema.utgörs av
Moçambiques skuldstrategi därför främst koncentrerad minska bilatera-denär att

skuldbördan. Så ocksåhar skett skuldomförhandlingar i den k Parisklub-genom s
ben.

biståndskreditemaNär det gäller framgångsrikthar Moçambique varit relativt i
få ståndansträngningarna till erhållitavskrivningar. Moçambique har aldrigatt sven-

biståndskrediter,ska det biståndet från utgått gåvoform.svenska har iutan starten
Däremot har svenska fordringar landet i form EKN-garanteradestaten export-av
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milj i fordringar1986 användes betalningsbalansstöd till avskriva 135 krkrediter. att

Moçambique.
1987 ingick 70 milj kr iUnder det andra Parisklubbsavtalet för Moçambique

Återbetalningen senareladesunder avtalet. Vidaresvenska fordringar. dessa an-av
årsräntefrihet tid.betalningsbalansstödet till medge total under Dennavändes ettatt

1990uppgick till milj kr. svenska regeringen beslöt i slutetskuldlättnad 15 Den attav
afri-skuldlätmad för antalanvända betalningsbalansstöd för medge ytterligare ettatt

formendärvid milj kr i skuldlättnad, vilketkanska länder. Moçambique erhöll 28 tog
räntefrihet för alla förfall under det tredje Parisklubbsavtalet.av

uppgående miljutestående Moçambique till 108Sverige har idag fordringar
Från måste betalningsbalans-vid Parisklubbsavtal beslutaskr. svensk sida ett nytt om

måsteånyo användas för förbättra de bilaterala avtalsvillkoren. Härstödet skall att
frångenerellt finansieras svensktill hur ornförhandlingarna i Parisklubbenhänsyn tas

betal-Moçambique utnyttjandesida. emellertid rimligtDet anta attatt avgenomvore
förmånligaerhålla åtminstone under tidiga-lika villkorningsbalansstödet borde som

avtal.re
förmåsså fordringsägamaangeläget verka internationellt deDet är att storaatt ge

bilate-förmånligare svensk skuldlätmad avseendeomförhandlingsvillkor. Klart är att
inomoffentligt garanterade skulder i fortsättningen kommer medges endastrala att

för, anslutning till, multilaterala överenskommelser.eller iramen
till denskuldlätmadsåtgärder Moçambique bör koncentrerasFramtida svenska till

skulden. Beträffande svenska fordringar kanbilaterala offentligt garanterade man
biståndet skuldlättnad vadtänka sig använda till medge utöver överen-attatt som

biståndeti Parisklubben. Parisklubbsavtal finns i botten kanskoms multilateralt Där
ocksåbiståndetskulleanvändas för förbättra omförhandlingsvillkoren. Eventuelltatt
Ävenskuldbörda till det f d östblocketkunna användas till lindra Moçarnbiquesatt

så ingåsådanainsatser fall i multilateralt sammanhang.bör i ett

Korruptionsproblemet2.6

Korruptio-kulturer.länder ochförekommer i allaKorruption fenomenär ett som
flytan-och definitionensamhällenmellan olika ärvarierar omfattning och forminen

bedrägligt be-betraktautgår ifrån korruptionEnligt definition viden är ettde. att som
sin ställ-nivåer vilka utnyttjaranställda olikasåväl privatteende offentligtav som
rad för-definition begreppetbredareför vinning.personlig Inomning ryms enaven

maktmissbruk.stöld ellersammanhang skulle benämnasandraieteelser, som

ocherfarenheterexempelMoçambique,beteenden nñgrui2.6.1 Korruptivu
ikorruptionutgångspunkt för alla mottagar-grundläggandeEn omresonemang

biståndsgiva-måste Sverigebiståndetkringkorruption i ochländer eller att somvara
för-roll analyseraSverigesroll.åklagarens eller domarens ärsiginte kan atttare

åtgärder för minimerautifrån analyser vidtadessamottagarlandet ochhållanden i att
till bi-medelsrnissbruk kopplatellerkorruptionförekomstenför ochrisken annatav

ståndet.
detkanför oegentligheterbortförklaringarbaseradetill etniskthemfallaUtan att

fallersvenskaitransaktioner,beteenden och ögonpåpeka vissavärt attatt somvara
delländer kanmånga afrikanskaikorruption, ettunder beteckningen garn-vara av

mång-pluralistiskt,Moçambiquefår inte glömma ärManmalt kulturrnönster. ettatt
lojalitetenfallvissaklanlojaliteter kan i änoch vägasamhälle. Stam-kulturellt tyngre

från koloni-finns nedärvdagentjänstertjänster ochmedoch företag. Systemstatmot
prekolonial tid.såväl som



SOU 1992124
I dagligt tal i Moçambique betecknar ordet korruption lång rad företeelser. Be-en

brett fält, från hamnarbetarensspänneröver småstölder några kilogreppet mjölett av
sin familj, vi kan kalla den lilla korruptionen, till organiserad miljonsvindelsom

nivå,hög kan kalla den stora korruptionen. Vi skall i det följande nå-som ge
exempel företeelser i Moçambique belyser problemetsgra natur.som
Från såväl officiellt hållmoçambikiskt från företrädare för givarsamfundetsom

hävdas den lilla korruptionen mångai fall skapas och förvärras statstjänste-att av
låga löner. Statstjänstemän frestasmärmens betalningar eller kräva andraatt ta emot

förmåner för utföra sina tjänsteåligganden. har mångaDet enligt bedömare blivitatt
svårareallt någon form offentlig tjänst utförd i Moçambiqueatt befatt-utanav att

ningshavare och tjänstemän betalas under bordet.
I delar landet måste, säkerhetssituationen, all ha militärstora transportav p ag es-

kort. När det gäller katastroflivsmedel sådankan situationen last-transport attav vara
bilskonvojer med förnödenheter åtföljs och bevakas soldater månads-harav som en
lön täcker kostnaden tvåför veckors minimikostintag. sådan situationl kansom en
det sig naturligt soldat förser sig den last han bevaka. Utfattigate att är satt atten av
och hungriga soldater någotknappast effektivt skydd förutgör livsmedelstransporter
i vilket land må.det vara

Även den fattiga civilbefolkningen har skäl förse sig tillfälle Mednäratt tan-ges.
ke 60 landets befolkning lever i absolut fattigdom svårtdet inteatt procent ärav att
förstå de sociala och ekonomiska motiven för den lille eventuella lagbrott.mannens
Det handlar oftast skaffa för dagen sig och sin familj. tilltagandeDenatt matom
lilla korruptionen i Moçambique kan och bör överlevnadsstrategi undersessom en

svåramycket omständigheter.
svårtDet tänka sig problemet få någonär kan lösning ekonomiskatt till-att utan

och rimlig inkomstfördelning.växt
Det verkligt allvarliga korruptionsproblemet i Moçambique emellertid inte denär

tilltagande lilla korruptionen. Den kan svåralandets eko-ett symptomses som
nomiska och sociala kris. svåraDet konuptionsproblemet den korruptionen,är stora
d den tilltagande systematiska ekonomiska och politisk-administrativa brottslig-v s
heten beslutsfattare utnyttjar makten för vinning, makthavare utnytt-som egen som
jar for bygga privata formögenheter. Denna maktmissbrukstatens att typresurser av

dock inget sigär kännetecknandeär eller unikt för Moçambique. Ensom vare ge-
nomgång korruplionsproblematiken i södra och Afrika bilaga 123östraav ger en
bild korruptionen problem djuptär i alla länder i Moçambiquesäratt ett rotatav som
grannskap. Det finns dock aspekt skiljer frånMoçambique andra länder Sta-en som

resurser Moçambique i högär, grad, skapade det internationella bi-tens extremt av
ståndet.Enligt Världsbanken biståndet hela 66utgör % Moçambiques bruttonatio-av
nalinkomst vilket den biståndsandeleni särklass högstaär i världen. Om statensre-

utnyttjas fel i nation ekonomiskt förhållandesätt oberoende iär tillsurser en som
omvärlden torde problemet kunna betraktas inrikespolitiskt. Om däremotsom resur-

såtill fråndel kommer det internationella biståndet missbrukas, börstor det-ser som
betraktas såvälproblem för landets regering biståndsgivarna.förta ettsom som
En företeelse har bäring såväl den lilla den stora korruptionen ärsom som

den attitydforändring många bedömare det moçambikiska samhället noterat.som av
Under de första åren efter självständigheten det statsbärande partiet och dessvar
funktionärer genomsyrade moral inte tolererade svinn och stölder. Underav en som
1980-talets hälft har detta förändrats. finnsNu det tecken företeelsersenare att

stöld och korruption, inte så i fall inte beivras adekvataccepteras, vartsom om ett
sätt.

Den moçambikiske riksåklagaren påpekade i tal till det moçambikiska parla-ett
i 1992 höga makthavare under delen l980-talet skaffat sigmentet attmars senare av

Åkla-tillgångar och gjort investeringar stårinte i proportion till deras inkomster.som
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regeringsmedlem-några tillfällenvidMoçambique har nämntigarmyndigheten att

har dockkorruptionsaffárer. Inga nämnts.inblandade ikan nanmvaramar
systematiskamisstänkasnågra vad kanexempelföljandedetI varasomges

katastrofbistån-områden,inomoffentligamissbrukochoegentligheter treresurserav
livsmedelsbiståndet importstödet.ochdet,

Karasrrofbisránder
finnsomfattningkorruption isystematiskfallendokumenteradebäst storDe av

katastrofbiståndet.hämta inomatt
katastrofbistånd från interna-detMoçambiqueerhöllåren 1987-1989Under ett

Dennamiljard dollar.drygtuppgående till sammanlagtgivarsamftmdettionella en
treårsperiod,underexportintäktertotalamed landetsjämföraskan sammasumma

bi-90 dettadrygt procentHuvuddelendollar.miljarderuppgick till 0,27vilka av
Efter besväranderegeringsorgan.därmed olikahanteradesbilateralt ochstånd avvar

katastrofbiståndshanteringen lät denstölder inomkorruption ochrykten moçam-om
frågan. Efterför utredatvå kommittéerstatliga1989 etttillsättaregeringen attbikiska

80sadesdär detpresskommuniké, änkortfattad procentår publicerades att avmeren
mål.biståndet nått sina

medför-vilketgivarsamfundet,skepsismedsiffror möttesDe presenterats avsom
till-däribland svensk,bestående givarrepresentanter,arbetsgruppde tre enatt aven

framtagitsutredningsmaterial rö-tillgång till detfickarbetsgruppDenna somsattes.
distributionsledet.rande

ansåg sigutredningsmaterialetmoçambikiskagenomgång detEfter avnoggrarm
redo-tidigareomfattningsvinnets större änför hävdafoghaarbetsgruppen attatt var

hade stulits, konsumeratskatastrofgodsetansåg ungefär hälftenGruppenvisat. att av
el-denförsäljninggått illegal öppnamålgruppen eller tillavseddaandra denänav

marknaden.parallellaler
Materialet do-karaktär.systematisksvirmetviktig slutsatsEn att var avvararman

och majs,särskilt sockerlivsmedel,hundratalsfall därkumenterade mängder tonav
administratörer.och lokalapartifunktionärerlokal milis,levererats tillhade

syften.privataihadelastfordonkatastrofmyndighetens använtsmoçambikiskaDen
huvudsakligenbestodperiodkatastrofbiståndet under dennasvenskaDet av

Indi-till lokaltransporter.finansiellt stödlastfordon ochformer;i olikatransportstöd
drabbats.stödet hasåledes svenskakan detrekt

svenskautvärdering detomfattandelåtit genomförahar SIDAUnder 1992 aven
logisti-ochDPCCNskatastrofmyndighetenmoçambikiska transport-till denstödet

Utvärde-till UAL.lastfordon,formstöd, främst igivitSverige harUAL.kenhet, av
40uppgå omkring 30tillkatastrofhjälpen, främstinomsvirmetbedömer mat,ringen -

ka-då Sverige intedirekt berört,fall intebiståndet i dettasvenska ärDet gerprocent.
formtastrothjälp i mat.av

Livsmedesbsrånder
omfatta-helhet1980-talet i sinkatastrofbiståndet underdetVid sidan somrenaav

skapadenödställda, Mo-gratisutdelning tillför140.000tali rundade matton per
baslivsmedel tillbefolkningentillförsäkraskulleregeringçambiques systemett som

delenår, erhölls till420.000 störstasubventionerade priser. Denna tonmat, perca
subventionerade bi-dengratisutdelning ochKatastrofmaten förfrån USA.EG och

i landet.livsmedelsutbudet85tillsammansståndsmaten utgör procent avca
rådgivare i livsme-1985-90periodenunderarbetadeEG-tjänstemantyskEn som

hävdar han1991Idelsdistributionsfrågor moçambikiska attden rapportstaten. en
mål-egentligatill denförsvinnersubventionerade vägenden75 matenprocent av

prisersubventionerade ärtill deinte avsettsäljsEnligt maten somrapportengruppen.
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till högre priser den parallella marknaden. Denna skillnadutan mellan det avsedda

subventionerade priset och det högre marknadspriset skapar enligt bety-rapporten
dande vinster nivåhög i landet. Ytterligare källa till privat berikande de 70ären

motvärdet för den levererade aldrig fråninbetalasprocent de statligamatenav som
bolagen till den moçambikiska motvärdesfonder.statens

Sverige har inte givit denna form bistånd.av

importstödet
En betydande del biståndetdet svenska till Moçambique har alltsedan 1975av ut-

gjorts imponstöd i olika former.av
Sedan 1988 har det svenska importstödet kanaliserats via enhet inom deten mo-

çambikiska handelsministeriet. harDenna haft till uppgift administrativ tillvägatt
importföretagen fördela den utländska ståttvaluta till landets förfogande. Densom
har vidare haft till uppgift övervaka upphandlingar skett i enlighet med fastlag-att att
da Sverige har sedan 1988 kanaliserat drygt 1,2 miljarder kr i form im-nonncr. av
portstöd och betalningsbalansstöd denna enhet handelsministeriet.genom

Under 1992 låtithar SIDA revisionsfmna genomförasommaren en en genom-
gång hanteringen det svenska importstödet under perioden 1989-92. Revisorer-av av

det tvekan förekommit systematiska felaktigheter i hanteringenatt utanna anser av
det svenska importstödet. Revisorerna pekar såsomrad besvärandeföreteelser,en

Systematiska brister i upphandlingsforfarandet, vilket sannolikt inneburithar över--
fakturering, underleveranser och provisioner.
Påtaglig diskrepans mellan det imponerande företagets verksamhet och de varor-

importerats.om
Bristeri motvärdesbetalningar.-
Misstankar personliga bindningar mellan valutatilldelande tjänstemänom-
handelsministeriet och ledande i importföretag.personer
Oproportionerligt omfattande import vissa konsumtionsvaror redan finnsav som-
tillgängliga i landet lokal produktion eller sätt.annatgenom

Revisorerna det administrativa definition har inneburitatt systemetanser sto-per
möjligheter för komrptivt beteende. Den makt fördela mycket ekonomis-attra stora

ka värden tjänstemännen inom handelsrninisteriet fått inbjudersom systemetgenom
till missbruk.

Veterligen har inga omfattande utredningar, liknande de gjorts inom kata-som
strofbiståndet, genomförts den moçambikiska importstödshanteringen.av

Det torde klart i situation där det föreligger bristatt konvertibelvara storen en
valuta, någonoch form valutafördelningsmekanism därför behövs, denna fördel-av
ningsmekanisms funktionssätt spelar viktig roll för förekomsten korruptiva be-en av
teenden inom importen. Det moçambikiska fördelningssystemet, kringcentrerat
GCPI, har under gångna årende hanterat mycket volym konvertibel valuta,storen
huvudsakligen härrörande från biståndet.

Under 1992 har Moçambique, i samverkan med Världsbanken och IMF, genom-
fört reformer inom valutahanteringsområdet. Det tänkt valutatilldelningär skallatt
ske enligt icke-administrativa rutiner. Valutan skall säljas till marknadspris till de

har imotvärde lokal valuta. Det svenska importstödet för innevarande budgetårsom
skall kanaliseras Ävenvia denna marknadsbaserade mekanism. delstorom en av
möjligheterna till oegentligheter inom valutafördelningsorrtrådet försvinner med den-

reform bör givama och den moçambikiska uppmärksammana staten vara upp-
handlingsförfaranden och dylikt.
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KorruptionsbekümpningMoçambique2.6.2 i

tilltagit under i Mo-konstatera den lilla korruptionenDet lättär att att senare
aktiviteterofta hänvisade till mindre lagligaçambique. Underbetalda tjänstemän

svåramycketklara uppehälle. problem direkt kopplat till landetsför sitt Detta äratt
rådande förutsättningar inte möjliggörekonomiska situation, där budgetläget under

statstjänstemannakåren.några substantiella lönehöjningar i
På lång inkom-lösningen givetvis ekonomisk tillväxt ökarsikt statenssomen

så-På sikt finns andra lösningaroch budgeturymme för lönehöjningar. kortster ger
löneökningar.bistånd kan kanaliseras tilli form generellt budgetstöd somsom av

pekar förekomstenproblemet i Moçambique de indicierDet stora som av
maktmissbruk i skala.systematiska ekonomiska oegentligheter och stor

Några korrup-faktorer har betydelse för bekämpningen den storade avsomav
demokratiaspek-Moçambique det legala den politiska viljan ochtionen i är systemet,

ten.

legalaDet systemet
såvälmånga maktpositioner inomteckenfinnsDet statsapparatenatt pa-som

bilagavinning. denskapa privat Iorganisationer utnyttjas förrastatliga rapportatt
uppdragjuristmoçambikiskcivilministeriet knuten121 till översynenssom en

oegentligheter fore-dennekomrptiva beteendenhanteringförfattat nämner attom av
penrringförvalt-och tjänster,och distributionfrämst inom importkommer av varor

institutioner.för företag ochinom ledningenning, och polisenarmén samt
administrativalegala ochi moçambikiskapekar brister detRapporten stora

stratflagstiftningenmoçambikiskakorruptionsbekämpning. Denramverket för grun-
bestickninginte olaglig ochAnstiftan till korruption ärsig portugisisk lag.dar
bedömsoch tagandeemottagits. Givandeinte brottslig innan mutamutan somav

mutandemedför denstraffsatser. Dettaoch har liknandesammanhängandebrott att
affären inte röjs.ömsesidigt intresseden mutade har starktoch attett av

moçambikiska rättsväsendet minimal.personella kapaciteten inom detDen är
åklagare Flertalet saknar akademiskAntalet och domare i landet försvinnande litet.är

riksåklagarenutbildning. På nivå och hans ställföreträdarecentral det endastär som
Även påverkarakademisk de budgetmässiga restriktionemahar domarkompetens.

tordeseriös verksamhet. Detbedrivaallvarligt möjligheterrättssystemets att varaen
uppfylla deförintelegalauppenbart moçambikiskadet rustat attsystemet ensatt

korrup-mindre hanteraställas ikangrundläggande krav rättsstat, änmest ensom
tionsproblemet.

politiskavilanDen
tydlighetinte medmoçambikiska regeringenhar dennyssnämndaEnligt rapport

i sitt ställ-har brustitoegentligheter. Denupptäcktaställningtagitoch öppenhet mot
huvudsakligengenomförts harundersökningarkorruption. Deningstagande mot som

till all-Informationenkända fall.allmäntanmälningarihärdigaefterskett först mot
dröjt. Bris-dem har oftaföljderutredningar ochkring dessabeslutmänheten avom

konuptionsproblema-hanterakonsekventstrategi för sättpolitik och att ettten
står införregeringen,rnisstroenligtfortfarandetiken skapar, motrapporten, som nu

kapabelförfarandenantal anmälningar korruptamedsituation utan att varaett omen
handla.att

misstänk-missnöjetilltagandeuttalatgivarsarnfundet har överinternationellaDet
offentlig debattlett tillökade missnöjet haroegentligheter. Detsystematiska att enta

inletts.
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Demokrariaspekren

många frånDen västerländska kan i fall avvika afrikanska kultur-statensynen
Korruption inom statsförvaltningen förutsätter bristande lojalitet medmönster. sta-

mångaEtt grundläggande problem i Moçambique afrikanska länderoch andraten.
kan medborgarna inte har fullt förtroende för de sarnhällsinsti-attvara gemensamma
tutionema. De betraktas inte angelägenheter i utsträckninggemensammasom samma

i västerländska Demokratinskulturer. viktigaste uppgift i Afrika kan bli attsom upp-
förtroende för samhällsinstitutionema mellanoch skapa starkare samband deträtta ett

enskilda och det bästa.gemensamma
Problemet med komrptiva tendenser inom statsförvaltningen intimt kopplat tillär

frågan den öppenhet, insyn och möjlighet till känne-utkrävandeom av ansvar som
tecknar demokratisk stat.en

Fungerande flerpartisystem med fria val och fri kan öka parlamentetsen press
och folkets insyn i den moçambikiska statsförvaltningen. Det dock inte tillräckligt.är

måste måste bådeLagstiftningen rättsväsendet tillräckliga vadöver,ses resurser
gäller organisation, personal utgiftsbudget. Viktigaoch rättsövervakande institutio-

såsom måstebankinspektion, justitieombudsman, riksrevisionsverk etable-etc,ner,
Antagligen bör de inte direkt kopieras efter europeisk modell, utanras. snarareanpas-

rådandeefter förutsättningar de ekonomiska, juridiska, sociala och kulturellasas
områdena.

både korruptionsfrågan fråganRelaterad till demokratiseringsprocessen och är
decentralisering det politiska beslutsfattandet. decentraliserat beslutsfattan-Ettom av

de och därmed decentraliserat kan, aktivera lokala kontrollme-ett attansvar genom
kanismer, leda till minskade risker för korruption och maktmissbruk.

Vadkan för motverka korruptionen2.6.3 Sverige Moçambiqueigöra att
områden långsiktigSverige kan idag aktivt inom med relevans försägas trevara

förvaltningsbistånd,korruptionsbekämpning i Moçambique stöd till marknadsan-
passning demokratibistånd.landets ekonomi samtav

På förvaltningsbiståndets område brett stöd till kompetensutveckling in-ettryms
statsförvaltningen. Sverige stöder utvecklingen antal centrala blandettom av organ,

frnansministeriet. kan tänka sig framtidaMan insatser till stöd för genomgri-annat en
pande decentralisering beslutsfattandet i landet.av

Andra insatser förvaltningsområdet kan tänkas stöd till etablerandeärsom
ocheller förstärkning viktiga rättskontrollerande såsominstitutioner, revisions-av

åklagarmyndighetenoch dettal sammanhang kan tänka sig regionaltettman samar-
bete mellan olika myndigheter institutioner.och Sverige skulle kunna möj-överväga
ligheten organisera seminarium där för länder i Södra Afrikaatt ett representanter
kunde utbyta erfarenheter korruptionsbekämpningsområdet. Erfarenhetsutbyte
kan organiseras inom någon någraför eller de organisationer visar in-ramen av som

frågan,för till exempel Global Coalition for Africa, Africa Leadershiptresse Fo-som
OAU, PTA eller SADCC.rum,

Stödet till pågåendeden marknadsanpassningen den moçambikiska ekonominav
väsentligen det det ekonomiskautgörs och reformprograrnrnetsociala inriktadeav

betalningsbalansstödet. Detta syftar i första hand till öka tillväxten. Till-attprogram
i sin förutsättning förväxt är effektiv fattigdomsbekämpning. I läge där fat-tur etten

tigdomen så svår den lilla mångaär korruptionen för människor förutsätt-att är en
ning för överlevnad, har stöd till tillväxt antikonuptiv effekt.en

Övergången till marknadsekonomi kan ocksåemellertid öka korruptionsmöjlig-
hetema. måsteDen därför ske parallellt med förstärkning de institutioner ochen av
de möjliggör insyn, kontroll och utkrävandesystem som av ansvar.
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långsiktigdemokratibiståndet närvarande medarbetar SIDA fördet gällerNär en

förberedandeMoçambique. Endemokratiseringsprocessen itillberedning stödav
Democracy, Sl-Conditions forHåkan Moçambiquez StudyHydén, Astudie on

behandlar länkatdelviskomrptionsfenomenet. Dettaaugusti l992DA, även anses
marknadsekonomi. Genomgripande,frånövergångsprocessen plan- till tvärveten-till

komrptionsbekämp-statliga reformerföreslås förslagstudier innanskapliga om
område formuleras.ningens

utfor-för stöd till fri Attdemokratibiståndet insatserkanInom en press.rymmas
svår viktigså får generell spridningsådant det bred,stöd ärattett men upp-enenma

gift.

Åtgärder biståndetför motverkakorruption2.6.4 inomott
ochlands ekonomioegentligheter ikorruption ochallmän förekomstEn ettav

den allmännabiståndets effektivitet. En minskningpåverkar givetvisstatsapparat av
biståndet.således ökad effektivitet ibidra tillkorruptionen kan en

kravsvår moçambikiska bör ställabiståndsmiljö så denEn storaextrasompass
biståndet dess resultatutvärdera ochbiståndsgivamas följa ochkapacitet att upp

omfattandebeteenden. Det mycketförekomsten korruptivaklarläggaoch därmed av
administrativa ramverkenochbiståndsflödet de bristande legalai kombination med

gårsådana direktbeteenden inteförutsättningar föremellertidskapar att upp-som
ochrevisionsverksamhet. Klara reglertäcka eller hindra noggranna upp-genom ren

sanktioner appliceramåste kompletteras med tydligarevisionerföljningar och att om
oegentligheter uppdagas.

projekt ochår regelmässiga revisionerinförtSIDA har under programavsenare
innehåller några år all-tillbakaInsatsavtalen sedannaturlig del samarbetet.en avsom

också genomförtsharverksamheten. En rad revisionerklausul revisiontid om aven
initiativ.SIDAs

korruption iminimeringvåren Riktlinjer förunder 1992 utarbetatSIDA har av
många år,ipraxis tillämpatsriktlinjer, byggermottagarländer. Dessa somsom

biståndsförsvårande förhållandenförhållaskall sig till dehur myndigheten somanger
studera och analy-viktenråder i flertalat mottagarländer. riktlinjerna betonasI attav

understryks behovetkorruption i varje land. Vidareförekomsten och arten avavsera
Bevisa-insyn ochöppenhet mottagarlandet, med betoningi dialogen med ansvar.

Riktlinjerna understrykersanktioner.fall konuption skall aldrigde utanaccepterasav
avståndsta-tydligtnödvändighetenockså uppföljning och revisionvikten samt avav

förgod grundriktlinjerSIDAs utgöri alla former. Dessakorruptiongande enmot
kunnaskallbiståndet. riktlinjernaFörinomhanterandet korruptionsproblemet attav

anbefaller.åtgärder dedeprioritetkrävs högefterlevas att somges
gi-projektkonkurrensmellan olika givare,samordningiBrister gynnarsomom

företeelserexempeluppföljninggivamasbrister i ärochintressenvarlandets som
alltså eftersträ-givarsamordning börbiståndet. Okadkorruption iförökar utrymmet

konuptionshämmande syfte.iävenvas
minimeraåtgärder forlångsiktigaochmåste kombinera kort- attBiståndsgivama

Samtidigtmedelsanvändning.felaktigkorruption ochförekomsten noggrannsomav
omfattan-börmåste genomföras,biståndet regelmässigtuppföljningkontroll och av

självförmöjligheterbistånd skapar attkapacitetsstärkande mottagarende somges
uppbyggnadstöd tillgenerelltkan skeresursflödet. Dettaadministrerabättre genom

domstolsväsende.ochåklagarmyndighetriksrevisionsmyndighet,stärkandeoch av
sektorersärskildainominriktning problemhaoch börStödet kan även somen

från korruption.skyddavillman
biståndformerolikakan betraktafråga sammanhangetiviktig ärEn avmanom

uppfölj-tillräckligBiståndkorruptionskänsliga.mindre utaneller som gessom mer
komrption. lm-ochstöld, missbrukförgivetvis lättarekontroll blirning och utsatt
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fåradministrativa beslutsfattare for-portstöd strukturer där makt attsom ges genom

dela inbjuder till korruption, speciellt den officiella kursen avvikerstora summor om
från budgetårsmarknadskursen. Innevarande importstöd kan mindre kor-ansesvara

marknadsmässigt fördelningssystem.ruptionskänsligt det baserasatt ettgenom
finns inga enkla metoder komma till med korruptionsproblemet.Det rättaatt

bistånds-uppföljning förutsätterNoggrann styrning och den enda Dettaär vägen. att
biståndet.myndigheterna prioriterar hög kvalitet före hög utbetalningstakt inom

En realistisk förekomsten korruption och insikt alla aktörers ratio-attsyn av en
utgångspunkter förnella beteende inte alltid tjänar det allmänna bästa godaär över-

korruptionsproblemet. landspeciñk analysväganden rörande En ökad prioritering av
biståndsförsvårandede omständigheterna motiverad. skulle underlättasDettaärav

åå biståndetsrelationen mellan sidan karaktär och storlek och andraattgenom ena
Bistån-sidan den administrativa kapaciteten följa och analysera förbättrades.att upp

så minimera avvikelser.det bör utformas berörda har intresseatt parter ett attav
måste såvälmåste biståndsarbete.penhet och tydlighet allt gälla gi-Dettagenomsyra

utformasoch berörda konsulter och leverantörer. System börmottagarevare som
det lättare upptäcka och beivra oegentligheter.gör attsom
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Kapitel 3

FÖRSATSAR Vl MYCKET

MOCAMBIQUEPA

Frågan må naiv ocksåoch skulle kunna besvaras sånaivt Nej, behoven obe-ärsynas
stridliga biståndet rimligtvis inte kan för Eller Ja, Sverige blivit detnäratt stort.vara

givarlandet vårt bistånddet tecken blivit förstörsta är ett att stort.
frågan biståndsvolymenAtt iställs direktiven naturligt. En förklaringär är sä-om

biståndetkert just det såsvenska till Moçambique blivit finns histo-Detatt stort. en
risk bakgrund till det. förhållerHur relevant den i dag Hur sig storleken detär av
svenska Moçarnbique-biståndet till vårt biståndstorleken till jämförbara länderav

ocksåkan frågan Moçarnbique-biståndetsMan relatera storlek till det kun-om
nande och erfarenhetden vi byggt det gäller detta land. Detnär representerarupp en
betydande investering. Kapitalförstöring bör undvikas.

Å uppståttandra sidan kan det ha problem måstemottagarsidan beaktassom
vid bedömning biståndsvolymen. ocksåDen bedömningen beror de anta-en av av
ganden Moçambiques framtida utveckling.görman om

mångaDet måsteaspekter läggas fråga.är rubrikens enkla kan allt-Dennasom
så någotinte fårenkelt nöja sigMan med igenom de faktorer börattges svar. som
beaktas och i vilken riktning de pekar. kan därvidDet naturligt skilja mel-attse vara

faktorerlan berör Moçambique i relation till andra så-mottagarländer 3.1 ochsom
dana förhållandenmoçambikiska några32. Avslutningsvis anläggsrentavsersom
synpunkter frågan biståndsnivånsänkning 3.3.enom av

Moçambiqueförhållande3.1 andraländeri

utvecklingsbiståndetsDet svenska totalvolym avhänger den svenska bmttona-av
tionalinkomstens storlek. betyder biståndetDet minskning till land, viaatt etten av

internationell organisation eller medför motsvarande ökningtyp annaten av enen
biståndsbudgetenhåll i liksom hållökning upphov till minskningenen ger en-

vi det biståndetOm skulle ñnnas skäl reducera till Moçambi-ett antar attannat. att
frågaborde alltså biståndsbeloppsig det därigenom frigörs skulleque, man var som

göra större nytta.
För enkelhets skull begränsar här till jämförelse med andra programlän-oss en

der. Många faktorer kan förtjäna beaktas. Vi tvåkoncentrerar den relativaatt oss
biståndetstorleken det svenska till de olika bistånds förhållandeländerna och dettaav

våratill biståndspolitiska mål. Frågan biståndet effekt givetvisstörst ärom var ger
också relevant knappast möjlig besvara.attmen-

kvantitativajämförelser3.1.1 Några
biståndetsDet svenska bilaterala fördelning mellan mottagarländema kan lätt av-

läsas i budgetpropositionema biståndsstatistik.och i SIDAs framgårDär t attex
199091 utbetalades 149 milj kr i bistånd till Bangladesh 282och milj kr till Nicara-

Sådanauppgifter blir intressantare relaterar dem till ländernas BNPgua. om man per
capita och folkmängd biståndoch till andra givares dåtill dem. finnerMan Nica-att
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såmed dubbelt hög BNP capita Bangladesh fick 112 kr bi-svensktragua en per som

stånd invånare invånare.medan Bangladesh fick nöja frn-sig med 2 kr Manper per
vidare det biståndetsvenska till Nicaragua utgjorde 28,6 allt bi-att procentner av

stånd till detta land Någramedan det till Bangladesh utgjorde 18 promille. direkt
sådanaoperativa slutsatser mångakan givetvis inte dras relationstal. Det finnsav

förklaringar ändåtill dem. kan komplement till de beloppDe landutgöra ett per som
debatten i regel handlar Moçambique harrmar i jämförelse detta slagVarom. en av
framgår nedanståendetabell.av

öststatsbiståndetMed reservation för statistikens brister t vad gäller och förex
årdet vanskliga i jämförelser grundval siffror för enda kan kon-göraatt ettav man

biståndsgivarenSverige den bilaterala till Moçambique,även är störstastateraatt, om
relativt i fem andra länder Vietnam, Nicaragua, Angola, Namibia ochär störresett

biståndetUganda. ocksåDet svenska capita till fem länder Kap Verde,är stöneper
Nicaragua, Botswana, Guinea Bissau och Uganda till Moçambique. Detän är t ex

så gångerdubbelt såtill Botswana med 20 hög BNP capita Moçam-stort en per som
bique.

IISTÃND FIOGRMMÃNDEITdnl 31. PERIHM Tlll SVENSKA 1989
BNP Ofenlligrnenøbistdndcapita capitaper per

totalt Sverige Sverigetotalt
USD SEK SEK %

Moçambique 80 320 49 5,31
Etiopien 20 921 6,5 7
Tanzania 38130 248 15,3
Bangladesh 180 104 1,95 0,018
Guinea-Bissau 80 633 75 1,8l 1
Laos 180 225 20 8,8
Uganda 250 337 62 18,4
Indien 340 15 1,30 8,6
Kenya 360 295 9 3
Nicaragua 360 392 112 28,6
Zambia 390 320 34 10,6
SriLanka 430 214 3 1,4
Vietnam i.u. 14 35,75
Lesotho 470 442 7,634
Angola 610 93 24 25,8
Zimbabwe 650 180 21 1,61
KapVerde 780 1219 120 9,8
Namibia 1030 37164 22,5
Botswana 1600 858 103 12

exklusiveöstidnderKälla 199192100Bil.Prop. 4 298385-

Moçambique-biståndetDessajämförelser visar det svenska volymmässigt inteatt
så unikt skulle kunna förmoda.är som man
Ser biståndetdet totala till Moçambique det svenska be-utgörman varav en-

framstår biståndsberoende.tydande del emellertid landet unikt i sitt Enligtsom-
Världsbankens biståndetsWorld Development 1992 Table 20 andelReport utgör

Moçambiques bruttonationalinkomst inte mindre 66 Det väsentligtän ärprocent.av
vad gäller för övriga svenska programländer, vilka Tanzania kommeränmer som av

andra plats förmed 48 Vid jämförelse med genomsnittet samtliga län-procent. en
biståndsberoendeder i Afrika söder framstårSahara, 10 Moçambiquesprocent,om

slåendeLika det Moçambique tillförs mellan och fy-ännu ärextremt. att tresom mer
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gånger så biståndetmycket valuta exporten.ra genom som genom

kan ha reservationer beträffande siffrorsMan dessa tillförlitlighet och jämförbar-
biståndsandelEn hög bruttonationalinkomstenhet. beror givetvis inte bara attav

biståndet också låg låg.inkomsten i Moçambiques fall ytterligtär ärstort utan att -
nivåbiståndsberoendeKlart emellertid Moçambiques ligger i sigär att ut-en som

anledning sikt eftersträva reduktion biståndet jämförttill detta landgör atten en av
biståndetmed till andra programländer.

Förhållandet biståndspolitiskamålen3.1.2

frågan biståndets förhållande våra biståndspolitiskal det svenska bilaterala tillom
mål går någrauppenbarligen fårdet inte kvantitativa jämförelser. Man nöjagöraatt

Även sådansig allmän diskussion.med inte i entydiga slutsatser,utrnynnaren om en
några hållpunkter biståndetkan den för bedömning huruvida till Moçam-ge en av

uppnå målbique bättre eller möjligheter biståndspolitiskauppställdasämre änattger
bistånd till jämförbara länder.

Möjligen ledning biståndspolitiskakan viss hämtas den diskussion förs iur som
Bistånd internationella betänkande förorganisationer, kommittén över-genom av

svenskt multilateralt utvecklingssamarbete SOU 199148. diskussionDennasyn av
utgångspunkt biståndsmål slåssin i det övergripande fast i den för svenskttar ut-som

biståndsgiv-Måletvecklingssamarbete grundläggande propositionen 1962100 för
folkens levnadsnivå.ningen höja de fattiga Betänkandet konstaterar deär att att

utvecklingsstrategiema sedan slutet 1980-talet tenderat konvergera ochgängse attav
såväl stårVärldsbanken driver politik i samklang medUNDPatt som numera en som

mål. ocksådetta Med instämmande citeras uppfattningen mottagarlandetsatt om po-
biståndutvecklingsfrämjande,litik inte blir praktiskt allt möjligen detär taget utom-

föga effektivt.humanitära Detta grunden för den policy-dialog enanges som eu--
femism för konditionalitet blivit viktigt inslag i del det in-betydandeettsom en av

biståndet.ternationella Här spelar Världsbanken framträdande roll.en
alltså biståndrimligt antagande till Världsbanken eko-Ett knutetär stöttatt ett av

vårt biståndspolitiska målnomiskt ligger i linje med övergripande ett anta-program
kommergande kvalificeras i följande kapitel. moçambikiskaDetnärmastattsom

sådantekonomiska och sociala rehabiliteringsprogrammet PRES är ett program.
sådant något frånFörekomsten emellertid Moçambiqueinte skiljerärettav som

många andra svenska prograrnländer i Afrika Zimbabwe, Lesotho, TanzaniaKenya,
och Uganda.

biståndsmålet delmålövergripandeDet bekant nedbrutet i femär som
resurstillväxt,-
ekonomisk och social utjämning,-

mångaâkonñgrtiskoch politisk självständighet inte oberoende vill hasom-
et ,

demokratisk samhällsutveckling ochen-
hushållningframsynt med och miljön.naturresurser omsorg om-

Resurstillväxtmålet fått Fåhar ökad betoning. bestrider det allt över-attnumera
framgångskuggande fattigdomsproblemet kan angripas med bara i läge med eko-ett

Få ocksånomisk tillväxt. förnekar marknadskraftema till-de bättreär ärattsom en
central planstyrning vilket inte innebär dessa krafter kan släppasväxlmotor än att
afrikanska led-fria flertalet länder behöver förstärkning den statligasnarast en av-

ningen och kontrollen ekonomin.av
Det blir vidare alltmer sambandet mellan ekonomisk tillväxt ochaccepterat att

gårfattigdomsminskning båda för-i riktningama. Det inte bara den förra ärär som en
för förhållanden också förutsättningutsättning den Förbättrade sociala är ensenare.

hållbarför utveckling. för befolkningslagerekonomisk Växande inkomster bredaen
kan skapa stabila och köpluaftiga marknader.
312m
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insikten dessa samband har i växande återspeglasgrad kommit i flertaletattom

ekonomiska anpassningsprogram. Någon skillnad finns alltsådet istörre detta avse-
ende knappast mellan Moçambique flertaletoch andra afrikanska biståndsmottagare.

måDet emellertid Moçambique de länder tidigast ochnoteras att ett mestvar av som
radikalt lade frånkursen planekonornisk till marknadsekonornisk riktning, tom 0 m
före sina tidigare östeuropeiska förebilder. Det svenska Moçambique-biståndet har

frånför övrigt förhållandevisbörjan haft stark inriktning tillväxt.en
Demokratimålet ocksåhar i förgrunden, liksomträtt den aspekt det värnetav som

Ävende mänskliga rättigheterna här betonas ömsesidigautgör. samband,av t attex
legitimitet och demokratisk förankring viktigt långsiktigför framgångär medäven
ekonomiska reformprogram. Citatet från det utförliga avsnittetär demokrati ochom

åretsmänskliga rättigheter i budgetproposition 1991922100 Bilaga förtjä-4. Härur
också följande mening citeras ståDet bör klart för samarbetsländer inteattnar som

visar tydlig vilja driva demokratiseringsprocessen framåt påverkardetta bi-att atten
ståndssamarbetetsframtida omfattning Påoch inriktning. denna punkt kommer man
alltså inte målet i policy-dialogen. Sverigesväva Här f i sällskap medatt ö gott
andra biståndsgivare.

frågaDet hur kravet framåtskridandeär demokratiseringsprocessen annan en
kan i praktiken. I sin Human Developmentmötas Report 1991 redovisade UNDP ett

mångaHuman Freedom Index med 40 frihetsindikatorer, med klar demo-varav
kratinriktning. På basis dessaindikatorer rangordnades de 88 länder för vilkaav upp-
gifter fanns tillgängliga. Här hamnade långt frånMoçambique inte botten. Uppgifter-

avsåg emellertid 1985. Sedan dess har Moçambiques frånutveckling demokrati-na
seringssynpunkt varit pUSlllV. Den konstitutionen 1990 indikation detm.ärnva en
När gäller dcmokralimåltt stårdet sig Moçambique i dag ganska väl vid enjärzrförei-

mångamed andra programländer, speciellt hänsyn till den tydliga v11-tarse om man
jan .

Sammanfattningsvis gäller fortfarande slutsatsen i Landöversyn Moçambique-
1980 Moçambiques utvecklingssträvanden sammanfaller i hög grad med deav

biståndspolitiska målen.svenska Den utveckling dessa strävanden genomgåttsom
sedandess åren,har, särskilt under de legat i linje bistånds-med den svenskaSenaste
politikens utveckling. månI vad strävandena kunnat förverkligasännu är en annan
fråga.

Moçambique svenskt3.2 mottagorlandsom
föreliggandeI avsnitt skall vi snabbt rekapitulera bakgrunden till det svenska

Moçambique-biståndets utveckling. Därefter diskuteras några problem mottagar-
sidan relevanta vid biståndsvolymen.bedömningär Avslutningsvis skisse-som en av

några tänkbara moçambikiska framtidsscenarier.ras

Bakgrund3.2.1

förståDet lätt Moçambique kommit vånär inta tätplats i bilaterala bi-att att att en
stånd. årenRedan under de tio före självständigheten 1975 lämnade Sverigenärmast
humanitärt stöd till befrielserörelsen Frelimo. lågDetta i linje biståndspoli-med det
tiska självständighetsmålet. FN-resolutioner hade också till stöd till nationellamanat
befrielserörelser i Södra Afrika.

Efter självständigheten blev Moçambique programland budgetåretredan 0 rn
197677. Därvid framhölls den ekonomiska och sociala jämlikhet denatt sta-som nya

mål biståndspolitiskastämde väl med det svenska utjämningsmålet.ten Densatt som
tanzaniskt inspirerade utvecklingsstrategin torde ha betraktats allmäntsom progres-
siv och därmed förtjänt stöd.av

Biståndet snabbt och landrarnen fördubbladesväxte mellan 197778än ochmer



1992124SOU
Moçambique-biståndetsspårnågra iinteregeringsskiftenasvenska198182. De satte

stödda des-sydafrikansktoch detfrontstatsställningMoçambiquesvolymutveckling.
pådrivande.verkathar säkerteffekterförödandetabiliseringskrigets

kriget,till följdfrämstsvåra situation har,utgångslägetiredanLandets avextremt
frånmed 30sjönkBruttonationalinkomsten procentförvärrats.ytterligaresuccessivt

existensminimum.underlevaberäknasbefolkningen601982 till 1985. procent av
Moçambiqueuppfyllerbiståndets landinriktningsvenskaFattigdomskriteriet för det

råge.med
sydafrikan-dengradbiståndet växandeipräglades1980-taletandra hälftenI avav
sydafrikan-denberoendeMinskatdesseffekter.ochdestabiliseringspolitikenska av
humanitä-Svår förstärkte debiståndet. torkasyfte medekonominska ettsomangavs

Katastrofbiståndetmål.Överlevnad prioriteradekrisanpassning blevochmotiven.ra
snabbt.växte

omläggningmed dessrehabiliteringsprogrammetekonomiskadet1987 inleddes
låg med deni linjeriktning. Dettamarknadsekonomiskipolitiken avprogramav också förvägledandeblevalltmerutvecklingsstrategiförordadeVärldsbanken som

komplettera-importstödctväxandekraftigtflerabiståndet. sedanDetsvenskadet
rehabiliteringsprogrammet.betalningsbalansstöd baseratbetydandemeddes ett

iutvecklingenhuvudsak bestämtsiuppenbarligenomfattning harBiståndets av
harriksdagenbiståndsbehoven. Iväxandestadigtföljandedäravoch deMoçambique

motståndnågot egentligtlandramshöjningen inte möttså kontinuerligaden gott som
budgetårenspeciellt föryrkadespartimotionerhåll. moderatafrån Imoderatänannat

budgetpropositionende ilandramsbelopplägre änväsentligt199192199091 och
ocksåvänsterpartietbudgetår motionerade inte bara utansistnämndaföreslagna. För

Regeringsförsla-föreslagna.detlandramsbelopphögre änfolkpartiet och centern om
Efter detanslagsframställningar.SIDAssig tillanslutittidigare i regelhar senas-gen

begärd ökning199293förSIDAemellertidomvandladesregeringsskiftet avente
beslutadriksdagenoch sedanföreslagenbudgetpropositionentill imilj kr45 aven

tillfällevid dettamotioneradeSocialdemokratema80 milj kr.minskning enom
belopp.oförändratvänsterpartietoch50 milj krminskningmindre om

iochbudgetpropositionemaanslagsframställningar, iSIDAsiDe argument som
bistånds-femtill deanknutiti regellandramshöjningar haråberopats förmotionerna
och nödskadegörelsesjälvständighetsmålet och till denmålen specielltpolitiska

mottagnings-bristandetillhänvisatsärskiltharvållat. Moderatmotionemakrigetsom
bi-sida harsocialdemokratiskFrånlandramssänkning.förkapacitet argumentsom Årets hänvisar tillbudgetpropositionframhävts.apartheidiståndetsroll kampen mot

fastlagdagenomföra denmöjlighetMoçambiquesosäkerheten attökandeden om
landramssänkningen.förutvecklingspolitiken argumentettsom

årenökningMoçambique-biståndets kraftigaalltsåtycksPå det hela genomtaget
ifråga-stundomVadriksdag.ochregeringSIDA,samförstånd mellanskett iha som

omfattning.dessinriktning änmåluppfyllelse ochbiståndetshar varit snararesatts
Moçarnbique-bi-svenskadetanalysförutsättningslösföreslog1987SIDANär aven

överlev-Moçambiquestillbidraskall kunnaeffektivtmesthur detståndet gällde det
den siguppehöllårsstånd landrapport1988tillsådan komanalysnad. Och när en

får intrycketManolika sektorer.mellan attfördelningbiståndetsvidhuvudsakligen
landramenförutbestämd ochmindreellervaritutveckling attbiståndsvolymens mer

någotmed tidvisi taktuppräknatsautomatisktpraktisktMoçambiqueför taget -
uppenbarligen legatharBakom dettalandramsbeloppet.totaladet en-snabbare än -

procentsautomatiken.
Moçambique-frågananalyseralåta landrapportnaturligtvarithadeDet omatt en

berörsaktualiserasdärvid hade bortproblemNågra debiståndets omfattning. somav
ochlandrapporteringenfråganTillavsnitt.följandeibetänkande närmasti detta om

5.2.kapitelspörsmål återkommer visammanhängandedärmed senare
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Problem3.2.2

biståndetHur till land bör bli eller helt enkelt blir beror många fak-stort ett - -Biståndsbehovet, i svårmätbart, sådan;och för sig gradenärtorer. överensstäm-en av
melse mellan landets biståndspolitikutvecklingspolitik och svensk vissen annan; en
institutionell såkontinuitet tröghet vill tredje. viktig rollEn spelar gi-om man en-

också förmågavetvis landets biståndtillgodogöra sig eller, med negativatt en mer
formulering, de problem biståndmottagandet nå-Här skall behandlasom av reser.

dessaproblem, eller mindre starkt relaterade biståndsvolymen.tillgra av mer
En direkt funktion biståndsvolymen biståndsberoendet. Att Moçambiqueärav

härvidlag intar särställning Biståndsberoendetshar redan negativa effek-noterats.en
långaomvittnade. det loppet övergåI kan beroendet iär mental tillvänj-ter sortsen

ning. bistånd utifrånDet lättare ansöka för tillgodoseär angelägna ochlel-att attom
svårfmansieradeler utgiftsbehov mobilisera sådant förhåll-Ettän att egna resurser.

ningssätt främjar inte ansvarsmedveten ekonomisk politik och effektiv statsför-en en
Bistånd,valtning. förändringar i den ekonomiska politiken, kan kommaän attsnarare

betraktas lösningen ekonomiska problem.som
Biståndet kan i Moçambique liksom försvåraarmorstädes effektiv ekono-en- -

ocksåmisk politik sin splittring antal projekt. Dessa finansierasett stortgenom
nämligen ofta givama direkt och utanför statsbudgeten. Därmed undandras de fr-av
nansdepartementets kontroll och den centrala investeringsplaneringen. Detta pro-
blem sammanhänger emellertid mindre biståndsvolymenmed den totala med bi-än
ståndets karaktär. Obundet betalningsbalansstöd, eller dess imotvärde lokalsnarare
valuta, spelar för Moçambique betydelsefull roll deni statliga utgiftsstyr-tvärtom en
ningen.

biståndstlödenStudier tyder inte bara innebär tillförsel utländsktatt stora en av
ocksåsparande kan minska det inhemska sparandet. indirektEn indikatorutan

detta skulle kunna skatteinkomster tenderar minska i länder medatt statens attvara
bistånd. Detta kan tolkas politiker i mottagarländema undviker impopu-stort attsom

lära skattehöjningar, biståndeftersom kan inhemska skatteintäkter.ersättavet attman
Ökadbiståndsflöde ocksåEtt har icke önskvärd effekt växelkursen.stort en

tillgång utländsk valuta tenderar nämligen kursen den lokalaatt pressaupp va-
lutan och leda till real appreciering denna. Detta hämmar och stimule-exportenen av

importen. Styrkan svårbedömbar,denna effekt inte minst i relation till bi-ärrar av
ståndetspositiva effekter. biståndsinflö-Det emellertid faktor räkna medär näratten

nått nivå.det moçambikisk
fråga behandlas utförligtDenna i särskild promemoria bilaga 31. redo-Hären

visas bl de leder fram biståndsflödenstill slutsatsen storaa resonemang som om ne-
gativa växelkurseffekter. Utan bestrida vill inte dra allt-översynenatt resonemangen

långtgåendeför slutsatser dem. biståndetHänsyn bör till den form i vilkentasav ges
och de villkor vilka förknippat.med det detNär gäller betalningsbalansstödetär mot-
verkas den växelkurshöjande effekten de krav realistisk växelkurs dettaav en som
bistånd förenat med.är

Hittills berörda biståndetsproblem har samband med månstorlek. I viss gällerett
också någotdet vad lättvindigt skulle kunna rubricera konuptionsproble-man som

har behandlats relativtDet utförligt i kapitel 2.6. behöverHär endastmet. noteras att
detta problem reellt, det föranleder åtgärder åt-ytterligare och det,är dessaatt att om

fårgärder inte vidtas eller avsedd effekt, bör inrangeras bland faktorer motiverarsom
biståndet.begränsning det framtida ocksåTill dessafaktorer bör kunna räknasen av

fördelning statsutgiftema, mellan social- respektive militärbudgeten,ten av ex som
går med utvecklingssamarbetets syften.tvärs

Ett ocksåproblem slutligen Moçambiques administrativt begränsadeärstort rent
fråganmottagningskapacitet. Den behandlas i kapitel 5.1.
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framtidenAntaganden3.2.3 om

Moçambique-biståndets storlek har hittills diskuterats i historiskt perspektivett
Översynenoch bakgrund aktuella problem. emellertid i första hand inriktadärmot av

årensbistånd. bistånddiskussion byggade kommande En detta börnärmast av
vissa den allmänna utvecklingen i Moçambique. nämligenantaganden Denna ärom

effektivt bistånd,bestämmande för möjligheterna lämna för fördelningen mel-att ett
biståndstyperolika behandlas i följande kapitel och därmed för bi-lan som närmast

ståndetstotalvolym huvudämnet för föreliggande kapitel.som
Av avgörande betydelse för bedömning Moçambiques framtida utvecklingen av

ingångnabeträffande utvecklingen efter nyligen freds-de antaganden denär görman
överenskommelsen.

l kapitel 2.1 skisserades hypotetiska framtidsbilder. Enligt den första bildentre
skulle inhemska, sydafrikanska affärsintres-ohelig allians mellan och portugisiskaen

kunna sig nationen. Enligt skulle etniska spänning-överordna den andra växandesen
leda till lokala krig nationens uppdelning upplösning. Enligt den tredje,och ellerar

något låtljusare, framtidsbilden skulle den enhetliga nationalstaten kunna räddas, va-
långttill priset driven politisk och ekonomisk centralisering och betydan-ettra av en

bistånd.de beroende internationelltav
något tvåEtt optirnistiskt förs i bilaga skisseras32. Här altema-mer resonemang

tiv; med ansvarsfull statsledning, med Skrupelfri. sannolik be-Mestett etten en mer
bådautveckling har inslag alternativen, eller kanske pendlardöms en vara som av

två.mellan de
målarVilka scenarier och hur deras respektiveän änman upp man sanno-ser

stårblir spekulativa inslaget nödvändighet emellertid klartlikhet, det med Detstort.
övergångkrigsslutet inte kan innebära snabb eller fullständig till nor-väntasatt en

förhållanden.mala Demobiliserings-, repatrierings- och reintegreringsprocessema
svåra, långdragna. flerårigberäknas bli sannolikt En period eller mindrekan av mer

instabilitetlatent kan förutses. En utveckling kaos och anarki kan inte uteslutas.mot
årensde utveckling i Moçambique blir förefallerHur närmaste än omstän-ett par

digheter klara.
biståndsbehovendet första moçambikjska inteFör kommer de totala minskaatt

åren.under de kommer skifta karaktär. Till kostnaderna förDenärmaste attsnarare
övergångsprocessemade nyssnämnda kan läggas bl kostnader för utvidgninga en av

förvaltningsbiståndet områdentill för omfattandetidigare inte tillgängliga och en
återuppbyggnad. Förberedelser för och genomförande det val skall ägaav som rum

efter fredsuppgörelsen ocksåinom kommer dra betydande kostnader. Sam-ett att
manlagt torde dessakostnader minskningen kriget di-väl de medän uppvägamer av
rekt förenade utgifterna. Därtill kommer den akuta nödsituationen tenderar för-att att
varras.

det flertaletFör andra kommer de omständigheter legat bakom detav som sven-
Moçambique-biståndets kvarståska snabba tillväxt och nuvarande omfattning att

försvagade.efter krigets slut. Först sikt kan dem bliäven väntasett par av
Även svårbedömbar, ändåutvecklingen i Sydafrika fortfarande pekar den iärom
från moçambikisk synpunkt positiv riktning. för Moçambi-Frontstatsargumenteten

que-biståndet får därför komma minska i styrka.antas att
övergång från återuppbyggnadsekonomi påverkarEn krigsekonomi till visserli-

biståndets biståndsbehovensmöjligheter, inriktning och effektivitet ängen snarare
omfattning och angelägenhet. Ett upphörande kriget och därmed förenade nöd-av

ändå undgå småningomhjälpsbehov kan inte försvaga de humanitäraatt rent mo-
bibehållen biståndsvolym.tiven för Speciellt det givetvis i längregäller etten per-
återuppbyggnaden fårspektiv, börjat förmodasresultat och tillväxten skjutanär ge

också långafart. Moçambiques och geografiska i det loppetläge börnaturresurser
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spår i utvecklingstakten biståndsbehovet.och därmed reducerasätta

Sönkning biståndsnivön3.3 av
båda föregåendede avsnitten framgårAv det finns förnärmast att argument en

biståndetreduktion det svenska till Moçambique. Hit hör främst det i längdenav
ohållbart biståndsberoendet och den sikt utvecklingstora gynnsammare som
fredsavtalet kan medföra, föreliggande avsnitt skall diskuteraI vi vissa invänd-antas

sådanningar reduktion och hur dessaskulle kunna Denna diskussionmötas.mot en
förs Någrahär i mycket allmänna slutsatser den kan inte dras innan itermer. av

biståndetsföljande kapitel analyserat det nuvarande huvudsakliga kompo-närmast
nenter.

bör först biståndsvolymenDet reduktion redan Medskett.noteras att en av un-
dantag för till import- och betalningsbalansstödet hänförban avbrott 198687ett var

uppåtriktadtrenden stadigt budgetårända 199091. Följande skedde emellertidt o m
trendbrott visserligen grundsom ovanligt reservation överdrivs iett stor ut-av en

Biståndsutbetalningama sålunda frånbetalningsstatistiken. sjönk 833 milj kr
199091 till Också623 milj kr l99l92. landramama ökade kontinuerligt med un-

dådantag för l98485; denna ökning bröts 199293, landramen sänktes till 395 milj
från föregåendekr milj budgetår.475 kr
Frågan biståndsnivåneventuell sänkning gäller därmed det finnsom en av om an-

ledning fortsätta den Svaret beror i hög grad de problemväg anträtts.att som
uppstå. nåskulle kunna Dessaproblem beror i sin till del vilkentur stor taktsom l en

månfortsatt sänkning skulle ske i bistånd påverkasoch vad andra länders skulle
Det uppfattning eventuell fortsatt reduktion biståndet tillär översynens att en av

Moçambique bör ske successivt och längre period. De övervägandenöver en som
sådan långsiktigkan motivera reduktion Traditionellt präglas dessut-natur.en av

biståndetdet svenska kontinuitet. SverigeDet kommit axlaattom av ansvar som ge-
omfattningen bistånd ocksåsitt bör beaktas. kan Sveriges agerandeDetnom av ge en

särskild innebörd.
biståndsgivareMan kan knappast räkna med andra skulle del denöveratt ta en av

biståndsbördan.svenska De kan dra slutsats det ochstörstamotsatt attsnarare av
givarlandet minskar såsitt Detta mycket övervägan-trognaste engagemang. mer som

också håll. sådanden liknande de svenska rimligtvis andra förRiskengörs en
signaleffekt föranleda ocksåbör viss försiktighet. Kanske kan den motivera atten
frågan biståndsberoende biståndsnedtrappning frånoch principiellatasom upp mer
utgångspunkter.

Ett minska sannolikheten eventuellt fortsatt biståndsre-svensksätt att attav en
får återverkningarduktion icke avsedda kunde undvika deklarera så-att att attvara en

ådan reduktion planeras. ligger sidan så-Det andra värde i klar markering. Enett en
dan enligt uppfattning, viktigare takt vari reduktionen sedandenöversynens än
sker.

Så sådan Många biståndsinsatserdramatisk behöver markering inte haren vara.
årensunder lopp gång.avslutats och utfasning andra första hand börIären av

pågåendetidsbegränsningen långsiktiga såda-och nytillkommande insatser, ävenav
betonas och preciseras.na,

biståndHur minskning totalvolymen fördelas mellan inom och utanför lan-en av
dramen mindre biståndsformerbetydelsefullt. Vissa i första hand katastrofbi-synes
ståndets återuppbyggnads- rehabiliteringsdel,och det till Moçambique hänförbara
SADCC-stödet, viastödet enskilda organisationer och forskningsstödet SA-genom

Ålandramsbistånd.REC f jämförbara med sidan finnsandra det anledningär ö att
sammanföra importstödet med betalningsbalansstödet utanför landramen.
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katastrofstödetkortfristigaimportbetalningsbalansstödet och det är ut-Vad gäller

Sven-förutsätterImportbetalningsbalansstödetsvår förutse.vecklingen att ettatt av
sociala rehabiliterings-ochf det ekonomiskaekonomisktgodkänt nprogramge

dettafor stödetkrävs deföreligger. DessutomPRES att programavprogrammet,
uppfylls.strukturanpassningslcredit angivnaf de i IDAsgällande villkoren senasten
uppvisabiståndsutbetalningarna kan kommatotalainnebär deSistnämnda krav attatt

detomfattningenbeträffarfrån året till det andra. Vadförändringar det avstora ena
svår förutse.defmitionsmässigtkatastrofstödet dennakortfristiga är att

biståndsminslcning inte baraberoruppstår medi sambandmån problemvadI en
biståndet första hand be-iockså delarvilkaskertakt vari denden utan somav

skall endastkapitel. Häråterkommer nästfoljandefråga iTill noterasdennarörs.
bistånds-den svenskaerfarenhetkunnande och dentill dethänsyn bör tasstoratt som

lång-detåren resultatbyggtresursbasen underadministrationen och ett avsomupp
Moçambique. Dettamedutvecklingssamarbetetoch omfattande representerarvariga

bi-tillgång Moçambique. Enförbetydandefor Sverige ochinvesteringstor enen
inriktade bi-Moçambiqueså svenskaalltså denläggasståndsreduktion bör att

anspråk.iståndskapaciteten fortsatt kan tas
speci-forädlingsgrad, högrebistånd med högrebörEn strävan att genomvara

utvecklingsbistånd behöverMinskatvolymminskning.vikt, söka kompenserafik en
huvudsak-Biståndet i detta kapitelharutvecklingssamarbete.försvagatinnebärainte

finns detutvecklingssamarbetetperspektiv.kvantitativt Ibetraktats iligen utrym-ett
aspekten.kvalitativaförstärkning denfor avenme





1992124sou

Kapitel 4

RÄTTSATSAR Vl

långsik-förfinnsdet argumentkonstateratkapitel harföregående att enI närmast
också diskuteratharViMoçambique.utvecklingsbistånd tillvårtneddragningtig av anstå till dessfickSlutsatsema attneddragning.sådanaspektergenerellanågra en

kapitel.föreliggandeförbehandlats. Detta ämnetärsammansättningbiståndets
Dennågot entydigt ärintevisserligenfråga kan svar.provokativaRubrikens ges

kangivet lägeiinsatstyperochbiståndsslag ettvissaeftersomställa,ändå vänd att
kvantiñeraskan änmån begreppdettai denutvecklingseffektförmodas högre -ge - nedan.diskussioneniåterspeglasfråganSåtillvida kommer attandra.
sammansättningbiståndetsiförskjutningardeåterblickförstVi skall göra en

synpunkternågraviDärefter anläggerårens 4.loppunderunderägt rumsom
bistånd 4.2.årensde närmaste

hittillsBistöndet4.l

sedan1975bistöndsutvecklingenAllmänt4.1.1 om
bi-sammansättningenuppfattningsigvill skapa avproblemEtt när omenman

särskiljahelstprogramland är ettattvilketellerMoçambique annatståndet till som -- vilkasbiståndskategorier,avgränsadedefinierade ochsånågot välantalrimligt när
budgetproposi-Varkenländervis.jämförasår ochantalföljaskanutveckling över ett

uppgif-härvidlag. Deupplysandesärskiltanslagsframställning ärSIDAsellertionen
utvecklingen.bildsystematiskimpressionistisk änlämnas avdär en merter gersom förklaringkanDetlandramsbeloppen.jämförbara äroch vara enentydigaendaDet

jämförel-till denochlandramssyndrometdessavidfixeringbiståndsdebattenstill
talainteinnehåll förlandramamas att omuppmärksamhet ägnassevis ringa som -
vissaMoçambiqueförochlandramenutanförbiståndet fallerdel somden somav

biståndet.totaladethälftenutgjort än avmer
sådanårligensammanställerSIDAsaknas.biståndsstatistikintebetyderDet att

visserli-verkarBSD. DennadiagramochBistånd siffroripublikationenistatistik
kanbyggerdenmaterialbruk. Dettilltill interntanpassad än externt sommergen Ettframträder.överskådlig bildochlättillgängligsåemellertid att en mergrupperas

nedan.riktningen görsförsök i den

miljhuvudkmegorierfördelningbistündetstotalaTabell41. Det
199091-199192 Summa198586-198990198081-198485197576-197980

52213017616748kapstödA11m.
23780109399Undervisning
71597283217119Lantbruk
388522301050Industri
644196401470Infrastruktur

24906251036548281balansstödBet.
1114221631106156Katastroñristánd
156556331Övrigt 7

6265145729291260.20Summa
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Allmänt kapacitetsstöd insatserna personalfond, konsultfond förvalt-ochavser

ningsstöd. Infrastruktur såväl insatser inom landramen SADCC-stödetavser ut-som
landrarnen.över I betalrringsbalansstödet ingår importstödäven inom landramen.

ÖvrigtPosten innefattar huvudsakligen stöd via enskilda organisationer, forsknings-
stöd och särskilda Det bör observeras siffrorna i tabellen inte hänsynattprogram. tar
till importstödet innehåller komponenter kan fördelasatt sektorer. Uppgifter-som

avseendebetalningsbalansstöd och katastrofbistånd därigenom inte direktna är jäm-
förbara med tabell 22, eftersom delar importstödet utgjorts katastrofbiståndav av
och i denna tabell har redovisats sådant.som

Den procentuella fördelningen huvudkategorier framgår tabellen nedan.av
Tabell42. Dettotalabiståndetfördelninghuvudkutegotiet%

197576-197980198081-198485198586-198990l 990191-199192 Summa
Allm.kapstöd 8 13 6 9 8
Undervisning 1 3 4 S 4
Lantbruk 19 17 10 7 ll
Industri 0 8 8 4 6
infrastruktur 0 4 14 13 10
Bet.balansstöd 45 44 35 43 40
Katastmfoistånd 25 8 22 15 18
Övrigt 2 2 4 2
Summa 100 100 100 100 100

Det hade varit intressant jämföra redovisade fördelningatt det svenskaovan av
Moçambique-biståndet med motsvarande uppgifter för andra Såsomgivarländer.
framgår bilaga 41 möjliggör emellertid tillgänglig DAG-statistik knappastav en me-
ningsfull järrrförelse. Det innebär inte denna statistik saknar intresse, därav bila-att
gan.

Mot bakgrund de båda tabellerna kommenteras nedan i korthet detstörstaav
svenska Moçambique-biståndets allmänna utveckling, därpåI följande avsnitt be-
handlas de olika biståndskategoriema efteren en.

Under den första femårsperioden, 197576 197980, ganskaettgavs reserva--tionslöst stöd till den regimens omstrukturerasträvan samhället. Storaattnya an-
strängningar gjordes för biståndsmedlengöra tillgängligaatt flexibelt sätt,ett
främst importstödet också utformningen övriga insatser. I ef-genom men genom av
terhand kan det förefalla anmärkningsvärt så flexibelt bistånd lämnades tillatt ett
stöd för utvecklingspolitik skulle visa sig ha starkt negativa sidor. Be-en som senare
aktas bör dock utvecklingen i landet uppvisade positiva dragatt vad både eko-avser
nomin och de sociala strukturfrågor inte uppmärksamhetatt iprogrammen, storgavs
den tidens biståndspolitik och Moçambique hade den klart uttalade ambitionenatt att
självt utforma sin utvecklingsstrategi. Utrymmet för dialog påverkanoch inte sär-var
skilt stort.

Till följd kriget förrycktes från början 1980-talet Moçambiques utveck-av av
lingsforutsättningar, vilket ledde till betydande förändringar biståndetsi sammansätt-
ning. Förändringarna yttrade sig dels inom de enskilda insatserna, där verksamhet
måste flyttas till säkra delar landet eller avbrytas, dels i biståndsområdenattav nya
tillkom, framför allt inom den moderna sektorn. Industristödet och stödet till tele-
kommunikationer och energi exempel detta.är Därmed påbörjadavbröts en pro-

ökad andel insatser med inriktningmot landsbygdsutveckling. förhopp-Icess en
ning kriget skulle övergående förändringarnaatt under l980-talets förstavara var
hälft defensiva och försiktiga, vilket rimlig politik vid denna tid.var en

Mot slutet 1980-talet stod det klart kriget långvarigtskulle bli och ha förö-attav
dande effekter inte bara landets ekonomi själva samhällsstrukturen. Samti-utan
digt började Moçambique långtgåendegenomföra reformer, både ekonomiskt och
politiskt. 1denna situation skedde någoninte genomgripande anpassning detav sven-
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viktigt undantag.betalningsbalansstödet ettnytillkomnadetbiståndet med somska

flertaletförändringsförslag,antallämnades av-års varlandrapport varav1988 ettI
tagitshatycks inteförslaglandsbygden. Dessaförhållandenaförbättrasedda att
peri-dennaundervarit lättvisserligen intehadeprövning. Det attsystematisktillupp emellertid ytterli-hadebistånd. Möjligenlandsbygdsinriktateffektivtutformaod ett

snabbaretillledaomorientering kunnatåstadkomma an-förinsatser enatt engare
biståndet.passning av

betalningsbulunsstödoch4.1.2 Import-
biståndet till Moçam-svenskai detrollspelatfrån börjanharlmportstödet storen

vidtillkombetalningsbalansstödet,närbesläktademed detTillsammans sombique.
finnsbiståndet. Dettotaladettvå femtedelarutgjortdethar1980-talet,mitten avav Härtill kom-uppmärksamhet.särskildbiståndsformdennaalltså anledning ägnaatt

betalningsbalansstödetsochimport- natur.oklarhetråder vissdetatt omenmer
i import-dragnågra väsentligaförredogöraförstskall viavsnittföreliggandeI

ochinternationella import-dethurdärefterskallVibetalningsbalansstödet.och se
svenskadetoch hurMoçambiquegällerdetutformatbetalningsbalansstödet när

stöd.dettaförhåller sig tillbetalningsbalansstödetochimport-

sådanBiståndsformensom
denprojekt ärtillknutet avgränsattekniskt,eller är ettBistånd, finansiellt som

bistånd inriktathar1970-taletslutetSedanbiståndsforrnen. pro-traditionella av
betalningsbalans-ochbetydelse. Import-fått ökadsektoriella,generella ellergram,

programbistfmd. Degenerelltkaraktärenhuvudsak programistöd har avnumera ipolitikenekonomiskadendmakroekonomiskkstöds natur,är avserv ssavsom
Inter-stabiliseringsprogramhuvudsakligensigrörde det avUrsprungligen omstort.

något lång-fickmodell. Programmentraditionellavalutafondensnationella senareen
årenstrukturanpassning. Deinriktning senastestarkareochkaraktärsiktigare en
för-iutvecklingspolitiska komponenternaoch allmänt programmensocialadehar

benämning.vanligreformprogram ärEkonomiskastärkts. numera en
många för-bekostnad harprojektbiståndetsprogrambiståndet ryckt framAtt

behovenväxandekraftigt1980-talet storaunderhand dei första avDit hörklaringar.
bytesbalansunderskottallvarligadrabbadeu-ländertillkapitaltillskottsnabbaoch av

miss-ekonomisk-politiskaochomständigheterföljdtill yttre egnaogynnsammaav
projekt-storskaligadominerandetidigarespeciellt detDåliga erfarenheter avgrepp.

också förklaring.biståndet säkertär en
miss-dömdabiståndsinsatser attflertaletinsiktväxandekomHärtill att varen

varipolitik väsent-ekonomiskamottagande landetsdetdelvishelt ellerlyckas om-- kom-därförprogrambiståndet hargenerellautvecklingsfientlig. Detavseendenliga
rikt-utvecklingsfrämjandeipolitikenpåverkaavseddavillkormedförenas attmit att

däri inbygg-och debistånd. Programmenpolicy-baseratbeteckningendäravning
Internationella valu-Världsbanken,samråd mellanutarbetade iregelivillkorenda är

finansiellt stöttsådantExistensenmottagarlandet. avoch etttafonden program,av
ock-förförutsättningundantagslöst attpraktisktfonden,ochellerbanken är taget en

skall lärrmas.betalningsbalansstödochimport-så bilateralt
varubistånd. DennakaraktärenursprungligenhadeimportstödetsvenskaDet av

bi-snabbt ökaochimportangelägenfinansiera attmöjligtdetbiståndsforrn gjorde att
ekonomisk-politiskastödettillkom1980-taletmittenvidFörstståndsvolymen. avav

importstödetssvenskadetislutligaimportstöd. Detförmotiv stegetreformer ettsom princi-tillförslagdetSIDAbiståndpolicy-orienterat togutveckling genomrentmot
bila-1992-09-14regeringentillskrivelsemedöverlämnadesimportstödför somper fogadskrivelsentillipreciserasochanalyserasmotiveras,principer42. Dessa enga ocksåsammanhangeti ärintresseAv1992-08-11. enpromemoria K-A Larsson
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samtidig SIDA-skrivelse till regeringen med bilagor rörande reforrnprocessentre i
mottagarländema och former och kriterier för stöd till denna. Föreliggande avsnitt
bygger delvis nyssnämnda mycket klargörande promemoria. Liksom bilagoma till
sistnämnda skrivelse visar den hög grad enighet föreliggeratt eko-en av numera om
nomiska reformprograms betydelse för ekonomisk utveckling och betydelsenom av
och formerna för stödet sådanaav program.

Av promemorian framgår någon egentlig skillnad inte längre finnsatt mellan im-
portstöd inom SIDA-anslaget och Stöd till ekonomiska refonnprogram och skuld-
lättnadsåtgärder inom anslaget Andra biståndsprogram. Riktlinjerna följakt-avser

bådaligen dessa stödfonner, den första inom och den andra utanför landramama.
Med hänvisning till formen betalningsbalansstöd kommitatt associerasmed denatt

anslagsposten använder promemorian importstöd samlingsbeteckningsenare som
för bådade biståndsforrnema. Med spegelvänd motivering kan använda be-en man
talningsbalansstöd sådan beteckning. Det vad iär detta betänkandegörssom som
när inte distinktion bådamellan de anslagspostema påkallad.är Viktigare be-en än
nämningen emellertid de föreslagnaär riktlinjerna frånsom översynens synpunkt är
i invändningsfria. frågaEnstort desett vilken anledningär kan finnassom reser som

i fortsättningen hänföra Översynenbetalningsbalansstödetatt tvåtill olika anslag.
kan för sin del någoninte finna sådananledning.

fråganI detta stöd bör lämnas inom eller utanför landrarnen fmns det skälom som
talar för det alternativet. Det svenska betalningsbalansstödet anknyts isenare regel
till strukturanpassningskrediter från VärldsbankenIDA. Dessa krediters löptid sam-
manfaller endast undantagsvis med avtalsperiodema för de svenska samarbetspro-

Dessutom kan utbetalningarna under kreditema kommagrarmnen. avbrytasatt
grund gällande villkor inte uppfyllts.att Detta kan leda till motsvarande avbrottav av
utbetalningarna det svenska betalningsbalansstödet. För detta alltsåstöd osäker-ärav
heten beträffande utbetalningarna betydligt vadstörre än normalt gäller ochsom -bör gälla för landrarnsbiståndet. Dessutom har irnportstöd inom landrarnen ofta fun--

slags dragspel, volymgerat såett landramsbeloppet tagits isom anpassats attvars an-
språk. sådanEn funktion bör med de riktljnjema inte längre komma ifråga. Där-nya
med bortfaller anledning inkludera importbetalningsbalansstödetatt i landramen.en
Översynen har denna bakgrund valt basera sinamot övervägandenatt antagandet

importstödet kommer flyttas landramama.att Den har därvidatt beaktatut tän-ur att
kandet inom styrnings-översynen och samarbetsformer i biståndet tycks iav sam-

riktning.ma

Moçambiquesrehabiliredngsprogramochstödet dettaav
1987 sjösattes Moçambiques ekonomiska rehabiliteringsprogram PRE, seder-

kompletterat med social målsättning PRES. Programmet erhållitharmera en ett
omfattande internationellt stöd. Kärnan i detta har utgjorts fyra IDA-krediterav
Världsbankens koncessionella låneforrn och femmest [NiF-krediter i form lika-av
ledes koncessionella SAFESAF-arrangemang. Till dessa krediter har bilateralt fi-
nansiellt stöd anslutits. För genomgång reformprogrammet, dess innehåll,en av ut-
veckling och resultat och det internationella stödet detta hänvisas tillav av program
kapitel 2.1 och 2.5 och respektive bakgrundskapitel i del II. Framställningen nedan
begränsas till förhållandenaktuella relevanta våraförär överväganden rörandesom
det framtida svenska stödet PRES.av

Innevarande budgetårs imponstöd inom landrarnen lämnas i form parallellñ-av
nansiering direkt knuten åretstill IDA-kredit. Detta kommer sannolikt också gällaatt

förväntat stöd utanför landrarnen frånett anslagsposten Stöd till ekonomiska re-
fomrprogram och skuldlättnadsåtgärder. IDA-krediten blir därmed nonnerande för
det svenska betalningsbalansstödet åtminstoneunder budgetår.detta finnsDet alltså
anledning denna kredit,närmareatt speciellt dess angivna mål och villkor.se

Några de viktigaste målen för det krediten stödda reformprogramrnetav av anges
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attvara

valutafördelningssystem,marknadsbaseratetablera ett- inomoch nyetableringkonkurrensunderlättaroll ochcentralbankensförstärka-
affärsbankssektom,

privatiseringsprogram,för regeringensinstitutionella basendenskapa- rapporteringsprooedurerochredovisnings-ochprojektgenomförandeförbättra- utvecklingsbiståndet,inom
tilloch stödsociala sektorercentralariktningbudgetutgifter iomfördela mot- småjordbruk,

hushållen.fattigasteövergångskostnader för deanpassningensreducera-
där dennefinansminister,från MoçambiquesframställningKrediten bygger en

åtgärder regeringenhittills och dePRESgenomförandetredovisarutförligt avserav
ekonornisk-politiskaallmännaför sinInomförstärkaförvidta programmet.att ramen

finanspoli-penning- ochbibehålla densig regeringenmålsättning utfäster stramaatt
förstärkningoch förinflationenbegränsningförförutsättningtik är enavensom en

hälft skall utbe-andraför kreditensvillkorenBlandbalansen.inre ochden attyttreav
förenlig med dennautvecklingen skallmalqoekonomiskaingår ut-dentalas att vara

åtgärds-tidsbundettillämpningeniframsteg gjortsvillkorAndra ettfastelse. är att av
till-fungeravisat sigvalutafördelningssystemetmarknadsbaseradedetattprogram,

privaüse-genomförandetgjorts itillfredsställande framstegfredsställande och avatt
delsgällernio villkorensammanlagtdeIntressantringsprogrammet. är att ett upp-av

och fr-treårig investerings-tillfredsställandeVärldsbankenIDAförrättandet av en
budgetanslagenfinansieradeökning de interntpreciseraddelsnansieringsplan, aven

hälsovård.ochundervisning, jordbrukför
främ-Överhuvudtaget förcentrala instrumentstatsutgifterbudgetpolitik och attär

inhemskmotvärdet idetförtjänarIDA-krediten. Härsyftena med noteras attatt va-
betalningsbalansstödetobundnadärtill anslutnaoch detbåde IDA-kreditenluta av

tillfreds-varittidigare intemotvärde hardettaInbetalningengår till statsbudgeten. av
betalningsbalansstödetsökarskärpning. Därmedemellertidskerställande. Här nu en

budgetstöd.värde som
eko-alltså landet fördadeninriktningBetalningsbalansstödets allmänna är av

Med undantagvarukategorier.till vissaimportenpolitiken, intenomiska att styra
råvaror, insatsva-inte baraimporteras,detnegativ lista kankortför mestaenvaror

förfastställdaSärskilda reglerockså konsumtionsvaror. är attreservdelaroch utanror
skeppningskontroll.konkurrensupphandling ochtillgodose kraven

Moçambi-tillbetalningsbalansstödetdet svenskaalltså drag vadiDetta är stora
framgångsrika tidigare IDA-harTvå frågor anmäler sig. Hurtill.ansluter signuque

kreditenaktuellamålen för denoch villkorenvälvaritkrediter Hur överensstämmer
Moçambique vissförhållande Itillbiståndspolitiken isvenskaallmännamed den

kapitel 2,1 och 2.5.ovannämndafrågor utläsasmån dessakan ursvaren
strukturanpassningskredi-valutafondensInternationellaochVärldsbankenIDAs

syftat tillinsatser, harfinansiellabilateralaanslutnaMoçambique, ochtillter
framgångsrikt stöddettal-lurrehabiliteringsprogranunet.moçarnbikiskastödja detatt

måttstockframgå PRES. Ommån resultatetalltså någonivarit borde sommanavav
nedgångEfterganskafår betraktasdetta resultattillväxttakten,använder gott. ensom

åren 1987-89och förutvecklingenvände1982-8530mindreinte än upp-procent
tillväxttak-sjönk1990-91FörBNP-ökning 5,4genomsnittlignåddes procent.en
dåligatillskrivashuvudsakligen vä-tordeDetta2,7respektivetill 1,3 procent.ten

från 3,9 till -1,4tillväxttaktenreduceraberäknas torkanderförhållanden för 1992
biståndminskandeAMO-attacker ochförnyade RENmindre,eller ännu sna-procent

problem saknas.intebetyderDetrehabiliteringsprogrammet.ibrister attänrare
Årets mark-kreditrnedlen fördelasviktig komponentIDA-kredit har attensom

Förtidigare.allokeringssystemadministrativaolika attnadsmässigt, inte somgenom
skallOGLLicensing,GeneralOpenfördelningssystemetmarknadsbaseradedet
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fungera krävs inte bara IDA-medlen ocksåatt del det bilaterala fman-utan storen av
siella biståndet lämnas obundet och tillförs detta såDet det svenska betal-ärsystem.
ningsbalansstödet utformats. Andra länder ställer sig emellertid avvaktande eller av-
visande till OGL-systemet. De oroligaär Moçambique inte har de institutio-atta
nella förutsättningarna för skall kunna fungera. Det skulle föra långtatt försystemet

här söka in i dettatränga ochatt angränsandeproblem. måDet räcka konstateraatt att
problemen i varje fall inte bedömts så avskräckande påverkatde formen för inne-att

budgetårsvarande svenska importstöd.
Detta stöd kan alltså ha karaktärensägas tillägg till IDA-krediten. Genomettav
välja parallellñnansierings-att samfmansieringsfonnenän har vi visserligensnarare
möjlighet fatta andra beslut utbetalningstidpunlcteratt och eventuellten avbrytan-om

de utbetalningarna VärldsbankenIDA.än l allt väsentligt har emellertid anslutitav
till målde och villkor överenskommits mellan moçambikiska regeringenoss som

och VärldsbankenIDA och f inte frånavvikerö de SIDA föreslagna riktlin-som av
jerna för importstödet. Den gjorde genomgången måldessa och villkor visarovan av

god överensstämmelse med inriktningen det svenska utvecklingssamarbeteten av
med Moçambique.

Detta består,samarbete enligt SIDAs anslagsframställning, i huvudsaksenaste av
delartre
Bistånd till fattiga där stöd till de sociala sektorerna inryms exempelvisgrupper
primär- och vuxenundervisning, läkemedelsimport, delar jordbruksstödet samtav
katastrofbiståndet.
Stöd till ekonomisk tillväxt där importstöd, betalningsbalansstöd skuldkonso-samt
lidering återfinns.
Kapacitctsuppbyggnad kunskapsöverföringoch inom den offentliga sektorn. Un-
der denna rubrik förvaltningsbistånd, stöd till universitetet,sorterar institutions-
samarbeteoch förvaltningsstöd inom energi- och telesektorema.
IDA-kreditens prioritering undervisning och jordbruk har redan In-av noterats.

riktningen ekonomisk tillväxt uppenbar. Vad gällerär kapacitetsuppbyggnad och
ktmskapsöverföring detta viktigtär element i det kreditenett stöder;program som
tyngdpunkten ligger här valutakurs- och prispolitiken och den finansiella sektorn.

Det verkar alltså finnas relativt god överensstämmelse åmellan sidanen ena
PRES och VärldsbankenIDAs och internationella valutafondens stöd av program-

åoch andra sidan svenska prioriteringarmet i Moçarnbique-biståndet. Det innebär
inte frånsägakan kritiskt såvälatt granskaansvaret att och dessoss programmet
genomförande och genomförbarhet målde och villkor ställts för densom som upp
kredit vi vårtanslutit betalningsbalansstöd till. sådantAtt har under-som ett ansvar
stryks och ofta. månI vad lever till det i fallet Moçambique frå-upprepas ärupp en

berörs i kapitelga som

Ändumålsbestümt4.1.3 bistånd Iundrumeninom
Vad gäller landramsbiståndets sammansättning behandlas nedan insatser inrikta-

de kompetens- och institutionsutveckling, social utveckling utveckling inomsamt
produktionssektorema inklusive infrastruktur.

Behovet stöd till kompetens- och institurionsurveckling synnerligenär iav stort
Moçambique. bådeDetta beror den bristen utbildad personal ochextrema de

och tungrodda administrativa landet vid självständighe-svaga system övertogsom
Bristerna i dessaavseendenhar framhållits såten. i allt skrivits bi-gott som som om

stånd till Moçambique. Betydande med syfte bygga kompetens ochattresurser upp
institutionella strukturer har därför avdelats inom praktiskt alla insatser, inte ba-taget

de i tabellerna 41, 42tre redovisats allmänt kapacitetsstöd.ra Re-som ovan som
sultatet har dock varit blandat. Erfarenheterna visar det krävs systematisk ochatt en

långsiktigmycket för vinna framgång i detta arbete. Särskiltansats viktigtatt förefal-
ler det aktivt påverkaatt mottagaren arbetet fåroch därmedutrymmevara attges
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rådande förutsättningarna.utvecklingen till detakten imöjlighet att anpassa

och in-undervisningjordbruk,satsningar inom1980-talens1970- ochEn del av
institutionsuppbyggnad. harDettaochbehovet kompetens-dustri underskattade av

långsiktigasektorer. Deninom dessainsatserutformningen ut-vidbeaktats av senare
forskningstödet tillliksomenergiinsatsema,tele- ochbildningsverksamheten inom

och institu-gäller kompetens-framgångsrika vadinsatserexempelSAREC,via är
tionsutveckling.

måste betecknasockså förvaltningsstödet,gradgäller i högDetta ensomsom
stödetsärskiltMoçambique-biståndet. bidrar,Detsvenskanyckelinsats i det genom

förvalt-statligaden centralaeffektiviseracivilministeriema, tillfinans- ochtill att
till finans-Stödetsamhällsutvecklingen.möjligheterdessoch stärkaningen att styra

misshushållning ochminskatillförutsättning bidraministeriet dessutomhar attatt
detkan,alltjämt begränsatkommunal förvaltningtillkorruption. Stödet är ommen

landsbygden.återuppbyggnadväsentligt bidra tillutvidgas.
slutetSverige sedanpersonal harkompetentbristenkompenseraFör avatt

till personal-konsultfond. Stödetochpersonalfondstöd till1970-talet lämnat enen
möjligt för Moçam-detdetbetydelsehar görfonden har haft och attstor genom-- rimliga kosmader. Kon-personal tillflexibelt rekryteraochsnabbt sättbique ettatt

sek-modernainom denomfattande studierbörjan förtillsultfonden utnyttjades en
för inves-underlagframtagandetfinansierabetydelseoch hade attstor avtorn genom

liksom denfonden minskats,år tillhar anslagenUnderteringsbeslut. genom-senare
båda fon-deErfarenheternagenomförda studierna.deomfattningensnittliga avav

förbättringpåvisats behovdetpositiva,varit övervägandehar ävendema avav enom
rutiner.administrativastyrning och

in-undervisningssektorn,huvudsakligenutveckling,till socialStödet avsettsom
del varuimport.till1980-taletfram till mittenutgjordes197879 ochleddes stor avav

ef-användaskundeofta inteimporteradede ettvisadeUtvärderingar att varorna
kvarstår, vil-Sådanabristermottagningskapaciteten.ibristerfektivt grundsätt av

ieffektivitetenkrigeteffekternade förödande görmedtillsammans attket un-av -- handeftersektorn har utö-låg. stödet tillsvenskaförblivit Detdervisningssystemet
åta-Sverige har dessutominstitutionsbyggande.inriktattill delDetkats. är stornu

planerings-undervisningsministerietsvia stöd tillförsig särskiltgit attett ansvar -
inom sektorn.givarsamordningensamordningsfunktioner förbättraoch -

svenska Mo-inom detställningmycket starkhar haftProduktionssektorerrza en
lantbrukssektom,åren prioritetförstaçambique-biståndet. Under de men un-gavs

infrastruktur.till industri ochtyngdpunktenl980-talet flyttadesder
sanmordisktförinom1989 främstutgickLantbruksstödet ett pro-t rameno m

detfamiljejordbrukendock aldrigkomMONAP. Detta att gynnaprogramgram,
jordbrukspoliti-delsvilket beroddehade önskat,ländernanordiska attdesätt som

krigetstatsfarmer, delsfrämststorskaliga enheter,inriktad attlängeken var
bedöm-utvärdering gjordeslandsbygdsområden. Ii flertaletomöjliggjorde arbete en
stödjernärvarandekapital. Förinsattrimlig avkastninginte givitstödetningen att

ochutsädesförsörjningjordbruksforskning,områdenainomSverige lantbrukssektom
Erfarenhe-uppbyggnad.institutionellmed inriktningfrämstplanering,strategisk

detlyckasförutsättningar änstöd har bättrenuvarandeden attär om-typenattten av
kännetecknade MONAP-programmet.produktionsinriktade stödfattande och som

konsumtions-insats- ochdistributionenlantbruksstödetviktig aspektEn är avav
tillhanda-jordbruksprodukter ochmarknadsföringförFungerande system avvaror.

bådeMoçambiquesfornyckelfaktorerkonsumtionsvarorinsats- ochhållande ärav
stödnordisktTidigare haråterhämtning.framtidakrishantering och ut-omedelbara

avbrutitssedermeradetta stöd harMoçambique,företag i utangått statligtvia ett men
identifierats.stödformer haralternativaatt

ekonomiskatill denanpassningenled ikom tillindustrisektomStödet till ettsom
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krisen och det försämrade säkerhetsläget under l980-talet. Satsningen mycketvar
målmedveten, vilket visas den andel importstödet knötsstora till sektorn.av av som
Stödet utfonnades grundläggande analys förutsättningarnautan att för industri-en av
ell tillväxt hade gjorts. Utvecklingen skulle visa dessa förutsättningar dåliga.att var
Detta berodde till början den samhälleliga strukturen, inte tillät kommersi-en som
ellt inriktad industriverksamhet, institutionella brister och den allt sämresenare
ekonomiska situationen. De årens nedtrappning stödet förefaller alltsåsenaste välav
motiverad.

lndustristödet har tagits SWEDECORP.över Bifogade frånpromemorianu av
SWEDECORP bilaga 43 kort tillbakablick det svenska industrisamarbe-ger en

med Moçambique och skisserar vissa riktlinjertet och för dess fortsattaett program
utveckling.

lnsatserna infrastrukturens område ökade väsentligt från mitten l980-talet.av
Också detta till del anpassning till förhållandende då råddestor i Moçarn-var en som
bique. Stöd har främst utgått till utveckling telekommunikationer och energiför-av

På bådasörjning. dessaområden har stödet efter hand förskjutits från teknisk utveck-
ling till drifts- och underhållsaspekter med personalutbildning viktigt inslag. Påsom
telesidan har icke-tekniska områden, företagsledning och kommersiell utveck-som
ling, blivit huvudmål inom pågåendedet stödet. Båda insatserna har i varitnu stort
framgångsrika.

Insatser för vägbyggande och Vägunderhåll har varit planerade vid flera tillfällen
måst uppskjutas eller avbrytas grund säkerhetsläget. Från 1989men har dockav

för arbetsintensiv vägrehabilitering fåttett stöd inom för katastrofbi-program ramen
ståndet Fro 199293 lämnas stödet särskild insats inom landiamen.m genom en
Vägrehabiliteringsprojektet viktig komponentutgör återuppbyggnadsarbelet ien 1
landet. Programmet föga administrativtär betungande för SIDA och såattgenom
länge som UNDP och ILO biträder vägverket med ledningsstöd.

Övrigt4.1.4 öndumñlsbestümtbistånd

Inom det övriga ändamålsbestämdabiståndet återfinns i första hand stöd till sam-
verkan i södra Afrika SADCC, bistånd via enskilda organisationer, stöd till forsk-
ning via SAREC och demokratistöd. Fr 199293 tillkommer stöd till industriut-o m
veckling via SWEDECORP. Alla dessainsatser följer sin programmerings- ochegen
beslutscykel. De kan komplement till biståndet inom landrarnen.sessom

Stödet till regional samverkan främst infrastruktur inom den moderna sek-avser
Projekten sådanär karaktärtom. de till för helaär regionen. Påatt grundav en nytta

Moçarnbiques geograñska läge har relativt andel investeringarnaav gjortsstoren av
moçambikiskt territorium och därför redovisats del det totala stödet tillsom en av

landet. Sedan slutet 1980-talet har stödet till SADCC-projekt i Moçambique varitav
storlek infrastrukturstödet inom landrarnen. Stöd har framförav samma alltsom ut-

gått till transportkonidoren från Beira till Zimbabwe. SADCC-projekten kräver till-
gång till kvalificerad förpersonal drift och underhåll och konkurrerar därför med na-
tionella utvecklingsprojekt detta bristområde.

Som framgår kapitel utgår2.4 stöd via antal enskilda organisationer,av ett stort
Afrikagruppemas Rekryteringsorganisation ARO denvarav är Erfarenhe-största.

visar stöd via enskilda organisationerten oftaatt effektivt och harär möjlighet nåatt
till fattiga människor.ut
Stödet bådetill forskning via SAREC och industriutveckling via SWEDECORP

inriktat långsiktigtär kapacitetsbyggande. Forskningsstödet, pågåtthar sedansom
slutet 1970-talet, visar uthålligt arbete byggaatt ett intern kapacitet kanav att upp

goda resultet lång sikt. Det kan förutses stöd kommer behövasge underatt att yt-
terligare antal för bas för inhemskett forskningsverksarnhetatt skall kunna byg-en
gas upp.
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varit begränsat.har hittillsutvecklingtill demokratiskStödet

Kutostrofbistünd4.1.5
katastrofbi-utgjortsMoçambique-biståndet femtedelharsvenskaAv det aven

bistånd. ingenändamålsbestämt Detgåtttvå till ärfemtedelarstånd, knapptmedan
dessförinnan be-ochsjälvständighetenalltsedan ävenMoçambiquetvekan attom -- ifrågasät-ändåkatastroftillstånd. Man kaneller mindrefunnit sig i permanentett mer

katastrof-mellanfördelningoptimalproportionernade angivna motsvararta enom
utvecklingsbistånd.bistånd och

katastrotbi-mellansvårbesvarad den anledningenFrågan bl gränsenär attava
katastrofbi-årens svenskautvecklingsbistånd flytande. I destånd och är senastesex

elförsörjningdrivmedel,fordon och utsä-stånd Moçambique samttill väger posterna
katastroffömödenheter,likajordbruksredskap ungefärochde posternatungt som

lan-också finansierats medKatastrofbiståndsinsatser harläkemedel.matolja och
har fr-och broarRehabiliteringkatastrofanslaget.utanför vägardramsmedel, d avv s

Även katastrofan-landrarnsmedel. inomkatastrofrnedel, mednansierats med änän
återuppbyggnadKatastrofen stöd tillfbeteckningfullständiga ö ärslagsposten, vars

användningsområdena propde olikaflytande mellanm, är gränsernam
173100, Bilaga199192 s.

konflikter,politiskaväpnade ochnaturkatastrofer ellerdrabbatsmänniskor avsom- ochkatastrofberedskapenåtgärder för förbättraförebyggande att-
rehabilitering.återuppbyggnad och-

katastrofbiståndet redovisasoväsentligt hurdetFrån mottagarsynpunkt är an-
minstviktigare.betydligt Inteinriktatochdet ärslagsmässigt. Hur är sammansatt

Som tidigarekatastrofbistånd Moçambique.årens till nämntsgäller det de närmaste
bi-denökade behovkännetecknasåren allt döma sortsdekommer attatt avavav

biståndetdet svenskaTrycketkatastrofanslagsposten.under attstånd inrymssom
såblir ka-tryckRisken dettablibehov kan är atttillgodose dessa stortväntas attstort.

utvecklingsbiståndets bekostnad. Det äregentligatastrofbiståndet expanderar det
ifinnsutvecklingselementförstärka detnaturligt sökabakgrundenden attmot som

biståndet.tyngd ikatastrofbiståndet delar ökadoch dessadelar att geav
katastrofbi-det svenskaerfarenheternabedömningenkapitel 2.4 gjordesl att av

Moçambiquesförstärkning den rollförståndet desseffekter talaroch rege-somaven
skullekatastrofbiståndet. Därigenomi kanaliseringenförvaltning spelarring och av

Påbistånd. skullei dettautvecklingskomponenter sättinbli lättare byggadet att
beståenderesultat.berörda därutöverde direktinte hjälpakunna baradet utan mer

fly-katastrofbistånd landramsinsatser blioch änskulle mellanDärmed gränsen mer
tande.

bistånd4.2 årensDe närmaste

synpunkterAllmänna4.2.1
åren för-ytterligaretiofrån svåra situation har deMoçarnbiques början senaste

vändning till detnågonmedföra markantåren kan inteDe väntasnärmastevärrats.
knappastkrigets slutförbättras efterförhoppningsvisSäkerhetsläget börbättre. men

Öppnandet återvän-landet ochdelartillgängligatidigare inteförsörjningsläget. avav
dramatiskt under-extemflyktingar kommerochå 6 miljoner intern-dandet 5 attav

visardetta lägefördjupa den. Isannolikt ytterligarekrisen ochstryka omfattningen av
förvaltningsappa-bräckligaoch denhårt statsledningenredan pressadedendessutom

begyn-talarPessimistiska observatörerförsvagning.ytterligaretecken omraten
sönderfall.nande
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Mot denna bakgrund och med tanke den minskning Moçambique-bistån-av-

det skedde redan 199192 framstår det synnerligen angeläget det fort-som attsom-
svenska utvecklingssamarbetetsatta med Moçambique får så effektiv inriktningen

och sammansättning möjligt. Vad detta kan tänkas innebära frågaisom avväg-om
ningen mellan olika biståndstyper diskuteras i följande Någraavsnitt. generellamer
synpunkter emellertid förstär sin plats.

Sedan lång tid tillbaka både multilateralaär och bilaterala biståndsgivare i färd
med analyseraeffekterna biståndsbehovenatt fredsavtal och förbereda deett attav
förändringar biståndets inriktning därmed aktualiseras. Resultatet dettaav som av ar-
bete bör betydande intresse för planeringen det svenska efterkrigsbistån-vara av av
det. Under alla omständigheter bör den svenska biståndsplaneringen samordnas
med vad sker håll.andra Den bör givetvis också så långttill ochsom anpassas
möjligt integreras pågåendei det moçarnbikiska planeringsarbetet.

En viktig del detta sker i samverkan med Världsbanken och bilaterala givareav
inom för ingående översyn statsutgiftema Second Public Expenditureramen en av
Review, PER. Utgiftsöversynen syftar till fastställa budgetens fördelning iatt ett
medelfñstigt perspektiv mellan olika sektorer jordbruk, utbildning, hälsovård, väg-
och vattenbyggnad, etc. En avsikt skiftaär tyngdpunkten i planeringen frånatt pro-Översynenjekt till sektorprogram. frågorberör centrala i detär nuvarande pla-som
neringsperspektivet

kosmadema för demobiliseringen soldater återanpassningenoch flyktingar,av- av
åtgärder för förbättra finansieringen uppkommandeatt kostnader ökadav- genom
inbetalning biståndsmotvärde i lokal valuta,av
minskning investeringsutgifterna till förmån för löpande utgifter för ersättningav-
och underhåll,
ökad registrering i statsbudgeten statliga utgifter biståndsinvesteringar,ochav
avbindning biståndet.av-

Resultatet utgiftsöversynen kan bliväntas central del dokumentationenav en av
inför det med Världsbankensmöte konsultativa Consultative Group, CG förgrupp
Moçambique skall i börjanäga december. Till ocksådess bör det sjättesom rum av

k Policy Framework Paper PFP för Moçambique ha fardigställts. Vid CG-mötets
torde också återuppbyggnadsplanenden nationella Plan for National Reconsmiction
PRN föreligga. Denna i sin integreradutgör del det statliga utgiftsprogramtur en av

den nyssnämnda översynen PER I preliminärt återupp-skick kansom utmynnar
byggnadsplanen komma del underlagetutgöra för den givarkonferensatt i itali-en av
ensk regi också planeras till december.som

En återuppbyggnadenspeciellt provins- distriktsnivåoch inriktad,annan,
givarkonferens förbereder EG till 1993. FNs kommission för reintegrering CORE,
vari Sverige ingår, kan bliväntas instrument för givarsamordning. Härtillett annat
kommer antal bilaterala planeringsaktiviteterett i samarbete mellan Moçambique
och olika givarländer. Till början 1993 planeras utvärdering det aktuella la-av en av

för importbetalningsbalansstödet tillget Moçambique med deltagande Världs-av
banken, Internationella valutafonden och antal bilaterala givare, varibland Sveri-ett
ge.

Denna genomgång förestående och förväntadmöten dokumentation inteärav ut-
tömmande. ändåDet bör ståklart givarländemas biståndsplanering, speciellt införatt
övergångsperioden, måste samordnas och bygga underlag, i förstaett gemensamt
hand de ovannämnda dokumenten PER, PFP, svårtPRN. Det fåtalför detär perso-

Moçambique disponerar områdedetta sig i meningsfullner bi-som att engagera
ståndsplanering med antal givare utgår från sinsemellanett stort olika förutsätt-som
ningar och dessutom ofta uppträder i olika skepnader.som

Vilka slutsatser detta konstaterande leder till för återkommersvensk del till i
kapitel För mådelöversynens redan här avsaknaden viktig inomnoteras att av
kort föreliggande dokumentation till försiktighet det gäller konkretanärmanar re-
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rekommendationerbedömningen degällerliksom detkommendationer när somav-

allt görs.trots
rådandefrågan i lä-också detläggasskall härNågra synpunkterallmänna om

inställningenbiståndet. svenskasvenska Dendetskärpa villkoren förfrnns skäl attge
från avvi-något årtionde utvecklatsunder loppetkonditionaliteten harden ktill avs

likagäller inte längrevillkorBiståndsande till kluven till öppen. mottagarens
frågor dettillpolicy-dialogen utvidgatsharktidigare. Den somoreserverat ssom
föra tal. Hitsuveränitetenintrång nationelladenbetraktats atttidigare ettsom

bud-vissarelativa storlekendenrättigheter ochdemokrati, mänskligahör to avm
mottagarlandetspolitikdeninte givetbetraktar detMan att rege-getposter. somsom

bi-den svenskainvånare i linje medeller liggerlandetsför majoritetenring avgagnar
ståndspolitiken.

vilkasvenskautveckling dendennaanledningDet finns ingen att synenav
bistånd Landetvårt till Moçambique.återspeglas iställas inte skullekankrav som

årens utvecklingosäkerhet desituation där betydandesig i närmastebefinner omen
biståndsinsatsema klartförförutsättningarna ärråder. viktigare detDesto är att an-

börrubbas. Hänsynförutsättningar skulledessaföljderna blirliksom vilkagivna, om
sådansituationhåll i landet. I ärdrar olikaockså finns kraftertill dettas att ensom

biståndet tydliga.villkoren försärskilt viktigt ärdet att
detaljeradeantal mycketställainte vi börhär betyderVad stortettattsagtssom

biståndeti hurdet viLika litet betyder störrevillkor. ettatt an-engagemanggenom
måste ligga denodelatnågot detta.för Ansvaretvänds skulle överta mo-ansvar

måste vil-inskärpas. Menytterligareçambikiska förtjänasidan. Detta kan att ange
bistånds-den enskildaavseendeåtaganden innebär meddettakonkretaka ansvar

fullgörs. Vik-åtagandenaintedennaavbrytaförklara bereddainsatsen och att omoss
givares. Utanmed andraså långt samordnasockså våra villkor möjligttigt är enatt

gäller betalnings-Moçambique. Vadohanterlig forsituationensådansamordning blir
Världsbankens egid.väsentligen undersarnordningenbalansstödet sker

åtgärder kor-specifikaåtagandenkandiskuteradeönskvärt härDet är att avse
enligt sina direk-område. Komtptionsfrågan harruptionsbekärnpningens översynen

korruptionen12. En slutsatskapitel 2.6 ochsärskild uppmärksamhet ärtiv attägnat
Moçambique knappastpropblem i äroch växandevisserligen allvarligtutgör ett men

det finnsslutsatsi regionen. Enomfattning i andra länder ärdär attstörre än annanav
stävja korruptionenbidra tillskulle kunnaåtgärder, redan vidtagna, attutöver som

pågående demokratise-biståndet. stöd for denHit hörbegränsa desseffekteroch
korruptionsbekäm-och villkorasvårt specificeraemellertidDetringsprocessen. är att

automatisktmindreelleråtgärder sådant deras uteblivandepande sätt attett mer
biståndsreduktion.utlöser en

frågorsammanhängande kräverkurruptionsproblemetandra medDenna och en
bredare utredning.

betulningsbulunsstödoch4.2.2 lmport-
falla sigkatastrof kan detkris ochpendlar mellanNär det gäller land na-ett som

inteMoçarnbiques fall gäller detöverlevnadsbiståndet. Iturligt prioritera detatt rena
överlevnaden. När det dessut-också nationelladenindividuella kanskedenbara utan

fort-biståndet minskat och kanskeharfråga vilket svenskaland till detär ettomom -
slå grundläg-vakt kring detockså handstillminska ligger det nära mestattsätter att - fattigdornsinriktade och ka-biståndet, direktlångsiktiga första hand detigande och

pacitetsuppbyggande.
sådanaornständighe-underoch hur starkaHur blir är argumentenutrymmetstort

betalnings-Moçambique ochtill Import-betalningsbalansstödetfor det fortsattater
kr till 199192från 199091 320 miljredanhalverades anslagsmässigtbalansstödet

låg reduktionbakom dennabiståndspolitiska överväganden160 milj kr. Vilka som
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oklart. Möjligen återspeglarär den import- och betalningsbalansstödets ställning som

den flexibla biståndsfonnen. Detmest dessutom bistånddetär vi investeratsom
minst personal och biståndsadministrativa intressenegna

Betalningsbalansstödets flexibilitet ostridig. Schematisktär kan detnärsett man
gäller programländema skilja mellan olika biståndsnivåer. Den grundläggandetre ut-

de biståndsforrnergörs under alla omständigheter kan försvaras, hur dåligaav desom
politiska, administrativa och rättsliga förhållandena i landet Hit hörän i första
hand det fattigdomsinriktade basbehovs- och nödhjälpsbiståndet och det kompe-

och kapacitetsuppbyggnad inriktadetens- tekniska biståndet. På mellannivå åter-en
finns bistånddet förutsätter någotsånär fungerande förvaltning ochsom en en rege-
ringspolitik måttinger förtroende. bistånd,Dettaett d huvuddelen detsom av v s av
ändamålsbestämdabiståndet, långsiktigti principär och sällan tillomprövas änannat

Överstsin inriktning. ligger betalningsbalansstödet. kräverDet landet för poli-att en
tik stabiliserings-, strukturanpassnings- och utvecklingspolitik bl demokrati-a-
och MR-ornrådet givama funnit värd stödja med finansiellt bistånd. Dennaattsom-
politik kan dock fallera, antingen det beror interna eller förhållanden. Där-externa
med också det internationellaomprövas stödet den. Det kan leda till ellerettav mer
mindre tillfälligt avbrott detta stöd.av

Såtillvida betalningsbalansstödetär flexibelt. Denna flexibilitet emellertid inteär
för dra betalningsbalansstödetett till förmånargument att for det projekt- ochner

sektorinriktade biståndet.
Generellt och principiellt har betalningsbalansstödet redan klara för-noteratssom

delar. Det berör inte bara projekt eller sektor landets allmänna ekonomiett skautanen
politik och därmed dess ekonomi i Det medverkar till skapa de allmännastort. att
ekonomiska förhållanden varfömtan utveckling svårligen kan komma ståndtill och
bistånd blir eller mindre meningslöst. Dess potentiella effekter därmedmer är stora.
Betalningsbalansstödet möjliggör dessutom den snabba överföring betydande be-av
lopp kan motiverad i läge.trängtettsom vara

En viktig aspekt betalningsbalansstödet dess centrala roll iär arbetet medav att
öka, samordna och effektivisera det internationella biståndet till de fattigaste och

skuldtyngda länderna i Afrika, däriblandmest Moçambique. Detta arbete bedrivs in-
för Världsbankens särskilda biståndsprogram för Afrika Specialom Programrarnen

of Assistance, SPA. Vid de SPA-möten två gånger åretäger behandlassom rum om
frågor biståndsutbetalningama,takten i riktlinjer för betalningsbalansstödet, för-som
stärkning och uppföljning statliga utgiftsprogram, strukturanpassningens fattig-av
domseffekter, riktlinjer för löneforstärloting inom statsförvaltningen, SPA utgöretc.
alltså fokus forumoch inte bara för biståndskoordinering också för uppföljningutan
och biståndetutveckling i olika avseendenav

När det gäller Moçambique betalningsbalansstödetsär här noterade fördelar bety-
delsefulla. påståendeDetta bör emellertid kvaliñceras.

månI vad det fördelaktigt påverkaär lands ekonomiska politik beroratt givet-ett
vis i vilken riktning påverkandenna går. I Moçambiques fall påverkar betalnings-
balansstödet möjligheterna genomföra rehabiliteringsprogrammet ochatt därmed
övergången från plan- till marknadsekonomi. påverkarDet dessutom den betoning

läggs olika delar Dettas utveckling i social rikt-som programmet.av en mera
ning sannolikt i högär grad influerad betalningsbalansstödets finansiärer.av

Andra element i kan kontroversiella. Det gäller främst denprogrammet vara mer
Ärtakt van förändringarna förutsätts ske. det överhuvudtaget realistiskt land iatt ett

Moçambiques instabila läge, ekonomiskt och politiskt, skall kunna relativt kort tid
etablera fungerande marknadsekonomi Har landet den institutionella struktur,en
kapacitet och kompetens sådant företag kräverettsom

Svaret fråganden första kräver djupgående analys denän översy-en mer som
haft möjlighet måsteMan förutsättagöra. VärldsbankenIDA så-att utförtnen att en
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sådan, ochiAntagligen detpositivt resultat.kommit till äranalys ochdan ett en

budgetårsinnevarandeanknytningenbeslutetförutsättningför sig rimlig, avsom om
årets IDA-kredit vilar.betalningsbalansstöd tillsvenska

dessauppenbartdetinstitutionella förutsättningarna ärgäller dedet ärNär att
flertaletochtycksbedömning allabräckliga. överensDetta är somomvarasomen

iInstitutionsstödet,dragit konsekvensernaVärldsbankenIDA,inte minstgivare, av.
inter-prioriterat i detnämligen högtfunktioner,till vissa centralasynnerhet stödet är

förutsättning förnödvändigbiståndet. stöd i själva verketDettanationella attär en
resultat.förväntasskall kunnatill Moçambiquebetalningsbalansstödet avsettge

andelbetalningsbalansstödetstillställninginEn faktor bör närvägas tarmansom
signaleffek-föregående kapitel berördaMoçarnbique-biståndvårt den itotala ärav

tillbetalningsbalansstödet Mo-lämnat detvarit det landSverige har störstaten. som
årenÄven betalningsbalansstödet desvenska andelençambique. den senasteavom

till detså speciellt hänsynframskjuten,vår fortfarandeminskat, position tasär om
undgåkanförändringar knappastbetydandeobundenhet,svenska stödets attatt mera

Å vår relativtgivetvisandra sidan kanandra givare.återverkningar sats-stora
reduktionfortsattföranvändasbetalningsbalansstödning ett argument avensom

angelä-Moçambique bedömerfråga vi ochhurblir detstöd. Ytterstdetta en om --
förhållandebiståndsform till andra.idennaoch effektivitetengenheten av

Ãndumñlsbestömt lundramenbistånd4.2.3 inom
Moçambique-biståndet har utgjortssvenskafemtedelar detdetl närmaste tre av

sektorbistånd be-i vidprojekt- ochbistånd traditionelltändamålsbestämt d v sav
katastrotbistånd.märkelse samt

åren tidigare ihar belystsbiståndet utvecklatssammansättningenHur genomav
landrarnsbiståndet idiskuteraföreliggande avsnittVi skall ikapitel 4.l. ettdetta

frarntidsperspektiv.
Moçambique-biståndet mindreellermå det svenskaförst konstaterasDet att mer

säkerhetsmässigaochpolitiska,landetsOsäkerhetenkontinuerligt krisanpassats. om
långsiktig sarnarbetspro-försvårat planeringtidenutveckling har helaekonomiska av

pålagrats.framskrivits ochutsträckningbiståndsprojekt. har ioch Dessa storgram
Utveck-lång efter fredsavtalet.bestå tid,underOsäkerheten kan komma ävenatt

svåri mycketfortsättningsvis bedrivassannoliktlingssamarbetet kommer ävenatt en
svårighe-medförenadreintegreringsprocessenmiljö. Demobiliserings- och är stora

förvecklingar.allvarliga Bety-kan leda tillKampanjen det kommande valetinförter.
politiken valut-råda förändringar ibeträffande deovisshet kommerdande att som

alltså bestålångsiktsplaneringeffektivföranleda. Hindren forgången kan ut attseren
får fortsattnöja sig medkonkluderakunde därmed frestasoch att en suc-manman

behoven.biståndet de akutaoch inriktningcessiv krisanpassning mestenav
nödvändigtvisplanering vilarförhastad. Allsådan emellertidEn slutsats vore

Moçarnbi-osäker ifortsattutvecklingen. dennaframtida Attantaganden den ärom
fortsatta Moçambique-detplanering. planeringenbehovet Iminskar inte avavque

nåmöjligtkan bliomständigheten detbiståndet väsentligadentillkommer attatt nu
föreståendeunder denminst över-tillgängliga delar landet. Intetill tidigare inteut av

detperspektiv,ske i längreplanering. bör även närgångsperioden krävs Denna ett
förestående akut karaktär.pågående insatserellerredangäller merav

Ändamålsbestämda från svensktisolerat övrigtinte betraktaslandramsinsater bör
huvudmålet främ-börhelhet, därbistånd. delarbörDe attvaraensnarare sessom av

Moçambiques fattigavälstånd, blandi första handökatekonomisk tillväxt och
landramsbistånd, återuppbyggnads-Betalningsbalansstöd,landsbygdsbefolkning.

mål. Komplemen-bistånd dettarehabiliteringsbistånd bör inriktasövrigtoch samt
så-biståndsinsatsema,olikasåledes utformningen debeaktas itaritetsaspekter bör av

förhållande andra givares.i tillinbördesväl som
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förhållandena svårt nåde oroliga i landet har det i praktiken varit medP att utg a

ändamålsbestämt bistånd landsbygd-med inriktning fattigdomsbekämpning och
fåttsutveckling. framskjuten plats.I stället har stöd till den moderna sektorn Den-en

utveckling sektorn ned ochbör vändas och insatser inom den moderna tonasna nu
Ävenfasas andra insatser behöva och avvecklas, speciellt detkan reducerasut. om

biståndet också total-totala till Moçambique fortsätter sjunka. Men oberoendeatt av
komma tillvolymens utveckling bör begränsning och koncentration insatsernaen av

stånd.
ändamålsbestäm-Erfarenheten svårtvisar emellertid det koncentrera detäratt att

biståndet områden. del följdda till begränsat antal sektorer eller Detta tillärett enen
såväl i insats kommitstarka sektorintressen, i Stockholm Maputo. Närav ensom

igång, kompetens, erfarenhet samarbetsrelationer och positiva resul-och byggts upp
svårtkunnat registreras, kan det motivera successiv aweckling. Itat attvara ens en

förhållanden bi-perspektivet förändrade i Moçambique och sikt sjunkandeav en
svårt.ståndsvolym någotbör det mindrevara

sådan sådanaprincip avveckling i takt och iEn vägledande bör skerattvara en
uppnådda biståndsin-former resultat konsolideras, vilket ofta kräva särskildakanatt
övergångsskede. ocksåi bör undersökas vissa uppgifter kanDet översatser ett tasom

området. givarsamord-givare verksam Svensk medverkan till förbättradav annan
ning kan underlätta härvidlag.

så långt bibehållaEn lika given princip möjligt insatser bi-ärär att som som
Moçambique-biståndetsståndspolitiskt högt prioriterade. Vi har tidigare trenoterat

kapacitetsuppbyggnad.huvudinriktningar fattigdomsbekämpning. tillväxt och-
Långsiktig främjar ekonomisk tillväxtfattigdomsbekärnpning. insatsergenom som

huvudmålet ändamålsbestämda bistån-kapacitetsuppbyggnad, förbli föroch bör det
det.

denförvaltningsstödets fundamentala roll obestridd. Inte minst gäller detHär är
civilministeriema. meningar idel det inriktad finans- och Ettärav par ensom

från Få1989 värda citeras understrykas insatser kanSIDA-promemoria ochär att
förutsättning förangelägna. En bättre fungerande förvaltning är enanses vara mer

bistånd landetövriga reforrnprograrn och för landet skall kunna tillvara detatt ta som
får. förvaltningsbiståndet administrativt krävande inte mindre angelä-Att detär gör

promemoria i 1992 bedömer SIDA erfarenheterna hittills förvalt-Iget. en mars av
förvånansvärtningsstödet med tanke omständigheterna goda och drar uppsom -

från invändningsfria riktlinjer för utvidgat fortsatt stöd.synpunktöversynens ett-
Stödet till fmansministeriet syftar till förbättra ministeriets möjligheterytterst att

ändamålsenligföra civilministerietmakroekonomisk politik, medan stödet tillatt en
tillgångenfrämst syftar till förbättra till kompetent personal inom förvaltningen.att

översynen ocksåbedömer förvalmingsstödet utvidgas tilldet angeläget att attsom
för-omfatta uppbyggandet demokratiskt valda och effektivt administrerade lokalaav

valtningar.
innehållerFlertalet landramsinsatser och institu-komponenter kompetens-av

områdetionsutveckling. Som tidigare konstaterats har resultaten varit blan-detta
in-dade. Behovet kapacitetsuppbyggnad oförändrat och det viktär ärstort attav av

långsiktiglångunder tid framöver baseras grundläggande elementsatserna ett av
institutionsutveckling. element i principkompetens- och Insatser där detta saknasbör

ifrågakomma för finansiering inom landramen.inte
effekternaStöd till personal- och konsultfondema med syfte lindra den be-att av-

tillgången fortsatt tillgränsade till kompetent personal betydelse. Insatser stödär av-
återuppbyggnad prioritet, vilket kanför landsbygdens och utveckling bör görages

tvåönskvärt fondernas uppläggning och arbetssätt.det ändra deatt
sociala fungerande utbildningssystem högsta prioritet.Inom den sektorn har ett

står återuppbyggaklart mycket betydande insatser krävs för och höja kva-Det att att
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biståndetsvenskamoçambikiska utbildningssystemet. Här kan detdet vän-liteten

för förbättrasärskiltroll, eftersom Sverige tagit sigcentral attetttas ansvaren
förmåga Sverigeolika givares insatser.undervisningsministeriets samordna äratt

Återuppbyggnadsarbe-inom undervisningssektom.de givamadessutom störreen av
Behovområde inom nuvarande stödet.föranleda omprioriteringar detdetta kantet

undervisningsornrådet kan kommaförstärkt svensk handläggningskapacitet attav
uppstå.

inkomstkällan för denhelt dominerandeJordbruket och kommer förbli, denatt
Bistånd direkt eller indirektMoçambiques befolkning.övervägande delen somav

prioritet i planeringen detjordbruksproduktion bör därförfrämjar ökad ges aven
gäller lämpligbiståndet. kunnandet detframtida Det begränsadesvenskasvenska när

från jordbnrksstöd, talar förtidigare nordiskabrukningsteknik, liksom erfarenheterna
den jordbruks-landsbygdens utveckling inte i första hand börstödet tillatt avse rena

fömtsätt-förbättra de strukturellabör det inriktatproduktionen. Snarare attvara
mån jordbruksstödetviss det nuvarandeför sker redan iningarna denna. Detta genom

förbättrad pla-jordbruksforskning ochmed inriktning utsädesproduktionen,dess
neringskapacitet.

marknadsförings-områden Hit hörborde dock kunnaKompletterande övervägas.
äganderätt, lik-besittnings- ochkreditsystem landsbygden, regler vad gälleroch
några tänkbaratillgång service. kapitel 6till grundläggande social I presenterassom

Ytterli-utveckling.huvudområden framtida stöd till landsbygdensinom svensktett
Stefan de Vylder, Ruralfrågor i olika utredningarbelysning dessa finns t exgare av

Assistance, SIDA 1992,Mozambique and the Role of SwedishRehabilitation in
Weak Statesof Managing TransitionsGraham, The Dilemmasoch Lawrence S.

frågan kredit-bilaga 44 diskuterasCaseof Mozambique, ODI 1992. IThe om nya
fattigbankstyp Grarneen Bank.landsbygden, blsystem a av

Övrigtöndomülsbestümtbistånd4.2.4
förSADCC, utredssvenska till regional samverkan i södraDet stödet när-

dock förutsattavhandlas här. Oversynen harvarför dess framtida formervarande,
åren.utgå under debetydande svenskt stöd kommer även närmasteattettatt

detbistånd enskilda organisationer hargäller via folkrörelser och andraVad ovan
nårframgångsrika så de tilloch utformadeprojekten oftakonstaterats är att utatt

öka sina insatser be-målgruppema. Samtidigt organisationemas möjligheterhar att
biståndsform kun-önskvärt dennafunnits starkt begränsade. i och för sigDet attvore

Å E0-biståndetinternationellai andra sidan har detutnyttjas utsträckning.de större
förstärkning dekapitel 2.4.Moçambique ingalunda varit problemfritt jfr Entill av

överläggningarinsatser i landet skulle motiverasvenska enskilda organisationemas
med dessaorganisationer.

Så-prioriterad.E0-biståndet utvecklingOckså bör landsbygdensvad gäller vara
så samverkar med övrigtutformas demöjligt bör organisationemas insatservitt att

dååren, ornfattan-bistånd. förefaller inte minst angeläget under deDetta närmaste ett
rehabiliteringsbistånd förutses.återuppbyggnads- och kande

liksom stödet till in-långsiktiga till forskning via SAREC bör fortsätta,stödetDet
industriutveckling bör de ekonomis-SWEDECORP. Vad gällerdustriutveckling via

kontinuerligt.industriell tillväxt granskasförutsättningarna föroch institutionellaka
återuppbyggnads-till i avsnitt behandladeDemokratistödet hänförs här det nästa

rehabiliteringsbiståndet.och

rehabiliteringsbistñndKatnstrofbistünd;återuppbyggnuds-och4.2.5
katasu-ofbiståndet består ganskavitidigare avsnitt .5 konstateradeI 4. l attett av

biståndet landrarnen flytan-delar inomelement och dess ärdisparata gräns motatt av
katastrofbiståndet definieras ochfråga skulle kunnakan sig avgränsasde. Man om
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ändamålsenligt och verklighetsanpassat det nuvarande.ett sätt änmer
det gällerNär Moçambique förefaller ådet lämpligt skilja mellan sidanatt ettena
långsiktigt återuppbyggnads-relativt och rehabiliteringsbistånd åoch andra sidan

katastrofbiståndkortsiktigt i egentlig bemärkelse.
återuppbyggnads-Behovet stöd till och rehabiliteringsinsatser kommer alltav av

döma bli åren.under de biståndskategoriTill denna ka-böratt närmasteatt stort även
tastrofförebyggande insatser och stöd till demolcratiserings- och valprocessema kun-

härtföras. förhållandenaEfter hand i landet återuppbygg-normaliseras börna som
nads- och rehabiliteringsbiståndet kunna avvecklas. Utvecklingsinriktade komponen-

bör därvid landramsbiståndet.integreras iter
Katastrofbistånd i egentlig bemärkelse bör, speciellt i situation där det totalaen

biståndet minskar, begränsasså mycket humanitärt försvarbart. bör dess-Detärsom
lämnas i så långtfonner möjligt undviker, helst reducerar, de med detta bi-utom som

stånd förenade problemen. katastrofbiståndetDet egentliga defrnitionsmässigtkan
någoninte planeras längre tid i förväg. Det bör dänned additionellt till det plane-vara

biståndet.ringsbara
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Kapitel 5

BISTÅNDS-FUNGERARHUR

ADMINISTRATIONEN

utvecklingsbi-komplexutvecklingsocialaoch ärekonomiskaU-länders process,en
ganska all-gått Dettadel har äroch helföretagstånd vanskligt snett.är numeraett en

biståndet bördrar slutsatsendefinns snarastsanningar. Det attaccepterademänt som
biståndspositivasådana inte ha. DentankartycksNågot genomslagavvecklas. större

stabil.påfallandeopinionen är
orubblig. Kra-inteopinionenochsvårigheter ovedersägliga ärbiståndets ärMen

tidigarelärtHarbiståndsarbetarebiståndsorganisationer och växer. avmanven
Når framnereHålls kostnadernaresultatenFörbättrasmisstag man

detomvitmatåtminstone oftaellerockså mestattallmäntDet an-är accepterat -
u-landsbefolkningen dendelensvåraste. fattigastebiståndet Dendetgelägna är av -

nå. bi-svårast Därprioritet denbiståndet ärhögsta är attsvenskadet somgersom - de fat-Undvikermisslyckandenockså förriskerna störst.ståndet behövs är manmest
biståndsadmi-både bantasäkertkanbefolkningsgruppema,ochländematigaste man

biståndseffektiviteten.höjanistrationen och
svårigheternaallmänhet ochsvårigheter ibåde biståndetsMoçambique illustrerar

nuvarandemånga där deländerintefinnssynnerhet. Detnå behövande ide mestatt
tordeDetutvecklingbistånd tillutveckling och ärförbetingelsema ogynnsarmnare.

frågan bi-diskuteraskapitelföreliggandeföregående kapitel. Iframgåttha omav
betingelser. Detnivå dessamedkapacitet iståndsadministrationens är ogynnsamrna

förutsättsMoçambiquebiståndsadministrationdenskilja mellannaturligtär att som
imed SIDAmyndighetersvenskabedrivs spetsen.och denför avsomsvara

synpunktbistñndsudministrutivMoçambiquefrån5.l
gradvis förändringtillbakabiståndet sedaneftersträvassvenskadetI ett enpar

Mottagarlandetsbådautvecklingssarnarbetetsmellanrollfördelningen parter. egnaav
SIDAsiskalladministrationbiståndets sättasför centrum.ochansträngningar ansvar

styrning ochplanering,analys,strategisk riktningutvecklas iskallroll mot upp-mer
ochprojektgenomförandetinblandning idirektmindrening ochfölj program.av

emellertidförverkliga demSvårighetema ärväl motiverade.strävanden attärDessa
uppenbara.

administrativa ärMoçambique, där delandsärskilt iDet gäller resursernaett som
dessutom illaochbiståndsbeloppförhållande till dei emotmycket tas or-somsvaga

Härifundamentala problem.Moçarnbique-biståndetsganiserade. Häri ligger ett av
produktivt.särskiltbistånd kanindikationocksåligger varavaren

myndighe-andraochde departementförstärkninguppenbarligenDet krävs aven
står denhögtsådan förstärkningbiståndet. Enadministrerarochemottarter som

givarhåll, minst i detockså från inteprioriterasdagordningen. Denmoçambikiska
svåraunderlång sikt ocharbeteemellertidbiståndet. sigsvenska Det rör ettom

omständigheter.
förvaltningspersonalen. Det-statligalåga för denlönelägetsvårighet detEn utgör

ochsektornden privatapersonalavtappning tillbesvärandetill mycketleder an-ta en
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bättre betald lågaverksamhet. De lönerna dessutom korruptionsfrämjande.nan
Problemet förekommer i flertalet u-länder. Olika former biståndsfrnansieradav

löneförstärkning har sedan länge diskuterats, inte minst i Sverige. MoçambiqueFör
sådanfond för löneförstärkning under upprättande och framställningen en om

svenskt stöd har gjorts. finnsDet visserligen invändningar bistånd.dennamot typ av
Fonden har emellertid sådangivits utformning fått sådanoch uppbackning,en en a
från Världsbanken och Internationella valutafonden, positiv inställning verkaratt en
motiverad.

Lika viktigt förstärka biståndsadministrerandeden personalen inteattsom nu--
vad gäller kompetens och arbetsmöjligheter åstadkommamerärt detutan är att en-bättre arbetsfördelning och effektivare samspel mellan alla de myndigheter ärett som
biståndssamordning.engagerade i Hit ihör första hand samarbetsministeriet, finans-

ministeriet, plankommissionen, handelsministenet, centralbanken och katastrofmyn-
digheten DPCCN. tvåDessutom finns organisationer för samordning samord-av

CREE och CENE. ligger såDet i sakens vildvuxen organisations-natur attnama en
struktur medför dubbleringar och oklarheter och bäddar för kompetenstvister.

alltsåDet finns behov rationalisering. åtgärderVissa organisatoriska har ocksåav
diskuterats. En förbättring Finansdepartementets möjligheter registrera bi-attav
ståndsflödena och samordna dem med budgetñnansierade investeringar ochatt ut-
giftsprogram särskilt angelägen. Det med svenskt stöd införda datoriseradeär bud-

för den offentliga sektorn viktigt i denna riktning. En fortsattärgetsystemet ett steg
svenskt stöd till budget- och redovisningsverksamhet har hög angelägenhets-statens
grad.

En integrering plåt-kommissionen i finansdepartementet skulle för-avsevärtav
stärka departementets koordinerade sådanroll. Ett förslag integrering har utar-om en
betats lagts sidan. Speciellt efter eventuell utbyggnad finansdeparte-men en av

sarnordningsfunktion kan finnasdet anledning Samarbetsminis-mentets övervägaatt
teriets framtid.

Moçambiques svårigheter effektivt biståndssamord-spela den ledande roll iatt
ningen bör tillkomma mottagarland anspråkenhar ökat medverkan ochettsom

från Påansvarstagande givamas sida. dåvarandeförslag den finansministern inrät-av
tades 1991 sju arbetsgrupper biståndssamordning.för Sex dessa olika sekto-av avser

inriktas makroekonorni. l varje arbetsgrupp förutsätts ingå företrädarerer, en
nivåhög för respektive fackministerium, finansministeriet, plankommissionen samt

begränsat antal givarländer och internationella institutioner, vilkaett taav en avses
sig rollen koordinerande givare. dessasamordningsgrupper någraAv har fun-som

väl, andra mindre väl, väsentligen beroende vilka varit bereddgerat resurser man
dem.att satsa

alltsåHär delas det moçambikiska samordningsansvaret med i första hand den
koordinerande givarens. finnsDet risk detta leder till givaren axlar störreatt atten en
del ansvarsbördan principiellt önskvärt. I avvaktan den eftersträvadeän ärav som
utbyggnaden den moçambikiska samordningskapaciteten torde emellertid dettaav

mindre biståndseffektiviteten fortsätterän urholkas bristan-ett ont att attvara genom
de samordning.

biståndsgivore5.2 Sverige Moçambiquesom
Sveriges ledande ställning bland länder biståndde lärrmar till Moçambiquesom

innebär höga krav biståndsadnrinistrationen.den svenska kravDessa betingas inte
bara biståndsbeloppde svenska det sig Härtill kommer förvänt-rörstoraav som om.
ningar svenska rådgivandesamordnande och såväl fråninsatser moçambikisktom
håll från andra givarländers sida. den biståndsförvaltnjngenHar svenska möjlig-som
het kravenmötaatt



SOU 1992124
synpunkterAllmänna5.2.1

bedömningen hurvidblivit viktigt begreppFörändringseffektivitet har ett enav
avläsa för-benägenhetenförändringseffektivitetMedförvaltning fungerar. attmenas
tid. Underverksamheten ianpassningarberedskapenändringssignaler och göraatt av

förändringssignalemaAfrika söder Saharakrisartade utveckling i1980-talets varom
biståndsadmini-mått svenskadenMoçambique. Ettminst gäller detstarka. Inte

bistån-signaler ochmån uppfattat dessavadstrationens effektivitet iär anpassatman
till dem.det

biståndets uppläggningmodifieraomfattande arbetenedSIDA lägger attett
verkligheten och tyngd-afrikanskaförändringar i deni enlighet medinriktningoch

biståndspolitiken.formuleraderiksdagi regering ochpunktsförskjutningar den av
anslagsframställning 199293,fördjupaderedovisats i SIDAsarbete harDetta senast

anslagsframställning 199394 sförenklade58 76 och i SIDAs199394, 199495 s - biståndets innehåll ochomprövningenkontinuerligaviktigt led i den31 Ett19 . av- i Afrika under 90-taletbiståndet krisdrabbade ländertillde riktlinjer förformer utgör
ornfat-i sin blbyggerSIDA-skriften l krisens Dendras i etttur auppsom

Africa, ochi Recoveryregi, vilket resulteradetande arbete i UDs rapporten en
budgetpropositionenpresenterad idärpå utvecklingsstrategi för l990-talet,baserad

budget-Moçambique-biståndets utveckling kan utläsas198889. dragen iDe stora ur
anslagsframställning.fördjupadetill nyssnämndapropositionema och bilaga 21

biståndet intesvenskaalltså kontinuerlig anpassning dethar skettDet aven -
Moçambique-biståndets in-ochbiståndet våra programländertill afrikanskaminst -

tillårens skulle kunnalopp. Detgradvis förändrats underriktning bevisligenhar tas
månvadförändringseffektivitet varit god. Ibiståndsadministrationensintäkt för att

diskuteras inte här.ske snabbareförändringar skulle ha kunnatvissa
skäleninsikt vissafråga funnitssig detVad möjligen kan är att aven omomman

utvecklingsstrate-progressivabiståndsexpansionen Moçambiquesden snabbaför
torkkatastrofemainbördeskriget,destabiliseringspolitiken,sydafrikanskadengi,

såbiståndet fall dennaoch ieffektivitetsproblem iockså tillutgjort anledningar om
biståndets omfattningfortsattaövervägandenatillräckligt beaktad iinsikt blivit om

skulle kunnanågon problemanalys deinriktning. Veterligen haroch varasomav
Moçambique-bistån-det svenskamed kraftiga ökningensnabbaochförenade den av

Både ochstånd. u-avdelningentill1970- 1980-talen inte kommitochdet under
växande belop-hantera desysselsatta medhuvudsakligen ha varitverkarSIDA att

allmänt sympatiskochbegränsade personalresursereftersom hadeOch enmanpen.
be-det naturligtoch politik,inställning behovtillitsfull tilloch attmottagarens envar

krävande im-administrativt fögai fonnutbetaladestydande del dessabelopp avav
inrikt-biståndets tillväxttakt ochomprövningförutsättningslösportstöd. En avmer

långsiktig och strategisk be-föroch intressekapacitethade krävtning större mer--
vakning analys.och

under detill utvecklingendra parallelltill handsHär ligger det senastenära att en
valutafondenInternationellaVärldsbanken ochvår till detlitåren. Nu sätter av

förmåga genomföra det, ochMoçambiquesochstödda rehabiliteringsprogrammet att
likaså administrationskrävandebistånd fögavårt dettadel pro-satsar stor aven

strukturanpassningskreditdenifrågasätta sig ellerUtan programmetatt varegram.
vill pekaansluter sigbetalningsbalansstödetvilken det svenska översynentill att

makro-inriktad bevak-behovetfinns underskattatendensdet även att av merennu
återkommer till ioch vifråga tidigare berörts näs-analys, redanochning somen som

avsnitt.ta
biståndsadministrationensfrågan svenskaberör denVad här perso-sagts omsom

biståndskontoret ibemanningengällerdisponeras. När detoch hur denalresurser
nioPå ansvarade 199091kontornågra dettaförtjänar sifforMaputo noteras.att

För Bots-biståndsbelopp genomsnitt 93 milj kriförhandläggare ett per person.
motsvarandeoch ZimbabveNamibia, Tanzania, ZambiaLesotho, genom-varwana,
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snitt respektive 23, 10, 12, 62, 56 och 43 milj kr Dessa skillnader förkla-per person.
delvis den olika sammansättningen biståndet till de olika ländema. Ettras av av ett

antal aktiviteter fördelat sektorbiståndstort givetvis personalkrävandeär än ettmer
import- eller betalningsbalansstöd omfattning. Inte desto mindre in-ärav samma
trycket styvmoderlig behandling Maputo-kontoret i personalhänseendeför-av en av
modligen korrekt, speciellt hänsyn till den svåramaximalt biståndsmiljötarom man

Moçambique erbjuder.som
Det inte biståndskontorenbaraär kan konstatera disproportionsom man en

mellan antalet och antalet miljoner. Inte heller hemmaadmirristrationens ka-personer
pacitet nivåi med de beloppär hanterar och de problem denna hantering möter.man
Det gäller inte bara SIDA också u-avdelningen. Det isig bristan-utan yttrar en
de framförhållning; speciellt de långsiktiga och strategiska fiågoma får intemer
den uppmärksamhet de kräver. Det innebär Sverige i vissa sammanhang inte för-att
mår speladen roll omfattningen vårt bistånd motiverar. försvagarDet sinisom av tur
våra biståndspolitiska målsättningars genomslagskraft.

Särskilt tydligt framträder disproportionen mellan personalresurser bistånds-och
belopp beaktar biståndets regering och riksdag fastställda inriktningom man av
speciellt personalkrävande områden. Problemet den sedanfleraaccentueras genom

pågående nedskärningen svenska myndigheters personalkostnader. Generelltav
finns det givetvis goda skäl för denna såvälpolitik, budget- effektivitetsmässiga.som
När det gäller biståndet kan emellertid dessa ifrågasättas.skäl

Biståndsanslagens totalbelopp bestäms enprocentmålet även det tillfälligtav om
i kanten. Totalbeloppet innefattar biståndetsnaggats personalkostnader. Någon bud-

getrnässig besparing uppnås alltså inte reduktion dessakostnader. Sarn-genom en av
tidigt det med hänsynär till biståndspolitiskade målen effektiva biståndet oftamest
det personalkrävande. Dessutom biståndsadministrativademest är konsulter som
speciellt SIDA i växande omfattning måst åtskilligtanlita i regel dyrare denän egna
personal på. Detta problem har tagits i olika sammanhang.som man sparar upp
Det borde för förutsättningslös analys.mogetnu vara en

De personalramarnasnäva framtvingar givetvis strikt prioritering mellan olikaen
insatsområden och uppgifter. sådanEn prioritering ityper sig godoärav av men-ingalunda problemfri. Särskilt viktig avvägningen mellan åär sidan antalet stöd-ena
da aktiviteter och hur mycket i detalj sig i dessa åoch andra sidan deman engagerar

strategisk överblick och policy-satsar och samordningsfrågor.resurser Härman
borde vägledning hämtas färsk SIDA-skrift På kurs Vår uppgifträtt blirur en
överblicken, analysen och utvärderingen ha hand detaljema.än med iattsnarare en

Att leva till denna princip, givetvis bör gälla u-avdelningen i högreärmuupp som
grad SIDA och biståndsmyndigheter,än övriga visar sig erfarenhetsmässigt mycket
svårt. Speciellt i det nuvarande övergångs- och omprövningsskedet för Moçambique
och Moçambique-biståndet behovet förstärktär analys- och planeringskaptaci-av en

uppenbart.tet

Ekonomisk5.2.2 analysochbevakning
Vi har tidigare berört betydelsen det löpande utvecklingssamarbetttatt medav

Moçambique inplacerat i sittär makroekonomiska och allmänt utvecklingspditiiska
sammanhang. Vi skall här något fördjupa diskussionen denna punkt och särskijlt ta

frågan den dokumentation SIDA utarbetar låtereller förupp utarbetaom som mer
långsiktiga överväganden och beslut rörande den allmänna inriktningen biståndetav
till det enskilda prograrnlandet.

I denna dokumentation har den k landrapporten intagit Sådaanacentral plats.s en
har förutsätts bli skrivna wdrapporter landprogrammeringscykel. Fo Mo-varannan

çambiques del skulle det nonnalt ha inneburit fjärde år. Detta enligtär,vart ölerrsy-



1992124SOU
låg så svårtuppfattning, alltför frekvens det gäller och för Sverigenär ettnens en

betydelsefullt land. 1978 gjordes omfattande landanalys Moçambique vil-en av
i själva verket deskriptiv och skildrade från järnåldernken landets historiarentvar
framåt. årTvå korn analytisk landrapportoch benämnd landöver-senare en mer

åtta årförst såNästa landrapport korn 1988.syn. Denna analytiskrapportsenare, var
såsin karaktär och makroekonorniskt såda-till baserad bör kunna begärasom man av

någotden dessutom konstruktivt och provokativt kritisk till delarrapporter; varna - -
både det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet biståndet.och det svenskaav
Utgår från 4-årsintervalletdet förutsätta alltså sådanborde landrapportman en ny

åretsutarbetats inför förhandlingarha samarbetsprogrammet för den kommandeom
Såavtalsperioden. förelågskedde emellertid inte. I september däremot landbevak-en

avsedd spegla Moçambiques ekonomiska utvecklingningsrapport bakgrundatt mot
de politiska och sociala förändringsmönster har präglat landet sedan själv-av som

ständigheten. har författare återspeg-Denna kapitel nedan och7rapport samma som
las delvis i detta kapitel. intressant,Rapporten initierad och väldokumenteradär en
genomgång centrala moçambikiska problem, utvecklingslinjer och frarntidsutsik-av

funktionLandrapportens fyller den emellertid inte och den heller avseddter. var
fylla.att

må dåvarandehärDet det norska utvecklingsrninisteriet beställdnoteras att en av
biståndetMoçambique och det norska till landet publicerades 1990. Rap-rapport om

betydande ocksåintresse för Moçarnbique-biståndet.det svenskaär Det ärporten av
månioklart vad den kommit till användning vid överväganden rörande detta. Upp-

utarbeta föregåttsdraget denna har veterligen inte något nordisktatt rapport av sam-
råd, alla de fyra i Moçambique-biståndet engagerade nordiska länderna börtrots att

haftha potentiellt intresse den.ett av
bild framträderDen bekräftar det tidigare redovisade intrycket makroeko-attsom

nomisk analys och bevakning någoninte givits hög prioritet. Det saknasi och for sig
inte god internationell dokumentation området, Internationella valutafondenst ex
konsultationsrapporter frånoch vissa Världsbanken, inte minst derapporter som an-

till strukturanpassningskreditema. biståndspolitiskaknyter l svenska sammanhang
åtminstoneunderstryks emellertid ofta våravi det gäller prograrnländernäratt - -

kritisktskall analysera och möjligt komplettera dessaäven rapporter.om
naturlig biståndsförvaltningenDetta ambition. Den svenska disponerarär etten

landkunnande ofta överlägset det Valutafonden och Världsbanken harärsom som
tillgång till. Vidare mycket biståndetbetydande del det svenskaär en av numera an-
sluten till Fonden och Banken stödda refomrprogram, vilka väsentligen byggerav

båda institutionemasde analyser. frånDessutom har svensk sida stundom häv-man
dat- delvis med dessa och analyser variträtta bristfälliga. Det finns allt-att program-
så svensk makroekonomiskt inflytande.strävan övaatt etten

Från moçambikisk sida önskemålhar framförts Sverige skullet att tao m om
område.sig ledande roll detta bågenDetta säkert för högt.spännaatten vore

Världsbanken spelar den rollen väl. Dess policy avviker dessutom mindre tidi-rätt än
från biståndspolitiksvensk varmed inte det bara Världsbankenär ärattsagtgare

stårutvecklats. Men kvar denna policy, det gäller Moçambique lika välnärattsom
andra länder, inte okontroversiell ifrågasättasoch kan förtjäna i vissaär attsom avse-

jfr bilaga 31.enden
sådantSkall ifrågasättande någon måsteha effekt, det väl underbyggt.ett vara

förutsätterDet betydande nationalekonomisk såvälkompetens och kapacitet,en
biståndskontoretambassadenoch i Maputo u-avdelningen SIDA i Stock-ochsom

biståndskontoretPåholm. bör den löpande malcroekonorniska bevakningen kunna
ombesörj kontorets ekonom. Detta heltidsuppgift. Tyngdpunkten liggabörärasav en

de centrala ekonomiska i första hand rehabiliteringsprogrammet,programmen,
biståndoch det stöder dessa. knyter sig intresset främstHär till de IDA-kre-som

därtillditer och anknuten bilateral och parallellfrnansiering det pri-utgörsam- som
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varmed dessakredi-reformpolitiken. De villkorför den mocambikiskastödetmära
förenadeockså betalningsbalansstödet,svenska import- ochoch därmed det ärter,

ekonomiska politikenden moçambikiskainflytande inte barahar avgörandeett
Utfonn-utvecklingspolitik.landets allmännaockså viktiga delarandrautan av

Moçarnbi-föremål samråd bl Världsbankensför mellandessavillkorningen är aav
finnsmoçambikiska myndigheter. Härföreträdare för berördaochque-representant

hörd. Det vidbiståndskontorets ekonom sinför ärdet möjlighet göra stämmaatt a
analysmaterialsvenskt ochsådana bör rustad medtillfällen ekonomen ettvarasom

därpå baseradesynpunkter.
ekonomiska politik spelarenighet landsbetydandefinnsDet att ettomnumera en
därmed för möjligheternautvecklingsmöjligheter ochför dessden avgörande rollen

åter-enighet börutvecklingssamarbete med landet. Dennaeffektivtbedrivaatt ett
samarbetetillmäts i dettamakroekonomiska övervägandeni den viktspeglas som

sådanaöverväganden.för underbyggai de avdelasoch attresurser som
institu-akademiskaanlita vissaförstärka dessaSIDA har sökt attresurser genom

Sådana ocksåhar lagtsoch för olika uppdrag.kontinuerlig landbevakningtioner för
hållerInstitutionssamarbetetkonsultföretag.enskilda konsulter och attut sesnu

förändradrapportflora ochSIDAs landorienterademodell förochöver me-enen ny
håller nuvarandeutarbetas. DetSamarbetsprogramför beredningtod syste-attav

anpassningi behovbehäftat med brister ochuppenbarligen befunnitsharmet avvara
Översynen inteerfarenheter. Den harförhållanden. har gjort liknandetill förändrade

utgår från dessa kommerdiskuterasde förslagstuderatnärmare att attutansom nu
bistån-samverkansformer iochför utredningen styrnings-behandlas inom avramen

kan emellertidmed Moçambiqueerfarenheter arbetetdet. bakgrundMot ett paravav
redovisas.synpunkter

preciserade,skulle kunnauppdrag läggsEtt intryck de görasär utatt mersom
relevans ochde beställdaoch koordinerade ochproblemorienterade rapportemasatt

fortsättaSkallhärigenom skulle kunna ökas.beslutsunderlaganvändbarhet mansom
måste inrik-krafter, dessaså fallet beroendegradi hög är externaatt avvarasom nu

punktdefinierade behov och levererasså väl rättarbetsresultaten motsvarartas att
styrning,bättrehandlar detbeslutsprocessen.Yttersti berednings- och attom genom

vårför bi-förbättra underlagettillgängligasamordning och utnyttjande resurserav
biståndets effektivitet. möj-höja Detstånds- utvecklingspolitik och därigenom äroch

effektiviteten i det svenskautvärdering och analyskommittén förligt denatt avnya
biståndet bidrag.skulle kunna lämnahär ett

utgå från mångade aktörerberedningsrutinemarapporterings- ochVidare bör
utformadedefinierade och rutinernaroller bör klartinvolverade. Dessasär varasom

u-avdel-hand relationenhär i förstaså samspel underlättas. Det gällereffektivtatt ett
ocksåmåste omfattasbiståndsmyndigheterövrigaSIDA.ningen Men systemet,av- biståndet utanför landramen.omfattandeMoçambiques fall mycketliksom det i -- ochmånga respektive departementmåste också enheter inomtill deHänsyn tas myn-

u-avdelningens alla enhetervissa falldet sig iberörs. Inom UDdighet rör treomsom
planeringsse-sektoravdelningen ochregionavdelning,respektiveoch inom SIDA om

effektiv samverkan.svårt tillbringa alla dessa enheterkretariatet. Det kan attvara
fun-delgivnings- och arkivsystemensvårt informations,Det kan attattto m vara

alltsåfinnssig förekomma. Dettillfredsställande Missar har visatsätt.ett an-gera
ledning dessaöver system.att se

verk-desto viktigare detbiståndets aktörer ochfler former, ärJu är, attmottagare
hållas förutsättning föröverblickas och Detsamheten kan är att u-samman. en

skall kunnapolicy-ansvarregeringens och riksdagens,i sista handavdelningens, och
tendensenmotverkar dessutomupprätthållas effektivt uttryck. Detoch komma till att

nivå, medan högreträffas lägrelångsiktiga factooch besluten dede större man
frågor.fundamentalasysselsattmed akuta änär snarareupp
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Kapitel 6

SLUTSATSER

Bistånd under omprövning har valts titel detta betänkande. Det betyder intesom
anspråk Moçarnbique-biståndet,någonha gjort pionjärinsats.översynen göratt att

utvecklingsbistånd, såbefunnit sig kontinu-liksom svenskt har under gottannat som
omprövning.erlig

djupgåendemindre förutsätt-l vissa skeden har denna omprövning varit och
bistån-ningslös vad varit önskvärt. finns förklaringar till detta.Det Enän är attsom

ökning kunnat betraktas eller mindre given; den löpandedets attsom mer en annan
nå-biståndsadministrationen ifrågasättandeprioriterats den analysens bekostnad,

förklarasi sin kan det akuta nödläge Moçambique kon-nästangot tursom av som
befunnit sigstant

Situationen biståndsberoendetsbli problemDetär väg att storanu en arman.
fått biståndsökningenhar ökad uppmärksamhet. Det inte längre givet kan ellerär att

påverkarfortsätta. Fredsavtaietbör och den utveckling detta kan inleda givet-väntas
biståndsplaneringen.vis
Översynen Moçambique-biståndetshar studerat det svenska problem dennamot

så Någon ingåendeförutsättningslöstbakgrund och möjligt. genomgripande ochsom
omprövning emellertid tiden inte medgivit. Vi valthar har koncentreraatt ettoss

frågeställningar,fåtal centrala där det bedömts möjligt relativt snabbt kommaatt
till vissafram slutsatser.

Dessa slutsatser redovisas i föreliggande kapitel. bygger huvudsakligenDe
föregåendediskussionen i de kapitlen och det bakgrundsmaterialnärmasttre som

ocksåsammanfattats i kapitel Vi drar antal samtal med företrädare förett stort
olika delar det moçambikiska samhället, liksom intervjuer och diskussionerav

bilateralamed för givare och internationella organisationer och medrepresentanter
biståndsexperter.svenska Moçambique- och

Först redovisas slutsatser rörande storleken och sammansättningen de närmas-av
årens Moçarnbique-bistånd frågorsvenska 6.l, 6.2. Därefter behandlas vissate av

övervägande administrativ 63. Slutligen sammanfattas antal förslag 6.4.natur ett

Moçumbiquebistñndetsstorlek6.1

årens sig oviss.De utveckling i Moçambique mycket Det endanärmaste ter som
förhållandenförefaller säkert i fredliga förhoppningsvis kom-är ävenatt stort settom

råda återuppbyggnadsuppgiftemakan nöden bli ochväntasatt stormer enorma.
årligVärldsbanken räknar med det med tillväxt 4 kommerävenatt procent atten

återställa års låga nationalinkomstnivå. Biståndsbehovet25 1980 mycketattta - -
åren fårde öka. Samtidigt med det inter-kommer räknanärmaste snarast att attman

biståndetnationella till Moçambique sikt kommer minska. i dettaDet äratt per-
spektiv föreliggandevi i och följande avsnitt skall behandla det svenskanärmastsom
Moçambique-biståndets volym och sammansättning.

liksom tidigare i det i första hand totalvolymen intresse-Här, betänkandet, är som
bör betonas, eftersom uppmärksamheten i regel fixeras vid landramsde-Dettaoss.rar
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biståndet, någotlen tenderar snedvrida och möjligendebatten beslu-ävenattav som
Moçarnbique-biståndetten. Av har genomsnittligt tredjedel vissa hälf-änmeren

katastrofbistånd, bistånd,huvudsakligen betalningsbalansstöd och regionaltten, le-
utanför landrarnen.gat

frågan biståndsvolymen två bådaStarkt förenklat kan väl företräd-sätt,om ses
da i sarnråttden krets konsulter och sakkunniga anlitat och med.översynenav som

såEnligt det betraktelsesättet har Moçambique sedan länge tillförts mycket bi-ena
stånd reduktion det skulle godo. Enligt det andra Moçarn-äratt snarasten av vara av

biståndsbehov såbiques såbetydande och landets situation prekär neddragningatt en
biståndet ödesdigrakunde konsekvenser. Uppfattningarna oförenliga endastärav

så från biståndetslänge bortser tidsfaktom och sarmnansättning. dettal avsnittman
begränsar vi till tidsfaktom.oss

bistånd biståndsberoendeVi i kapitel 3har konstaterat skapar ochatt stort stort
därmed sammanhängande problem. problem inteDet vill dessa till-synas som om

Moçarnbique-biståndet fåräckligt uppmärksammats och kommit attsom om en om-
långa upprätthållas.fattning i det loppet varken kan eller bör Enligt Översynenssom

alltsåuppfattning Moçarnbique-biståndetbör sikt Detta gäller givetvistrappas ner.
biståndet fråninte minst Sverige den bilaterala givaren.störstasom

framgår ocksåAv kapitel emellertid situationen i Moçambique iatt ettsamma
kortfristigt två budgetårenperspektiv, varmed här de 199394 och 199495, kanavses

så biståndsreduktionbli kritisk allvarliga följder.skulle riskera Detväntas att atten
dåhandlar inte bara följderna för de flera miljoner människor direkt ellerärom som

svåraindirekt drabbade krigsförödelsen och torkan och berörs den demo-av som av
ocksåbiliserings- och reintegreringsprocessen. gäller följderna för MoçambiqueDet

övergångsskedetnation i det känsliga mellan krig och fred, enpartistat och parla-som
mentarisk demokrati, planekonomi och marknadsekonomi.

Översynens biståndetslutsats det svenska till Moçambique på kort sikt börär att
bibehållas oförändrad nivå. föreslåri Vi därför planeringsramstort sett att en
omkring bistånd två700 milj kr fastställs för detta under de följande budget-närmast
åren, bistånd199394 199495. skulle oförut-Denna allt med undantagram avse av-

katastrofbiståndsebart d med anledning torka eller andra naturkatastrofer.v s av
årsgenomsnittet,Beloppet kan relateras till 760 milj kr, för utbetalade belopp under

föregående budgetårende och beräknade innevarande bud-utbetalningarnärmasttre
getår.

Ovanstående förslag vilar hypotesen utvecklingen Moçambique underi deatt
åren blir i fredlig. skulle innebära avsevärd förbättringDetnärmaste stort sett en av

bistånd,möjligheterna lämna effektivt speciellt det landsbygds- och decentrali-att av
ocksåseringsinriktade slag bör prioriteras. Vi förutsätter vad tidigareattsom nu som

åtgärderanförts beträffande korruptionsbekämpande 2.6.3, 2.6.4,kapitel 3.2.2 och
biståndets föreslås4.2.1 beaktas och inriktning modiñeras nedansättatt som

6.2.
återstodenI medelfristigt perspektiv, varmed här 1990-talet, eller deett avses av

budgetåren biståndsvolymen,fyra 199596 199899, bör successiv reduktionen av-
förslagsvis med tredjedel, effekter.kunna ske väsentliga negativa Det vik-ärutanen

målsättningtigt denna tidigt stadium. naturliga det skerDet äratt ett attanges
biståndsvolymsamtidigt inriktningen kortsiktigt oförändrad tillkärmages.som en

Översynens biståndsre-uppfattning det gäller effektema föreslagnadennär av
ocksåduktionen vilar hypotesen i utveckling. Vi förutsätterfredligstort settenom

övergången biståndsnivåvidare till lägre planrnässigt och i internationellskeratt en
bistån-ocksåsamverkan. Den förutsätts sammanfalla med gradvis modifieringen av

dets sammansättning.
biståndetväsentliga förändringar i omfattningen MoçambiqueAtt till samord-av

åtminstonemellan alla de givarna naturligt. kunna minskaDet bör destörre ärnas
biståndsnedtrappning. sådan,potentiella negativa effekterna Motiven för deav en en
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intematio-värdauppstå för nedtrappningenoch formernakanproblem ettvoresom

studium.nellt
fastställasbiståndets storlek börslutsatsinvändninggiven översynensEn attmot

i situationvolymmässig bindningframåt skulle innebäraår dettaantal är att enett en
besvä-politisktskulle detönskvärd.flexibilitet Dessutommöjligadär ärstörsta vara

tidenbiståndsredulction. Varför intekommandefråganrande an,att seta om enupp
till utveck-metoden lettemellertid hur denVitidigare harfortsättad sett ensomv s

fram-varje tillfälleVad vidförutse.svår ochplaneravaritling to attatt sommsom
ifrågasät-visat sig kunnaperspektivi längreföljdriktigt harstått logiskt och ettsom

förväg ellersådant perspektiv ilängreFrågan vill söka anläggaär ett omtas. manom
valet mellanTillspetsat kanefter läglighet. sägamed laganöjer sig attatt manman

utveckling gäller hurdesstotalvolymen ochställning tillinteställning eller taatt ta
förhållan-imöjlighetenriksdag, värderarregering ochi handd sista att styraman, v s

improvisera.till möjlighetende att

Moçambique-biståndetsammansättning6.2

skilja mel-vi valtmånga harolika HärBiståndet kategoriindelaskan sätt. att
ändarnåls-landramsbistånd, övrigtbetalningsbalansstöd,biståndskategorierfyralan

rehabiliteringsbistånd.återuppbyggnads- ochbiståndbestämt samt
bru-såtillvida irnportstödet harfrån denskiljer sigKategoriindelningen gängse att

Även det egentli-betalningsbalansstödet.sammanförts medochlandramentits ut ur
naturkatastroferbistånd drabbatstill människorkatastrofbiståndet, d avsomv sga

också tilliharlandramen. Dethar flyttatsfall torkan,Moçambiques motsatsi ut ur -
planeringsramen.utanför den föreslagnabetalningsbalansstödet placerats-

miljstorleksordningen 700biståndtotaltsammansättningenVad gäller ett avav
framställningen. Detkonkretiseradetta förnågra antagandenskall först göras,kr att

betraktasoch kanapproximativadet följandeide siffror ärbetonasbör att som anges
räkneexempel.ettsom

genomsnittför ihittillsimportstödet, harBetalningsbalansstödet, inklusive svarat
alltsåMoçambique-biståndet. På bud-kort sikt,svenskatvå totalafemtedelar detav

rehabiliteringsstödåteruppbyggnads- ochdå behovetgetåren 199394 199495, av- andel detbetalningsbalansstödetsmotiveratkulminera, kan detkan attväntas avvara
dåår. de be-180 milj kr Dettafjärdedelbiståndet begränsas tilltotala avserperen

alltså länmas. Fak-bör kunnautfästelserberäknas och för vilkabli anslagnalopp som
rehabiliteringsprogrammetgenomförandetbelopputbetalade beror hurtiskt av

förenadebetalningsbalansstödetde medefterföljare uppfyllandetochdessoch av
utvecklas.villkoren

exklusivelandramsbiståndet im-nuvarandehär detLandramsbistånd motsvarar
med anledningbiståndsanslagenbesparingar inomförslag tillponstödet. sittl av

Reduce-365 milj kr.Moçambiqueföreslår landrarn förSIDAkrisprograrrunet en
budgetårs import-innevarandebeloppmeddetta belopp motsvararett sommanrar

bistån-totaladettredjedeltill dryglandramsbeloppetsjunker120 milj kr,stöd aven
från 395landramenså drastisk sänkningmilj kr. Entill 240här avrundatdet av

delbudgetår skulle knappast kunna äninnevarande annatmilj kr presenteras som en
beträf-avsiktsförklaringinnehåll delsskulleövrigapaket,störreett envaravarsav

rehabilite-ochåteruppbyggnads-delsenligtbetalningsbalansstödetfande ettovan,
ibiståndändamålsbestämt kommerövrigtOm attringsprograrn. att vara avantar

plane-den föreslagnaskulleomkring 120 milj kr,omfattning,oförändradsett avstort
rehabiliteringsbiståndet.återuppbyggnads- ochåterstå för160 milj laringsramen

1242634
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6.2.1 Betulningsbulunsstöd

Som tidigare konstaterats har irnportstödet från början i detvägt svenskatungt
Moçambique-biståndet. Ett viktigt syfte biståndsforrnmed denna ursprungligenvar

möjliggöra import för produktionenatt väsentliga och underlätta åsyftadav varor en
kraftig ökning biståndsvolymen. En väsentlig anledning bibehålla relativtav att ett
omfattande betalningsbalansstöd dess betydelseär det gäller påverkanär utform-att
ningen och underlätta genomförandet det mocambikiska ekonomiska och socialaav
rehabiliteringsprogrammet. Misslyckas detta kommer möjligheternaprogram, att
förverkliga den nationella återuppbyggnadsplanen och mobilisera internationelltatt

intestöd, minst denna plan, försämras. Utan rimligt framgångsrikavsevärtattav en
ekonomisk och social politik försämras eller omintetgörs också förutsättningarna för

effektivt ändamålsinriktat bistånd. Betalningsbalansstödetett ligger väl i linje med
strävandena minska biståndets för mottagarlandet svårbemästradeatt splittring ett

antal givama eller mindre direktstort styrda projekt och och ökaav mer attprogram
för landets ansvarstagande.utrymmet egna

Det bör det svenska importstödetnoteras obundet. Detatt är betyder det inteatt
behöver användas för import från Sverige eller vissa angivna Det underlät-av varor.

därmed den utveckling i marknadsekonornisktar riktning fått ökad betoning isom
den svenska biståndspolitiken. Stöd till ekonomiska suukturrefonner och uppbyg-
gandet fungerande marknadsekonornier också den förstaär de prioriteringarav av

riksdagen slagit fast för SIDAs arbete. För det biståndetsvenska skallsom att vara
trovärdigt denna punkt bör dessmarknadsekonomiska inriktning gälla också i gi-
varlandet. Det innebär dess obundenhct bör upprätthållas, i lägeatt där kraväven ett

biståndsbindning ånyo sig gällande.gör Det finns anledning erinraatt attom un-
dersökningar visar obundet bistånd effektivast biståndsbindningochäratt haratt en

sin höjd marginell effekt svensk export.
Som tidigare redovisats finns det invändningar speciellt det obundna betal-mot

ningsbalansstödets ändamålsenlighet i Moçambiques nuvarande situation. Utan att
bortse från dessainvändningar och med beaktande möjligheten denattav nuvaran--de utformningen stödet kan behöva modifieras har alltså kommitöversynen tillav -slutsatsen betydande del det svenska Moçambique-biståndetatt i fortsätt-ävenen av
ningen, kort och medellång sikt, bör betalningsbalansstöd.utgöras Denna slut-av

förutsättersats
de krav med vilka stödet förenat bibehålleratt är sin prioritering de socialaav-

sektorerna och jordbruket och fortsätter med deöverensstämma svenskaatt
biståndspolitiska målen,

förstärkning sker de institutioner,att i första hand finansdepartement ochen av-
centralbank, vilkas kapacitet betalningsbalansstödets framgång beror,

ökade möjliggöraatt självständig svensksatsas prövningattresurser en- av
utformningen den politik betalningsbalansstödet främjar och de villkorav som av
varmed det förenat.är

Lundmms-6.2.2 och ändamålsbestämtbiståndövrigt
Utbetalningama inom landrainarna långsiktigtavseende ändamålsbestämt bi-

stånd exklusive importstöd och i förekommande fall katastrofbistånd har under- -de budgetåren 198990 199192 varit 249,senastetre 21 l respektive 248 milj kr, i-
genomsnitt 236 år.milj kr Med hänvisning till vad härper sagts antar attsom ovan
landramsbiståndet bibehålls ungefär denna nivå under de budgetår över-sex som
synen avser.

Inom för bistånddetta pågår långsiktig omstrukturering. Denna syftarramen en
dels såtill möjligt förstärka stödet till fattigaatt densnart landsbygdsbefolkning-som

dels till Övergångeni högre grad betona kapacitets- och kompetensutveckling.atten,
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sådanomstrukturering.förutsättningarna förfrån krig till fred bör förbättra en

Överhuvudtaget förutsättningslöst ochläge anledningfinns det i detta att mer
ocksålandrarnsbiståndet övrigtinriktningen inte baralångsiktigt överväga utanav

budgetåret 199495ändamålsbestämt bistånd. En bör översträvan attvara 0 m
tvååriga samarbetsavtal.åtminstonetill

pågående infrastrukturin-utfasningenomstruktureringen bör denled iSom ett av
långsiktiga insatser avseendeslutföras, medaninom moderna sektorndensatser

förvaltningsbistånd bibehålls förstärks.ellerundervisning ochlandsbygdsutveckling,
något några dessainom ellermotiverat inleda insatserkanDet även att avnyavara

långbiståndets såväl sikt, bör givet-inrikming, kortområden. Förändringar i som
målenlångsiktiga för utvecklingssamarbetetbeaktande degenomföras medvis av

biståndstypers kor-också påverkas olikaInriktningen bör olikaMoçambique.med av
ruptionskänslighet.

kommer kraventillgängliga medel ökarsituation där konkurrensenI enomen
försökbiståndsanvändningen 61öka. I bilagastrategisk analys görs att,ettattav
skisserafrån närvarande tillgängliga,utgångspunkt de uppgifter förmed är ensom

åren. förändringen ibiståndet Denunder demöjlig inriktning störstanärmaste sexav
föreslås bliförhållande bistånd väsentlig deltill dagens är avsattaatt resursernaen av

däri-landsbygden försociala infrastrukturenden ekonomiska ochför stärka attatt
jordbruksproduktion. Insatser dettaförutsättningar för ökadskapa om-engenom

kreditväsendet.distributionssystemenråde till jord, handels- ochkan rätten samtavse
Även styrdademokratisktsyftande tillstöd till kommunal förvaltning, upprättaatt

i detta sammanhang.effektiva lokala böradministrativtoch övervägasorgan,
ändamålsenligt komple-Finansiellt kan komma visa sigsektorstöd ettatt som

ochsärskilt inom lantbruks-utveckling,till övriga insatser för landsbygdensment
undersökassådant stöd behöver dockFörutsättningarna förundervisningssektorema.

också fungera komple-kunnaskulle finansiellt sektorstödMöjligennärmare. som
betalningsbalansstödet.alternativ tillsikt kanskement rentav som- -

utvidgat förvalt-fortsatt ochBl för korruptionsmöjlighetema börreduceraatta
nivå för resultat-såväl och förstärkninglokalningsstöd central systemenavsom

uppföljning hög prioritet.och finansiell kontroll ges
ändamålsbestämda delenprincip denbistånd beskrivits iDet avavsersom ovan

ändamålsbestämtlandramsbiståndet. lärrmar Sverige övrigtnuvarande Därutöverdet
SADCC, tillAfrika viabistånd regional samverkan i södra nä-till strävandena mot

och tillforskning SARECringslivsutveckling SWEDECORP, till an-genomgenom
långsiktiga enskilda organisationer.ändamål hälsosektornbl inomdra genoma

samhällsutveck-också demokratiskSärskilt till insatser för främjastöd lämnas att en
och miljöinsatser.ling till

ingå ibör givetvisbistånd särskilda anslagsposterfinansieras underDetta men
årliga dessa insatserbiståndet volymentill Moçambique. Denhelhetsbilden för av

drygt hälften kom-120 milj kr. kanbli storleksordningen Häravantagitshar avovan
återstoden industri, enskildatill forskning,till regional samverkan ochatt or-ma

stödet via enskildademokrati- och miljöinsatser. Vad gällerganisationer samt orga-
under kortaredet bli aktuellttill demokratisk utveckling kannisationer och stödet att

landrarnsbiståndet ellermedel till förfogandetid ställa kompletterandeeller längre ur
rehabiliteringsbiståndet.ochåteruppbyggnads-ur

Ãteruppbyggnads-ochrehabiliteringsbistånd6.2.3
160 milj kr kun-storleksordningenskulle beloppEnligt gjorda antaganden ett av

budgetårenrehabiliteringsbistånd underåteruppbyggnads-beräknas för ochna
huvudsakli-bistånd förutsättas skeFinansieringen detta kan199394 och 199495. av

återuppbyggnad till delfrån Katastrofer och stöd tillanslagsposten samt enm rngen
enskilda organisa-Bistånd och andrafrån folkrörelseranslagspostemaäven genom
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tioner, Demokrati, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd, FNs barnfond
UNICEF och Flyktingbistånd FN UNHCR. Under de fyra därpå följandegenom
budgetåren 199596 199899 skulle detta bistånd successivt fasasut.-

Syftet återuppbyggnads-med och rehabiliteringsbiståndet skulle under-attvara
lätta övergången från krig till fred. I dagsläget förutses särskilt behov insatserstora av
inom fyra områden

val- och demokiatiseringsprocessema,-
återanpassning och internflyktingar,extern-av-
demobilisering återanpassningoch militär personal,av-
särskilt angelägen återuppbyggnad.-
Biståndsbehoven dessaområden påträngande.är och Betydandestora intema-

tionella biståndsinsatser kommer erfordras för förebyggaatt hotande moçambi-att ett
kiskt sönderfall under övergångsskedet. Det samtidigtär grannlaga uppgift atten ut-
forma biståndet inrikespolitisktsätt ärett neutralt och inte förrycker förutsätt-som
ningarna för varaktig fred. Behovet effektiv givarkoordinering mycketen ärav stort.

Även behoven till del akut återuppbyggnads-är börstorom och rehabi-natur,av
literingsbiståndet planeras i längre perspektiv. Gränsenett mellan bistånddetta och
landramsbiståndet blir med nödvändighet något godtycklig och det frånbör början
förutses långsiktiga delar det förraatt efter tvåårsperioden kan kommamer av att suc-
cessivt integreras i det senare.

Vid planeringen återuppbyggnads- och rehabiliteringsbiståndet bör följandeav
punkter beaktas

För underlätta nämnda integrationatt biståndbör detta såvitt möjligt komplette--
ansträngningar inom landramsbiståndetgörsra exempelvis tillhanda-som

hållande utrustning och material för jordbruksproduktion, undervisningav och
vägbyggande.
Strategiskt viktiga ofta förbises i akut krissimation tresurser som- en ex

och kommunikationsutrustning,transport- grundläggande kontorsmateriel samt
startutrustning för skolor och hälsocentraler bör uppmärksammas.
Möjligheter öka den ekonomiskaatt tryggheten för återvändandede bör beaktas-
exempelvis stöd till lantmäteriverksamhet för säkerställa tillgenom att rätten
jord.
För främja långsiktighet och integrationatt i övrigt utvecklingsarbete bör-
biståndet så långt möjligt lämnas via existerande kanaler tillfälligaänsnarare
organisationer.
För minska riskerna för felanvändningatt bör anförtrosmottagaransvaret-
lokalt baserade, centrala,än myndigheter och organisationer.snarare
För främja den lokala ekonomin böratt förutsättningarna för decen-upprättaatt-
traliserade fonder för uppköp och tjänster plats undersökas.av varor
SIDA arbetar f med omstrukturering 199293 års Samarbetsprogramförn en av
friställa for inledande återuppbyggnads-att ett och rehabiliteringsbiståndresurser jfr

bilaga 61. Det naturligtär detta bistånd planeras enligt liknandeatt riktlinjer.

Bistöndsudministrutiva6.3 frågor
I sitt arbete har fåttöversynen bild hur den biståndsadministratio-svenskaen av
fungerar under svårade omständigheternen präglat fortsätteroch präglasom att- -Moçambique-biståndet. Denna bild är övervägande positiv. I tidigare kapitel har

emellertid också vissa kritiska synpunkter anförts, speciellt frågai personalresur-om
och hur de disponeras. någraHär skall slutsatserdrasserna dessasynpunlter. Det-av

sker i anslutning till diskussionta hur de i föregåendenärmast avsnitt skissera-en av
de förslagen kan hanteras administrativt. Avslutningsvis återkommer vi till den tidi-100 flera ställen berörda samordningsfrågan.gare
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Resursfrügon6.3.1

bådeMoçambique-biståndet ochsvenska har utvärderatsOlika delar det enav -
biståndets ornfatt-gånger årens totalaunder lopp. verkar detDäremotflera som om- från till blikunnat utvecklas relativtoch allmänna inriktningning ostört utan att

till ofull-föremål någon genomgripande omprövning. Detta kan ha lettför enmer
biståndet ekonomiska förutsätt-det svenska till de allmännaständig anpassning av

Moçambique-biståndet. Omprövning ochtill det totala internationellaochningarna
långsiktiga ochdeanpassning hade underlättats större satsats merom resurser

svensk-moçambikiska utvecklingssamarbetet.detövergripande aspekterna av
ianspråktagna förbiståndsadrninistrativa el-skiljer mellanOm resurser merman

sektorbiståndet å bi-och sidan ochmindre operativa insatser inom projekt-ler ena
ekonomisk-po-ståndsadrninistrativa inriktade planering och allmännaresurser

alltsåå slutsatsutvecklingsstrategiska problem den andra,ochlitiska är översynens
för detta har utvecklats tidigare.behöver förstärkas. Skälensistnämndaatt resurser

vilka.frå-sådan utformas givetvis i första handresursförstärkning bör berorHur en
också tidsperspektivvilketbedömer angelägna. Det berormestsom man somgor

därefterförst det korta perspektivet,anlägger. Nedan inriktar en merossman
resursfråga.långsiktig

beredning samarbetsprograrmnet fördet dominerar SIDAskorta perspektivetI av
tidi-insatseravtalsperiod. täcker iDettanästa stort sett typersamma av somprogram

budgetåret bli frarnlagtsamarbetsavtal för 199394 kanEtt förslag till väntasettgare.
dänned kunna under-regeringen i 1993 och avtal skulleskrivelse tilli ettmarsen

halvårsskiftet.företecknas
tvåårigt återuppbyggnads- och rehabiliterings-har de dragenOvan ettgrova av

från håll.sådanthäver medverkan flera Program-skisserats.Att utarbeta ettprogram
innehåller beredningsordning och med fmansi-skilda slag, med olikainsatsermet av

biståndspolitiska ställningstaganden aktuali-olika anslagsposter. Viktigaering över
seras.

särskild sarnord-Arbetet med bör denna bakgrund ledasprogrammet mot av en
ordfö-Moçambique-erfarenhetermed senior med gedignaningsgmpp somen person

samrådsgrupp finns redan börSamordningsgruppen i formrande. ett embryo av en
nivå och SIDA, vidbestå företrädare hög för i första hand u-avdelningenav men

enskildaSWEDECORP, SAREC ochbehov för UDs politiska avdelning,även orga-
förslag behövernisationer. underlag för sina överväganden ochFör utarbetande av

utifrånsåväl tillkallade Ge-och SIDA-personalanlita UD- experter.gruppen som
Mapu-biståndskontoretnomförandet förstärkning ikan krävaprogrammet en avav

to.
samråd mellanför bör utarbetas iDirektiv och arbetsplan Samordningsgruppen u-

någotframgå be-bör klart inteavdelningen och SIDA. Det övertaatt avsesgruppen
så möjligt med sikteGruppen inleda sitt arbetebörredningsansvar. attsnart som

förslutlig i juni. Visstunderhandsrappon i april ochavlämnakunna rapport ar-enen
året.framemellertid föreligga först längreväsentligt underlag kommerbetet att

månader,några varvid junirapportendärför uppskjutaskan behövaSlutrapporten
Önskvärtfå viss informationpreliminär karaktär. dockskulle är att gruppensomen

därpå i anslutningställningstaganden kan länmasoch eventuella grundadearbete om
Moçambique i ju-biståndsdebatt i maj avtalsförhandlingama medriksdagens ochtill

m.
återuppbyggnads- och rehabiliteringsprogam-Förutsättningarna föroch ramarna

emellertidFörutsättningarna kani direktiven för Samordningsgruppen.börmet anges
båda årdemodifieras underförändras och därmed behövakomma attatt ramarna

alltsåmåste förutse möjlighe-beakta detta ochProgrammetprogrammet avser.som
tillkomstenomfattningen olika insatser och Dettaförskjutningar iten av nya.avav

lOlbåda åren, med nödvän-för vilketgivetvis särskilt det andra degäller programmetav
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dighet blir skissartat.mer
Fortfarande i kort perspektiv finns det anledningett fråganberöra betal-att om

ningsbalansstödet för bådade budgetåren. Pånärmaste flera håll har tidiga-man, som
pekat olika problem avseendenoterats, inte bara utformningen ocksåre ända-utan

målsenligheten det nuvarande betalningsbalansstödet till Moçambique. Specielltav
gäller det den obundna och marknadsbaserademodell till vilken Sverige anslutit sig.
Några ansträngningarstörre analysera problemen och de modifieringaratt model-av
len de kan föranleda har inte gjorts från svensk sida. Beaktas börsom vidare detatt
under de månadernanärmaste kommer åtskilligtfram internationellt material in-av

för bedömning betalningsbalansstödettresse och dessrelevans. Efter handen av väx-
också erfarenheterna hur det marknadsbaseradevalutafördelningssystemeter fun-av

i praktiken. Mot denna bakgrund finns det skäl uppdragerar mindreatt en grupp av
sakkunniga närmare studera förekommandeatt problem i betalningsbalans-personer
stödet till Moçambique åtgärderoch de mådessa påkalla. En preliminär börrapport
föreligga innan definitivt beslut fattas betalningsbalansstödets omfattning ochom ut-
formning för budgetår.nästa

det långaI perspektivet finns det behov för analys, planering ochav resurser upp-
följning Moçambique-biståndets generella och principiella aspekter.av mer

I första hand krävs kapacitet regelbundet genomföra övergripandeatt analyser,
där makroekonorniska aspekter betonas vad hittillsän varit fallet. Sådanamer som
analyser bör nonnalt ske inför varje avtalsperiod. De makroekonorniska delarnany

dem bör bygga relevanta ekonomiska inte frånminstav Världsbankenrapporter,
och Internationella valutafonden. Analysema bör inriktas frågor betydelse förav
biståndets omfattning och sammansättning under den kommande perioden. De bör
också placera biståndsutvecklingen i längre perspektiv.ett

sådanaFör analyser bör i regel akademiska institutioner kunna anlitas. Det finns
därvid ingen anledning begränsa sig till svenska institutioner.att Det naturligtvore

de nordiska biståndsmyndighetema Överhu-att samordnade denna uppdrag.typ av
vud verkar nordiska samordningsmöjlighetertaget kunna tillvara betydligt bättretas

sker i dag.än som
I analyserna ingåbör kritisk granskning de ekonomiska till vilkaen av program
betydande del det biståndetsvenska inte bara till Moçambique ocksåen tillav utan-flertalet andra afrikanska programländer knutet, liksomär utformningen detav av-stmkturanpassningsstöd Världsbanken och Internationella valutafonden lämnarsom

till dessa Syftet bör konkretisera hittills allmänt hållenatt kritikprogram. rättvara en
slårt de hårtalltför den ekonomiskaatt aktivitetenav programmen i landetex mot

och strukturanpassningsstödet tex de därmed förenade villkorenav att alltförär
långtgående, detaljerade och tidsmässigt orealistiska.

utgångspunktMed från sådan konlcretisering borde modifieringar ien program
och villkor kunna föreslås. Detta skulle underlätta aktivt svenskt agerandeett mer
ifrågavarande område. Egna analyser skulle också det möjligtgöra utformaatt egna
villkor de punkter våradär bedömningar avviker från Världsbankens. måsteMan
emellertid medveten de problem uppstår för mottagarlandetvara detom närsom
konfronteras med olika frånvillkor olika givare.

Vad här behovet förstärkt analyskapacitetsagts har viss tillämplig-som om av en
het flertalet svenska programländer, det i särskiltäven hög grad gäller Mo-om
çambique med tanke vårt i landet. Viss allmänstora tillämplighet harengagemang
också några specifika frågor värda ökadär uppmärksamhet jfr bilaga 31.mer som
En gäller de metoder Världsbanken använder vid beräkningen u-länders ñ-som av
nansieringsbehov, bankens genomgående alltför optimistiskaen annan prognoser, en
tredje de problem förenade med biståndsberoendeär och fjärdestort densom en

berörda nedtrappningsfrågan. Här krävs i vissa fall utredningar,ovan vilkastörre
lämpligen i internationell102 görs regi. Också här bör uppdrag kunna läggas akade-ut
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friståendeellerinstitutionermiska experter.

underlag för bättreockså tillsyftaanalysarbetet börekonomiska attDet att an-ge
malcronivåförhållandenaförutsättningartill deenskilda insatser ger.sompassa

programmeringsformer-utvecklafortgående arbetetSIDAspelar det inomHär att
viktig roll.insatsberedningenihöja ambitionernaoch enna

kapacitetskrävande. Ivad skisseratsuppdrag enligt ärUtläggandet ovansomav
internationella under-ioch deltagandetförberedandetgäller detgradhögreän av

områdendeannorstädesi DAC ochVärldsbanken,ihandlingar i Maputo, som-- måste ochu-avdelningenmånga kontrakterasuppgifterdiskuteras. Hur änhär utsom
och pla-analyskompetensbesittaspeciellt SIDA,själva,biståndsmyndighetema en

biståndspolitiskaderasneringskapacitet motsvarar ansvar.som
Översynens u-avdel-första handialltså personalresurserdeslutsats är att som

förstär-behöverför nämndadisponerarantagligen SIDAningen ävenmen
anspråk för löpandeså grad ii högu-avdelningens personalSom detkas. är tasnu

förkapacitet kvarblir mycketuppgifter det inteoperativaoftaärenden och attrent
funktioner.departementalaför primärastyming, dplanering ochpolicy, sv

Rekryte-personalökning.liktydig medresursförstärkning behöver inteEn envara
olikaprioriterarframför allt, hurpersonalomsättning och,ringsprinciper, upp-man

Vidare skulleviktiga faktorer.personal likatillgängligdisponeraroch ärgifter en
ifrågavarandearbetsfördelningenochpreciseringochöversyn om-ansvars-aven

resultera isarmoliktockså u-avdelningen och SIDAmellan inområde inte bara utan
resursutnyttjande.bättreett

Moçambique-biståndet.medhuvudsakligen arbetetslutsatser baserasDessa
måste uppenbarligenmå föranledaslutsatsernaövervägandengenerellaDe sommer

tillhandahållas densådant kommerunderlag. Ettbetydligt bredareske att avett
biståndet.isamarbetsformerstymings- ochpågående översynen av

Somordningsfrñgun6.3.2
flera olikaaktualiserats isamordningsproblemetLiksom resursproblemet har

Härhemmaplan harsamordningsproblemdet finnssammanhang. Att antytts.nyss
föregående diskuterade bristenkapitelnågra den ivi dra slutsatserskall närmastav

biståndssamordning i Moçambique.
biståndssarnordning uppenbartförMoçambique disponerar ärpersonalDen som

Även givarhåll förrnärksuppgivenhet.förmedlar intryckotillräcklig och ett enav
förbättring denåstadkommasvårigheternainförresignationviss att egna sam-aven

sådan.Med tankeangelägenhetenordningen bekräftarsamtidigt av ensom man- förbättring bety-marginellskullehandlarbelopp det ävende varastora om ensom
bordeinsats hittillshär änsvenska möjligheterna störregöradelsefull. De att varaen

goda.relativt
koordinerandeuppgiftbiståndskontoret denprioriterahand bordeförstaI som

svå-åtagit liksom annorstädesundervisningsområdet sig. Här ärgivare som man
stånd. intetill Det berormoçambikiska medverkanönskvärdadenrigheten att

dåliga organisatio-personal och denbristen kompetentintressebristande utan
lednings-planerings- ochundervisningsministerietsstärkaSIDAs strävan attnen.

Även förvaltningsbiståndet angripasyftar tillmotiverad.därför välfunktioner attär
denna karaktär.problem av

står i överensstämmelsevadsamordningsengagemangsvensktEtt änstörre som
givare ochrollfordelningen mellanprinciper förgällande antag-med mottagare vore

så uttryck-fall förutsättaockså bör iönskvärt. Detförsvarligtinte bara ettligen utan
Självfal-moçambikiska medverkan.önskemål möjligaochmoçambikisktligt största

intesamordningskapacitetMoçambiquesfår byggaansträngningarnalet att egenupp
prioritet.högstabörförsvagas. De tvärtom 103ges
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Sverige alltså undervisningsområdet.har särskilt samordningsansvar Sam-ett
ordningsaspekten bör emellertid bevakas hela fältet, speciellt givetvis deöver om-
råden biståndetdär det svenska spelar viktig roll. Generellt gäller vid övervä-atten

biståndetsganden inriktning ökad hänsyn bör till vad andra givare ochgörtasom -
Fråganskulle kunna biståndbör inte Vilket kan vi ge Vil-göra. utanvara snarare

biståndket har utvecklingseffekt tillhandahållaoch Vilka givare bör kunnastörst
sådant bistånd. Genom specialisering och koncentration insatserna, vilket inne-av
bär vissa måste nås.aktiviteter bort, kan betydande effektivitetsvinsteratt rensas

utgå frånDet ligger i och för sig till biståndsbehovenhands angeläg-nära äratt att
och det inte kan fel tillgodose dem kunnandet och erfa-näratt attna vara pengarna,

sådanrenheten firms. långaEn inställning kan emellertid upphov till i det lop-ettge
biståndsberoende områden.eller mindre vissa kan ocksåDetpet permanentmer

biståndsinriktningen.medföra viss stelhet i måsteDet alltid finnas förutrymmeen
ifrågasättande och omprövning.

övergångsperiodenInte minst i den inledda det angeläget Sverige kanär attnu
spela aktiv bådesamordnande och planerande roll. Det gäller de löpande insatser-en

biståndetsfältet och den omprövning fredligareinriktning inträdetna av som av
förhållanden motiverar. gäller vidare biståndetDet inte bara det statliga bilaterala

också biståndet biståndetdet multilaterala och via enskilda organisationer. FN-utan
katastrotbiståndsområdet,insatser, speciellt skulle kunna effektiviserassystemets

förbättrad samordning. biståndetDetsamma gäller enskilda organisa-genom genom
tioner sin fragmentering mycket antal organisationer ochett stortsom genom pro-

vållarjekt uppnårproblem mottagarsidan och inte potentiellt möjlig effekt.
biståndsgivareSamordning mellan statliga, internationella, enskilda erfaren-är- -

svårthetsmässigt företag. Desto ansträngningar behövs. Slutsatsen blir allt-störreett
så samordningsfrågan värd arbetsinsats hittills. Delvis kan dennaär större änatt en
insats bådeske i olika internationella fora, där u-avdelningen och SIDA är represen-

måsteterade. ståndHuvudsakligen den emellertid komma till och ställe, d iort v s
biståndskontoretMaputo. betyderDet behöver tillföras eller omdisponeraatt per---

sonal för detta

Förslag6.4

I detta avsnitt sammanfattas, form, förslagi starkt kondenserad de översyns-som
arbetet resulterat

biståndet årenNår det gäller omfattningen till Moçambique under de närmasteav
föreslås att

biståndet budgetåren förhållandeunder 199394 bibehållsoch 199495 ien-
till föregående budgetåren nivå,de i oförändradnärmast stort sett
biståndet därpåfyra följande budgetårenunder de successivt reduceras med-
omkring tredjedel.en

årens biståndNär det gäller den allmänna de fö-sammansättningen närmasteav
reslås att

betalningsbalansstödet inklusive irnportstödet fjärdedelbegränsas till en av-
biståndet,det totala

landrarnsbiståndet exklusive importstödet ligger kvar oförändrad nivå,-
d biståndet,omkring tredjedel det totalav s en av

återstående biståndetdet betydande del storleksordningen 160 milj krav en-
tvåårigt återuppbyggnads-för rehabiliteringsprogram,ochavsätts ett som

därpå åren.successivt fasas under de fyra följandeut
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föreslåslandrunzsbistândetinriktningen attdet gallerNär av

prioriteras,förvaltningsstödlandsbygdsutveckling och
får sinundervisningsstödetfrämjaslandsbygdsutvecklingen attgenoma- landsbygdsvä-rehabiliteringdistriktsnivån, stödet tilltillförlagdtyngdpunkt av

ekonomiska strukturerproduktionsfrämjandetill ut-stödetutvidgas ochgar
vecklas,

ochförstärksytterligarefinansministeriet,speciellt tillföivaltningsstödet, en
demokrati.förvaltning ochlokalstödet tillutvidgning sker av

föreslås dettarehabiliteringsprogrammetåreruppbvggnadr- och attgällerdetNär
tillstödinriktas

demokratiseringsprocesserna,ochval--- internflyktingar,ochåteranpassning extern-av- personal,militäråteranpassningdemobilisering och av- återuppbyggnad.angelägensärskilt-
föreslåsbiståndsadnrinistrativfrågorgäller attNär det naturav

ochu-avdelningenhandför i förstaföreträdaremedsamordningsgruppen- SWEDECORP,avdelning,politiskaför UDsbehovvid ävenSIDA, men
utarbetandetuppgift ledamedtillsättsorganisationer,enskildaSAREC och att

rehabiliteringsprogrammet,återuppbyggnads- ochav
betalnings-iproblemförekommandestuderaförtillsättssakkunniggrupp atten- Moçambique,balansstödet till

analysekonomiskochlångsiktig planeringambitionsnivån vad gällerhöjs av- framförfrågor ochsammanhängandeMoçambique-biståndet därmedoch att
område förstärks,kapacitet dettau-avdelningensallt

sarnordnings-effektivitetssänkandeangripa deansträngningar görsstörre att- Moçambique-biståndet.problemen i
Flertalet harfrågor.Översynsarbetet antal övrigaockså aktualiserathar ett

i dessbetänkandet elleriolika ställenutförligt,mindreellerberörts, mer
i regelhandlarförslag. Detkaraktärenhaft eller kanoch harbilagor omavges

utvecklaochunderbyggahaft möjlighetinteförslag attöversynen mensom
föreslås sålundaformer. Deti andrakan värda attatt ta uppvarasom

inter-i lämpligtbiståndsnedtrappning studerasbiståndsberoende ochfrågan om- nationellt sammanhang,
långsik-områden detinriktaspersonalfondenkonsultfonden och somsamma- rehabiliterings-återuppbyggnads- ochbiståndet ochändamålsbestämdatiga

biståndet,
uppgiftmedutredningföremål bredareför attkorruptionsproblemet blir aen

krav intepåföljden dessakorruptionsbekämpning ochprecisera kraven upp-om
fylls.

regional kon-finansiellt stödjaochinitieraidénbedömning görs att enaven- konuptions-diskussion rörandeocherfarenhetersyftande till utbyteferens av
afrikanska länder,ibekämpning

derasorganisationerenskildamedöverläggningar even-ensyntas omupp- problem,därmed förenadeMoçambique ochISO-biståndet tillökningtuell av
produk-förkreditförsörjningenförbättraolikaundersökning sättgörs attaven- landsbygden,specielltinvesteringar,tiva

undervisningsom-handsektorstöd, i förstafinansielltförförutsättningarna-
undersöks,rådet,

statsbudgetenstånd effekternatillkommerförutsättningslös analys aven- biståndetsnedpressningbiståndets effektivitet fortsattrespektive avav en
biståndsvolymen.förhållande tilladministrationskostnader i
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Kapitel 7

OCHPOLITISKAMOCAMBIQUES
UTVECKLINGEKONOMISKA -

HISTORIKKORTEN

NILSSONANDERSHANSABRAHAMSSON,

motståndantikolonialtochKoloniolism7.l

el-inledningsvis ingetbetydde1498Moçarnbique-öntillPortugisemas ankomst
begränsadesundantagMedi inlandet.bantufolk, levdeför delitemycketler som

expansio-portugisiskaDennågra längs kusten.till fästenportugisiskaden närvaron
för kunnastödjepunktermålsättning skapaförstahade sin atti regionen attsomnen Östafrikas i den-bidragAsien.ochmellan Europasjöhandelnden växandedominera

försökgjorde vissaPortugisemaguld och elfenben. attfrämsthandel bestod avna
Zambezi-sig längssökte deFramför alltMoçambique.inreetablera sig i det uppav

floden.

kungadömenAfrikanska7.1
iorganiseradei inlandetbantufolkenankomstför portugisemasVid tiden var

organisa-skapadebehovhandelnexpanderandehövdingadömen. Denmindre av nya
swahiliskaochportugisiskainlandets intressentionsformer for hävda gentemotatt

skapadesMoçambiquedet inrekusterna. Iallierade längshandelsmän och deras av
16O-slutetintressen. Motförsvara sinasekler lyckadesunder avstörre stater, som
och imisslyckatsAfrikainredetförsökenhade portugisiskadetalet att penetrera av

Detillinflytandet begränsatportugisiskadetbörjan 1700-talet ettvarav
återtog ti-sintillbaka,initialtportugisema trängtindiska köpmänoch arabiska som, nu-MaraveInlandsstater Monomotapa,handeln.roll inomdominerandedigare som

relationersjälva sinakontrolleradeochkonsolideradesvarande Malawi och Macua
med köpmännen vid kusten.

ihandelsvarandominerandebli denslavarFrån 1700-talet kommitten att re-av
Indiska Oce-Bourbon iReuniäo ochsockerplantagemafranskaDe öarnagionen.

mil-omkringberäknasefterfrågan slavar. Detlokalupphov till att engav enanen
underMoçambiquedagensområdet delarnafrånslavar norraskeppadesjon ut av

omkring 1890.pågick tillSlavhandelnl800-talet.
befolk-tvingadeochexisterande bystrukturensönder den utslavar slogJakten

spred sig be-slavjägamaundanklara sigFörbosättningsmönster.iningen attnyttett
regnrikaochfrån iloddalamalångt de bördigabortarealer, oftafolkningen över stora

högplatåema.
Samhälls-i söder.Moçambiqueblev i änslavhandeln störreEffekterna norraav

organi-sammanhållningen i destrider,perverterades internabildningar i vardande av
slav-aktiva ilokala härskare,och deförsvagadesrikenaserade afrikanska varsom

slavhandelnhadeMoçambiquesödrarikedomar. Iavsevärdaskapade sighandeln
varit do-emellertidLimpopofloden hadevåldsam. Gazaimperiet vidvarit mindre en

slavexportör.minerande
några afrikan-Moçambique1800-talet domineradesvid slutetFortfarande avav

iso-Portugisernaslavhandelsperioden.gått starkahadekungadömen,ska varursom
ageradeoch militäremaportugisiska tjänstemännenfånågra kuststäder. Delerade i
syssladeHuvudsakligeni Portugal.förhållande regeringentillsjälvständigt imycket

rikedomar.privatamed byggade att egnaupp
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I söder hade Gazaimperiet under 1800-talet skapat sig stark ställning. Det hadeen
bildats Nguni-talande folk, i början 1800-talet hade frånsig Syd-genom rörtsom av
afrika till södra Moçambique. Därifrån expanderade de vidare och komnorrut snart

bli dominerande makt i det område,att ansågPortugal sitt. Derasen som vara expan-
sion kom nå ända till Zambeziflodensatt södra strand.

Samtidigt regionens ekonomiska frånflyttasväg Mo-var centrum att norra
çambique till söder. Slavhandelns tid förbi. I Sydafrika upptäcktes diamanter ochvar
guld. Den växande ekonomiska aktiviteten i Transvaal skapade behov hamnen iav
Lorenço Marques och järnvägen från Transvaal färdigställdeds 1894. Flyttningen av
huvudstaden från Moçambique-ön till Lorenço Marques vid sekelskiftet markerade
den avgörande maktförskjutningen från till söder i Moçambique. Detta spegladenorr
Sydafrikas frarnväxt, regional makt.som

Vid denna pågicküd förhandlingarna mellan Europas kolonialmakter hurom
Afrika skulle fördelas dem emellan. Ett alternativen vid Berlinkonferensen 1884-av
85 Portugisiska östafrika skulle delasatt i delar. Norr skulle tilldelas Tysklandvar tre
för slås med Tanganyikaatt och skulle tilldelas brittiska intressensamman centrum
för samordnas med Rhodesia dåvarandeochatt Niassaland, nuvarande Malawi. Sö-
dra Moçambique skulle bli sydafrikanskt intresseområde.ett Portugal lyckades emel-
lertid i denna utnyttja motsättningarna mellan kolonialmaktema ochprocess genom-
driva sin historiska rätt till Moçambique.

Det kom dröja 25 efterän Berlinkonferensenatt innan Portugal kunde häv-mer
da politiskt och militär kontroll Moçambique.över Det främsta militära motstån-en
det kom från Gazaimperiet. motståndDetta inte endast kamp medspontanvar en
spjut och pilbågar, byggde också internationellautan kontakter och diplornati.
Bland mineralkoncessioner till Cecilannat Rhodes, i förhoppningen brittisktgavs om
stöd Portugal.mot

Gazaimperiet tillgånghade till armé 70.000 soldater.över En delen stor av ar-
mén Ndau-krigare, hade relcryterats i imperiets ockuperade områdenvar isom cen-
trala Moçarnbique. Gazairnperiet föll desskejsare Gungunhananär fångatill ochtogs
deporterades till Azorerna 1895. I andra delar landet upprätthöll olika lokala här-av
skare motstånd den portugisiskaett penetrationen.mot Men dessa lyckades aldrig
samordna sig. Omkring 1915 fanns inte längre något seriöst organiserat militärt mot-
stånd Portugals överhöghet.mot

Koloniala7.1.2 särdrag

Portugal saknadeemellertid finansiella för inleda framgångsrikattresurser en ex-
ploatering Moçambique. Fram till 1930-talet dominerades den ekonomiska explo-av
ateringen Moçambique icke-portugisiska bolag, upprättade admi-av av som en egen
nistration de territorieröver de tilldelades koncessioner, främst i centrala ochgenom

delen landet. De portugisiska fördelarna dettanorra bestod iav av attarrangemang
bolagen delade med sig den skatt, befolkningen betalade till bolagen.av som

I södra Moçambique fortsatte rekryteringen till i Sydafrika öka. Re-attgruvoma
dan omkring 1910 uppnåddes storleksordningen 100.000 år.gruvarbetare per

Genom det fascistiska makttillträdet i Portugal 1928 ändrades Portugals koloniala
strategi. Kontrakten med koncessionsbolagen sades efter Den portugisiskaett ett.upp

starkare politisktstaten kolonintog förett över genomdriva sin ekono-attgrepp nya
miska strategi. Den växande portugisiska industrin drivande kraft bakom Sala-var en

politik. Den krävde koloniema skulle utnyttjas bättre, framföratt råva-zars allt som
ruproducenter. Moçambiques viktigaste roll i denna strategi blev produceraattnya
bomull Portugals textilindustri och marknad för textilier och vin frånatt Por-vara
tugal.

Exporten uppgick till omkring hälften importen. Den delen dettastörstaavH0 av
handelsbalansunderskott gällde Portugal. Däremot tjänstebalansenvar permanent po-
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från Sydafrika,migrantarbetamas lönertransfereringarberodde delssitiv. Det av
dennafrån andra grannländer. MenSydafrika ochjärnvägsavgifterhamn- ochdels

handelsbalansen.underskottet ikompenserade inte fulltpositiva tjänstebalans ut
ikroniskt underskott by-ekonomi hadeföljd Moçambiquesfick tillDetta ettatt

från Portugal.transfereringarbetalningsbalansenlöstes itesbalansen. Detta genom
andel gruvarbetar-portugisiskabaserades dentransfereringarDessa statensatt av

officiel-beräknades detPortugal. Guldmängdenguld direkt tillbetalades ilönema
kommersiella vin-sälja guldet medPortugal kundeguldpriset, villket innebar att

övervinst migrant-guldprisetvärldsmarknaden, allteftersom Dennasteg.ster
från Portugaltransfereringarnanödvändigakolonialtiden detäckte underarbetarna

strategisålunda portugisiskafinansiera denMoçambique komtill och attstatensatt
textilindustrin.råvaror portugisiskabilliga till denerbjuda

industriutveck-ellerinvesteringar i infrastrukturekonomi krävdeDenna typ av
bomullsproduktionen i Mo-kontrolleradefungera. portugisisktför Denling att norra

arbetskraftlandet ochi centrala delarnasockerproduktion deçambique, export avav
inte kräv-varandrafrån kompletteradeSydafrika de södra delarna sätttill ett som

låga ochfrån jordbruksarbete höllsförandra sektorer. Lönemade extremt enresurser
tvångsarbete, kbyggdestorjordbrukrekyteringen till plantager ochdel sstor av

tvångsodling.byggdechibalo. Bomullsproduktionen
försörj-låga för arbetskraften. LantarbetamaskostnaderinnebarDetta mönster

självhushåll-fanns kvar inomfortfarandegaranterades familjernaning attgenom
imigrantarbetamaköpkraft fanns hoslandsbygden. Den sö-ningsjordbruket som

livsmedel för kompenseratvingades köpaderas familjer,der användes attsomav
frånvaro innebär dettalångvariga jordbruket. Sammantageti mönster attmännens

köpkraft fannslåg köpkraft och denmycketbefolkningen i hade att somgemen en
från vinster bomullshante-Portugal. Högafrämst importtillfredsställdes genom

produktiv verksamhet begrän-investeringar iinnebar intresset förring att varannan
sat.

långtgåendeekonomin baseradesportugisiskt kontrollerade sektornDen enav
tydligtbomullför exportproduktionenvertikal integration, där formerna är ett ex-av

så vinstmöj-omfattande allaackumulationsbehovetempel. portugisiskaDet attvar
direkta manuella arbetetmåste dettill Förutomligheter i produktionskedjan tas vara.

den inhem-produktionskedjan i händernabomullsfalten ingen dellämnades av
produkti-strategi inom allatillämpning dennabefolkningen. Genom rigidska aven

medelklass,moçarnbikisksektorer förlorades skapamöjligheterna svartatt enva
infor självständigheten. Närallierat sigmed vilken de bofasta portugisema kunde ha

anti-kolonialahade detpolitiken alltför i detta avseendebörjade förändras mot-sent
Frelimo.så totalt slutit bakomståndet radikaliseratsredan och gott uppsom

fascistiskaposition. Salazarsmotsättningsfylldhade PortugalInternationellt en
industri-utvecklingsstrategi. En vissnationellagenomföra sinhade inte lyckatsstyre

början 1970-stånd, Portugal ikommit tillhade visserligen ännualisering avvarmen
Också koloniala politik ha-jordbruksland. Salazarsefterblivethuvudsakligentalet ett

vit oppositionsåväl befrielserörelserkoloniemarnisslyckats. Ide växte svarta som en
kolonier-ibosattaportugiser,centralmakten i Lissabon. De permanentmot som var
1965 ochsjälvständighetsförklaring i Rhodesiapåverkades vitas ensidigadeavna,

oförmåga befrielsekampen.stävja dencentralmaktensportugisiskaden svartaatt
Ocksåmotståndet i övriga EuropaPortugal.anti-fascistiska iSamtidigt detväxte

alltmericke-demokratiska politiskaPortugalsi USA betraktadesoch system som en
utveck-för Portugalsfrån förgången Systemet hindertid.reminiscens ett egenvaren

utvecklas tillPortugal skulle kunnanödvändig fördemokratiseringling. En att envar
iekonomisk samarbetspartner Europa.politiskt acceptabel

sitt stöd.i Portugalalltså få, det fascistiskabereddafannsDet styretatt gesom var
militär-NATO. En amerikanskstrategiskt värde församtidigt PortugalhadeMen ett
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bas Azorerna viktig läng i kontrollen sydatlanten.över Denöstra portugi-var en
siska i Moçambiquenärvaron och Angola garanti för frånoljeruttema Ara-attvar en
biska viken till USA och Europa inte skulle frånkunna den afrikanskastöras konti-

Tillsammans med Sydafrika utgjorde denenten. portugisiska koloniema väst-ett
block i Södra Afrika. Den portugisiska statsledningen kunde länge balansera mellan
kraven demokratisering och NATOs strategiska behov. sålundaPortugal ñck ett
omfattande materiellt stöd till sina kolonialkrig, dessa allmänt betraktadestrots att

politiskt orättfårdiga. Frelimo, liksom de andra befrielserörelsema i portugisiskasom
kolonier, blev helt beroende och Kinaöststatema för militärt stöd till den väpnadeav
befrielsekampen.

Befrielsekampens7.1 utveckling

Vid tiden omkring 1960 farms det nationalistiska organisationer, medtre som
fredliga medel förskte uppnå självständighet. De baseradefrämst blandvar moçarn-
bikiska rnigrantarbetare i grannländema och hade klar regional profil.en

Nationalister från Moçambiques södra och centrala delar bildade dåvarandei
Rhodesia UDENAMO Uniâo Democrática Nacional de Moçambique. UNAMI
Uniâo Nacional Añicana de Moçambique Independente hade sitt främsta stöd
bland moçarnbiker från provinsema Tete och Zambezia, arbetade i Malawi.som
Med inspiration från Tanzania och Kenya bildades MANU Mozambique African
National Union rnigrantarbetare främst från den nordliga provinsen Cabo Delga-av
do.

Det visade sig omöjligt skapa dialog med Portugal och FN-systemetattvara en
kunde inte erbjuda några frarnkomliga Medlemmarvägar. de rörelserna gickmeur
1962 och bildade Frelimo. En väpnad kamp for frigörelse inleddes 1964.samman

Under de första åren skapadessnabbt befriade områden i Moçambique. Denorra
dock begränsadetill provinsema Niassa och Cabo Delgado. försökEtt till snabbtvar

i Zarnbezia ñck avbrytas. Efter 1968 farms befriade områden ocksåavancemang i
Teteprovinsen. Befrielsekriget kom emellertid aldrig omfatta 30änatt procentmer

Moçambiques Vid krigets slut levde mindre 10yta. befolkningenän iav procent av
Frelirnos befriade områden.

Frelirno uppnådde följaktligen ingen total militär kolonialarmén. Detöverseger
samlade trycket från befrielserörelsema i Moçambique, Angola och Guinea-Bissau

emellertid avgörande för utvecklingen i Portugal. Enbart i Moçambique farmsvar
70.000 portugisiska soldater. Befolkningsunderlagetmest för rekryterasom medatt

fascismen lojala officerare räckte inte for de växande behoven. En allt delstörre av
officerama kom rekryteras arbetarklassen och liberala medelldassrrriljöer.att Des-ur

kom grunden för kaptensrörelsen,utgöraatt militärkuppsa störtadesom genom en
fascismen i Portugal i april 1974. En till politisk självständighet lågväg plötsligt och
oväntat öppen.

Frelimo7.2 vid makten
Frelirnos socialistiska utvecklingstrategi fonnades redan under befrielsekriget
Portugal 1964-74. Dess framväxt präglades såvälmot internationella natio-av som

nella omständigheter.

Godkoniuktur7.2.1 för tredjevärlden

Frelimo kom till makten i dåperiod den internationella politiska konjukturenen
tillät i tredje världen välja socialistiskastater strategier for sin utvecklingspo-attunga
litik. Det fanns flera företeelser i samtiden, stimulerade rörelserna i fde dsom portu-H2
gisiska koloniema formulera mycket radikal årenpolitikatt under efter 1975.en
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värl-regimer i tredjeför radikalaVietnam utgjordenederlaget iamerikanskaDet
litet fattigtändras. Ettstyrkeförhållandena i världen vägbevisden attett att var

i Angola ochFrelimo, MPLAledande stormakt.världensmilitärt besegratland hade
kolonialarméNATO-stöddbringathade tillsammansGuinea-BissauPAlGC i en

underVietnam-syndrom,i USAamerikanska nederlagetdetfall. Ur växte ett som
världen. Den-tredjeutrikespolitikenamerikanskadenperiod förändrade gentemoten

förstaCarterspresidentdominerande underpolitikicke-interventionistiska varna
utrikespolitikockså Sydafrikasdomineradesår Vid denna tidtvå-tre i Vita Huset. av

grannländema.avspämringspolitikpremiämrinster Vorsters gentemot
frånfanns kravenutrikespolitikenamerikanskaförändradeVid sidan den tre-om

ekonomisksnabbvärldsordning. Eninternationell ekonomiskvärlden nydje en
räckhåll.ansågs inomu-ländemautveckling i vara

apartheidre-1976 placerade snabbtSydafrika i juniii SowetoUngdomsupproret
till ANCskampålen. stödGrannländemasintemationellai Sydafrika vid dengirnen
kampenbidrog tilldestabiliseringspolitik efter 1980 vävaSydafrikasoch att samman

FleraAfrikas länder.utveckling i Södraekonomiskefterapartheid och strävanmot
sin anti-apar-delbistånd Afrika,till länderna i Södrasittgivarländer ökade som en av

theid politik.

Frelimos linjer7.2.2 två

moderatasåväl socialisterrevolutionärainom sina ledFrelimo samlade som mer
revolutionsocialistiskPortugal intemålsättning med kampen mot varvarsgrupper,

har fortlevttvå inom Frelimopolitiska tendensersjälvständighet. Dessaenbartutan
Frelimossjälvständighetsperioden. Ihela1964-74 och underbefrielsekrigetgenom

linjen.reaktionäraoch denspråkbruk den revolutionärabenämndes detidigare
hittills harbåda tiden,linjerna har varieratStyrkebalansen mellan de över mot-men

hållas inom Frelimo.sättningarna kunna
samhälls-frågan vilkenställdesbefrielsekrigets inledningefterMycket snart om

i gerillakri-områden. Kollektivismenbefriadeskulle skapa i sinaFrelirnoform, som
organisationsför-och politiskaekonomiskautvecklade kollektivatrongets natur

omvandlinggenomgripandeförordadei Frelimos ledningRevolutionärema enmer.
hand eftersträvade i forstagrupperingarsamhället. moderata, nationalistiskaMerav

moçarnbiker.föröka och ekonomiska maktenden politiska svartaatt
gällde hur be-i detta sammanhangfråga bli avgörandeEn konkret kom attsom
konsumtions-och hurjordbruket skulle hanterasfolkningens överskottsproduktion i

livsmedelspro-argumenteradeRevolutionäremaskulle tillgängliga. attgörasvaror
kollektivt.skulle skeför försörjning,duktion, bönderna behövdevadutöver egen

fördelas efter kol-behov ochfinansiera krigetsöverskottsproduktionen skulleDenna
områdena Frelimo.de befriadeskulle föras in iKonsumtionsvarorbeslut.lektiva av

måste privat han-områden finnasbefriademenade det ikrafternamoderata ettDe att
konsumtionsvaror. Näröverskott i utbyteköpa böndernaskandelssystem, motsom

befriadehandelsnät i debörjade bygganågra i Frelimomedlemmar ett eget om-upp
komoch nationalisterFrelimos revolutionärerbrytning därrådena det till attkom en

gerillasoldatema,stödmedrevolutionäravarandra. Denställas se-mot avgruppen,
fråga.avgörandepolitisktstriderna kring dennagrade i de interna

samarbetemedsöktelämnade Frelirno ochnationalistiska falangendenDelar av
portugisis-opposition dendessasFörhoppningenlokala portugisema.de motattvar

den Fre-efter självständigetenpolitikskulle resultera i äncentralmaktenka en annan
uppfatt-representeradeindivider,förväntades erbjuda. Men delimo en annansom
materi-hade ingenFrelimos ledning,politikenframtida ekonomiskaning den änom

de tillhördepå. assimilerade medelklasstillbakaeller politisk bas falla Denell att var
splittrad.politisktalltför ekonomiskt outvecklad och

ll3tillräckligportugiserna hadefrån Frelimo eller de lokaladissidenterVarken dessa
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styrka, för sig eller tillsammans, hota Frelimos hegemoni efter militiärkuppenatt ivar
Portugal den 25 april 1974. Under den instabila perioden mellan april 1974 och Mo-
çambiques självständighet i juni 1975 gjordes försökantalett stort att starta svarta
politiska partier i Moçambique. Men inget dem lyckades någotbli alternativ tillav
Frelimo. Inte heller utomlands kunde de sig gällande någotgöra trovärdigt alter-som
nativ till Frelimos maktövenagande. Den regeringen i Portugal överlämnadenya

villkor makten i Moçambique till Frelimo.utan
Frelimos inre liv under årensde tio befrielsekrig dominerades långai perioder av

motsättningar, hade rasistisk och etnisk dimension.som en
Några de ledande dissidentema, under kriget förespråkade anti-vit linjeav som en

i politiken, hade sina i centrala Moçambique.rötter hade mångaDe rekryterat ungdo-
gerillasoldater till Frelimo underjordiskt arbete intematskolor in-mar som genom

katolska kyrkan. Katolska kyrkan emellertid intimt lierad med kolonialstaten,om var
vilket avspeglades i dessutbildning. flestaDe i Frelimos fåttledning hade sin grund-
utbildning i protestantiska missionsskolor. Efter självständigheten har denna katolsk-
utbildade betraktats med misstänksamhet ledningen.grupp av

Befrielselcrigets i Zambeziaprovinsen 1964tvärstopp orsakades Frelimos bris-av
tande förberedelser i provinsen. Svårigheten för Frelimo under kriget förankra sigatt
i Zambezia illustreras mycket omsättning bland sympatisörema. Omkringstorav en
3.000 gerillasoldater, hade sina i Zambezia, deserterade frånrötter Frelimosom un-

gång.der krigets
UDENAMO, mångamed medlemmar från södra Moçambique, den bästvar or-

ganiseradeoch erfarna de nationaliströrelsema. Frelirno kommest i politik ochtreav
funktion ha likheter med UDENAMO. Deatt moçambikiska intellektuella,stora sorti
från exil i Europa anslöt sig till Frelimo direkt i Tanzania, hade sin främsta förankring
i huvudstaden, dåvarande Lorenço Marques. Detta betingades inte minst all hö-attav

utbildning koncentrerad till dit.gre var
Dessa korta beskrivningar illustrerar mångfaldden friktioner, lett tillav som en

konstant kritik från övriga landet, alltför del Frelimos ledning kommeratt storen av
från södra Moçambique. brukarDet ibland framhållas Frelimo löste sina internaatt
motsättningar under kriget och det enad rörelse frck makten i det själv-att var en som
ständiga Moçambique. Det riktigt det någrainte fannsär starka organiserade alter-att
nativ utanför Frelimo. Men den enhet visades utåt vilade internt osäkersom en
grund.

långsiktigNär förstrategi Moçambiques utveckling skulle formuleras efteren
1975 blev den kombination den revolutionära ledningens ideologiska överty-en av
gelse, rörelsens erfarenheter från befrielsekriget och den internationella politiska
konjukturen. Frelimo hade lotsat Moçambique till självständighet. sinI rollnya som
statsledning revolutionärema sig uppgiften förverkliga sin visiontog detattan av
framtida Moçambique.

7.3 och verklighetVision

Utvecklingsstrategins7.3.1 hömpelare

Frelimos utvecklingsvision presenterades den tredje partikongressen 1977.
Målsättningen avskaffa underutvecklingen år.tio Befrielselcrigets erfaren-attvar
heter ideologiskaoch kamp skulle utsträckas till den ekonomiska sfären och hela
samhället skulle ornforrnas.

Strategins innehåll konkretiserades 10-årigai den mycket ambitiösa perspektiv-
plan PPI, presenterades1979. Förutom materiella framsteg talade Frelimossom om
ledare mycket befolkningens återupprättade värdighet. Anti-rasismen. nations-omH4 byggandet och generell moderniseringspolitik hömpelare bland dessa visio-en var
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tillkortakommandenakolonialadedärsektorerHälsovård utbildningoch varvarner.

betraktaskomsociala sektorernauppnå. De attlättaresultatoch snabbatydliga attvar
från be-erfarenheternakollektivaöverföra destrategiFrelirnosispjutspetsar attsom

sinlegitimitet förskapaviktig avsiktEnbefolkningen.till hela attfrielsekriget envar
politik.egen

landetformatstruktur,ekonomiskasnedvridnaförändra denBehoven somattav
fak-inriktning. Detstrateginsföravgörandeblikomepoken,kolonialadenunder att

den nöd-underlättaansågs kunnakoloniserades närmastMoçambique sentatttum
dorni-intekolonialadetlandsbygden, systemetomvandlingenvändiga attgenomav

fullständigt.nerade landet
iföreträdesvisÄven plantager,etableratutländska företagantal stora cen-ettom

infört ochhadeportugisemaoch1800-taletredan underMoçambique, atttrala trots
intelandsbygdenfarniljeböndema,hosförtvångsodlingadministrerat export varen

nybyggare,portugisiskadeflertaletanlände1940-taletunderFörstpenetrerad. av
in-bonden. Denmodemedenmodell föravsågsmoçarnbikemainför vara ensom

tillbaka tillträngdesfarniljebonden sämremoçarnbikiskesvedjebrukandehemska
försörjalyckades nybyggarnamekaniseringoch vissbevattninghjälpMedjordar. av

och kött.potatis,grönsaker, äggmed ris,städernaväxandede vete,
odladesfrån plantagemadehuvudsakiExportproduktionen kom stora avsom
viktigaoch sockerbomullkopra,tvångsarbetskraft. sisal,Te,moçambikisk ex-var

plan-sinaföretagenutländskalämnade desjälvständighetenförVid tidenportvaror.
söktePortugal elleråtervände tillochsina jordarlämnadeNybyggarna nytager.

tagitlantarbetarna, övermoçambikiskakvarvarandeSydafrika. Deihemvist som
produktionsnivån.upprätthållalyckades intestorjordbruk,ochdriften plantager
stadsbefolkningenförsörjaså möjligheternagjordesjönk ochExportinkomstema att

livsmedel.produceradeinhemsktmed
överskottgrundadindustrialiseringsnabbbyggdeUtvecklingsvisionen en

imoderniserasmåste jordbruketmöjligtskulledettajordbruket. Förfrån att vara
iskulle bliStatsfarmemaexplosionsartat.produktivitetsnabb och dess växatakt nav

livs-totalalandetsdeloch täckajordbruksstrategin, producera storexportvaror aven
ochplantageegendomamagamladeskulle bildasStatsfarmemamedelsbehov. av

colonosområden över-jordbruk imindreportugisemassammanslagningar somav
Övertagandet dessajordbruksföretag.4000drygtdet siggivit. Totalt rörde avom

städernaförsenödvändighetenochkapitalförstöringför attmotiverades riskenav
produkti-ökaeftermotiverades strävanmekaniseringenmed snabba attDen avmat.
Syftetjordbnrkande.modernttvångsarbetet medoch behovet ersätta varviteten attav

arbetsuppgifterfrån Sydafrikaåtervändande gruvarbetareockså erbjudakunnaatt
jordbrukettraditionellavad detkunnandetekniska änsvarade derasbättre motsom

kunnaskulle göra.
snabbi den drömnaturlig delingickmekaniseringStatsfarmemas omsom en

Desjälvständigheten.förvid tidennärdebeslutsfattarelandetsmodernisering som
finansieraskullestorjordbrukochfrån plantagerexportinkornstemaförväntade en

förbättraforochbönderFollcflertaletlandsbygden. attomvandlingfullskalig varav
Ge-omorganiseras.landsbygdenstandard skullemateriellalevnadsvillkor ochderas

kommunalaiflyttafarniljeböndemaboendeutsprittstimulera de att sammanattnom
Förorganiseras.kunnalättarehälsovård attochundervisning,skulle vattenbyar, rent

viktigtdetstandardmateriellhögre attköpkraft ochförbättradmöjliggöra varenen
för-brukningsmetoder ochtraditionellasina gamlalänmasuccessivt kundebönderna

producentkoope-ansågs viasådanutvecklingtillproduktiviteten. Vägenbättra en
i sinByboendetstatsfarmema.stödjas turfinansieras ochskullerativ envaravsom

från Tan-Erfarenheternaproducentkooperativen.organiserandetförutsättning for av
inspirationskälla.viktigUjarnaabyarnade kuppförandetzania och var ensav

Sydafrika ochoberoendetillsyftadeutrikespolitikfastslogFrelimo av H5somen
Stöd tillvärlden.tredjeländerna iradikalabland deMoçambiqueplaceradesom
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kampen för majoritetsstyre i Rhodesia och Sydafrika viktig princip.var en

Genomförd7.3.2 politik

Erfarenheterna från kolonialtiden präglades fascistisk och repressiv koloni-av en
almakt. Tvångsarbetet i jordbruket, likväl handeln med jordbruksprodukter ochsom
dessorättvisa bytesvillkor, representeradeför befolkningen och Frelimo for-samma
nedrande Under befrielsekampen erhöll densystem. portugisiska kolonialmakten ett
betydande materiellt frånstöd västrnaktema. Antikolonial kamp blev för Frelimo lik-
tydig med kamp västvärldens kapitalism. En socialistisk sarnhällsvisionmot vidvar
tiden för självständigheten den enda psykologiskt acceptabla för Frelimos ledning.
Den koloniala underlåtelser skulle kompenserasstatens den självständigaattgenom

skulle tillgodose befolkningens behov ochstaten det privata ägandet elimineras.
Nationaliseringar genomfördes fem områden jord, banker, hyresfastigheter,

sjukvård och utbildning. I övrigt skapadesden statliga sektorn övergivnaattgenom
egendomar k intervenering,övertogs, utländska lämnadenär landet.ägare Järnvä-s

harrmar och kraftverk vari statlig redan underägo kolonialtiden.gar,
Samtidigt skapadesinstitutioner för ekonomisk planering och styrningstatens av

all ekonomisk aktivitet. Den statligt planerade och administrerade näringsutövningen
hade två hömpelare. förstaDen hand och administrera övergivenatt tavar om egen-
dom. Den andra programmatisk styrning utvecklingsstrategin. Den byggdevar en av

sågstatlig intervention i ekonominatt ersättning för de marknadskraf-man som en
inte fanns och den socialistiska strategin avsågter inte utveckla.som som att

Planministeriet skulle i teorin vecklingsprowssen. Att ochstyra ut upprätta upp-
rätthålla rimligt effektiv statlig förvaltning krävde politisk allians mellan Freli-en en

och kvarvarande vita funktionärer med högre eller mellanutbildning. Mångamo av
dessa politiskt motiverade välja moçambikiskt medborgarskap. Ofta hade deattvar
sin politiska historia i det portugisiska kommunistpartiet. Deras inflytande politi-
kens utformning och genomförande kom bliatt stort.

Inom jordbruket skapades statsfarmer kunde variera någramellan tusentalsom
hektar och 400 000 hektar. Investeringar prioriterades till statssektom, förfångtill för
kooperativ, familjebönder och privata jordbrukare.

Funktionärer och utvecklingsplanerare inom statsförvaltningen i Maputo saknade
tillräcklig kunskap landsbygdens realiteten Kunskapen de traditionellt odlan-om om
de familjeböndemas kultur och levnadsbetingelser otillräcklig för några kon-attvar

åtgärderkreta for förändra deras levnadsvillkor skulle kunna fonnuleras.att Plane-
ringsprocessen avskiljdes ytterligare från den moçambikiska verkligheten genom

sovjetiska ochnärvaron östeuropeiska statstjänstemän och jordbruksplanerare.av
Därtill kom det nordisk-moçambikiska jordbrukssarnarbetet MONAP, inled-som
ningsvis också betonade den moderna sektorns betydelse. Frågan hur skulle for-man
bättra familjeböndemas produktionsmetoder fick skjutas framtiden.

pågåendeDen kapitalförstöringen de övergivna plantagema och farmerna var
konkret, liksom dess betydelse för leveranser livsmedel till städerna och förmer av

exportinkomstema. Därtill kom alla moderniseringsprojekt, portugisema utarbe-som
under den koloniala epokens decenniertat till följd befrielsekrigetsenare men som av

aldrig kunde realiseras. Dessaprojektplaner kom väl till för ianvändas di-attnu pass
alogen med internationella finansiärer biståndsgivare.och

Alla den koloniala institutioner avskaffades och landets administrativastatens in-
delning förändrades. mångaMen de administratörema placerades i distrikt därav nya
de saknade politisk förankring och inte kunde sig förstådda lokalsprå-göra
ket.

Utrikespolitiskt anslöt sig till den alliansfria rörelsen och skrev snabbt vän-man
skaps- och samarbetsavtal med de flesta socialistiska länder. I det självständigaH6 Mo-
çambique fick sedermeraANC fristad och tillräckligt försvängrum planera ochen att
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självständighetGenom ZimbabwesSydafrika.väpnade aktioneradministrera mot

minoritetsregirnen ivitaekonomiska denpolitiska och1980 ökade den pressen
syfte förändra regionensSADCC iår frontstatemaSamma bildadeSydafrika. att

beroendet till västvärl-minskaPolitiska förhoppningarekonomiska realiteter. attom
skul-regional samverkanförstärkttill RSA i synnerhetallmänhet ochden i genom en

mellan natio-politiska beslutsamarbetet byggdeekonomiskakonkretiseras. Det
mindreelleroch prägladesunder bildandefortfarandenalstater, av mersomvarsom

utvecklingsstrategier.radikala
från högst prioritera-kommunikation början denochSADCCFör transportervar
biståndsgivarna engagerade sigde nordiskaunderlättadessektorn. Arbetetde attav

Syd-transportberoenderegionensför minskahån regionala samverkani den att av
till Europa.traditionella kolonialaåterupprusta de transportvägarnaafrika attgenom

framgångarinitiala7.3.3
fallandehejda denlyckades Moçambiqueoch 1981perioden mellan 1975Under
produk-exportgrödor sin högstanådde och1981 de flestaUnderproduktionen. vanor

1981.mellan 1975 ochmed 96Exporten ökadesjälvständigheten.tion efter procent
fertil grund föreufori utgjordesjälvständighetensviktigaste orsakenDen att envar
frivilligt arbe-kampanjer ochbefolkningen ipolitiska mobiliseringregeringens av

flaskhalsar.och igenomkiissituationerför kommate att ur
fördubbla-lärareskolsystemet. Antaletexpanderadesociala sektorernaInom de

frånår 93femAnalfabetismen sänktesfrån fram till 1982.tio till tjugodes tusen
landsbyg-Hälsovårdssystemet utvidgades, främst70till omkring procent.procent

årförsta sju ochsjälvständighetensfyrfaldigades underdär antalet hälsoposterden
10.000.från 26.000 tillhälsovårdsinstitution sjönk drygtinvånare lokalantalet per

de prisademödrahälsovården genomfördesför bam- ochInom mestavenramen
nåddes.alla bami världen. Ivaccinationskampanjema settstort

utveckling undervisade positivmätbara indikatorerekonominsSamtidigt ensom
bibehållenförsociala förutsättningarnaåren de politiska ochförsta försämradesde en

långtgående målsättningar och deutvecklingsstrateginsKlyftan mellanproduktion.
sakta säkertskapadevidgadesförändringsprocesser genomförandetsociala mensom

struktur-produktionskapacitetenlångsiktigadenPå landsbygden försvagades av en
ekonomis-någon motsvarighet i denhadeoch inteomvandling, omfattning rytmvars

själv.utlämnad sig InomLandsbygdsbefolkningen blev alltmerverkligheten.ka
produktionsök-framtidabåde undermineradesindustri,statssektom, i jordbruk och

främstunderhåll investeringar,gjordaproblem med användning ochningar ge-avav
arbetskraft.bristen utbildadnom

Ekonomiskamotgångar7.3.4
också de första teckneninledning börjadesjälvständighetens externUnder en

sydaf-relationen till Sydafrika. Denekonomiskai denvisa sig, främstdestabilisering
medsambandminskade imoçambikiska gruvarbetarerekryteringenrikanska av

nivån, minskade in-vilkettredjedel den tidigareomkringsjälvständigheten till aven
Portugalguldavtalet medtidigare nämnda övertogskonvertibel valuta. Detitäkterna
sydafrikanskaSydafrika 1978. Denbröts ensidigtFrelimoregeringen, an-avmenav

gods idrastiskt hela regionensminskadeoch harnnarjärnvägar närvändningen av
underlättadesSydafrika. Dettatill hamnar idirigeradesutsträckningallt större om

iRhodesia redansanktionerFN-beslutMoçambique i enlighet med motatt omav
Beiramellanoljeledningen och järnvägendärmedoch1976 stängde gränsenmars

halveradesMoçambiquejämvägstrafikeninternationellaRhodesia. Denoch genom
1975 och 1981.mellan

berod-jordbruksutveckling genomföras. Dettaförinte strateginSamtidigt kunde H7dålig lönsamhetekonomiska problem ochmekaniska ellerhandinte i förstade
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statsfarmema. Problemen politiska och sociala. jordbrukspolitikLandetsvar snarare
hade baserats antal antaganden sig förenligaett med de materiellasom vare var
förutsättningar för livsmedelsförsörjning, rådde den moçambikiska landsbyg-som
den eller med förhärskande kulturella mönster.

Regeringen felbedömde familjeböndemas möjligheter flytta in i kommunalaatt
ingåbyar och medlemmar i jordbrukskooperativen så länge tillgång till bättresom

teknik för intensiv odling inte kunde Samtidigt överskattadeen mer garanteras. man
de utspridda familjeböndemas förmåga till självhushållning med traditionella bruk-
ningsmetoder och underskattade deras behov tillgångha till marknader förattav att
sälja överskottsprodukter i utbyte konsumtionsvaror, utsäde och jordbruksred-mot
skap.

Den inhemska jordbruksproduktionen för avsalu minskade dramatiskt till följd av
de portugisiska och indiska handelsmärmen såatt i utsträckning försvarm. Detstor

faktum regeringen istället för åtenrppbyggaatt handelsnätet och stimulera farnilje-att
bönderna till ökad produktion för avsalu, satsadeall sin energi modemiseringen av
de nybildade statsfarmema fick också effekter för självhushållningen. Bristen
hackor och utsädeförsämrade böndernas förutsättningar för produktion till kon-egen
sumtron.

Fram till 1981 lyckades statsfarmema delvis kompensera den minskade produk-
tionen inom farniljesektom de förväntadeäven produktionsresultaten inte kundeom
uppnås. Bristen utbildad arbetskraft, svårigheter med organisation, administration
och teknologinivå problem med regelbunden försörjning nödvändigasamt insat-av

i form drivmedel, reservdelar, gödningsmedel och utsäde, utgjorde svårasvaror av
flaskhalsar. Därtill kom den militära destabiliserrngen i början 1980-talet isom

utsträckning just riktades statsfarmema.stor mot
Brist konsumtionsvaror medförde farniljeböndema ytterligare drogatt ner

sin avsaluproduktion eller kanaliserade den till den marknaden där den allrnä-svarta
livsmedelsbristen skapat för prisökningar. Härigenom försvarmutrymmena stora un-

derlagen för handelsmännens legala verksamhet och den marknaden la-växtesvarta
vinartat.

Den ekonomiska utvecklingen efter 1981 visar nedåtgående trend, mätbar ien
ökad import, minskade serviceinkornster från Sydafrika och fallande Ett kraf-export
tigt behov internationell upplåning för klara betalningsbalansen och räntebetal-attav
ningarna blottade akut behov politisk och ekonomiskett omorientering, nationelltav
och internationellt.

Problemet inte enbart bristen utländsk valuta och det behovet in-var stora av
ternationell upplåning. Under 1983 hade inkomster sjunkit snabbt samtidigtstatens

utgifter för försvaret, subventioner till konsumenter och statliga företag lö-som samt
till de offentligt anställda stigit kraftigt. För första gången sedansjälvständighetenner

uppvisade statsbudgeten underskott. Det finansierades med hjälpett stort sedel-av
pressar-na.

År 1985 hade minskat till bottennivå. Den endast 27exporten procentvar av
års1981 siffror. Som resultat reducerades importen med 47ett underprocent samma

period.
Den nödvändiga nedskärningen landets import råvaror,olja, reservdelarav av

och konsumtionsvaror medförde besvärande varubrist. Penningmängden och be-en
folkningens efterfrågan mångfaldigtöversteg utbudet Inflationen kraf-stegvaror.
tigt och parallellmarlcnaden ökade i omfattning.

En kraftig kritik den förda utvecklingspolitiken formulerades delegatemamot av
redan under Frelimos fjärde partikongress 1983. Missnöjet såmyck-överstort attvar

satsades statsfarmema såoch liteet kom landsbygsbefolkningen tillresurser att
del. Regeringen formulerade 1983 aktionsprogram för bryta nedåtgåendedenett att118 spiralen.
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återställas såmåsteden makroekonorniska balansenslog fastDen snartatt som

måste till landetsutgifter penningmängdens storlekmöjligt. Statens och anpassas
måste begränsas till mini-produktionsförmåga. Lönestegringar och subventioner ett

långsiktiga påbörjas.förändringar Jordbrukspo-skulle antalDessutom ett mermum.
Statsfarmer skul-skulle omstruktureras.skulle statliga sektornlitiken läggas Denom.

skulle prlvatiseras. Prisregle-jordbruksenheter. Vissa demtill mindredelas avupp
familjeböndema skulleprivata jordbrukssektom ochskulle minska. Denringarna

inriktasindustriutvecklingen skulle främstkraftigt stöd. inhemskautökat Denett
inhemska marknaden.konsumtionsvaror för denproduceraatt

tillsammans medtill det ekonomiska aktionsprogrammetFörhoppningen stod att
tillgång krediter skulle kunnaSydafrika och till billigarefredsförhandlingar med

ÅRVALDA 1973-86PRODUKTIONOCHUTRIKESHANDELUTVECKLINGAVTABEll 71.

1983 1985 19861975 1977 19811973 1974

Produktionsutveckllrlg
54 5684 6412 92 71 75GSI 1

mdr.meticais,
årspriser1980

Varav
24 25 2532 25 31 3137Jordbruk

15 1534 2342 35 2.8 28Industri.fiske
6 4 49 7 9I2 llTransport

Export
my. dollar,

79280 132 77296 185 153löpande 226priser
Import
milj. dollar.

636 424 543460 395 336 801löpande 465priser
18 1547 45 35 21ExportImport% 49 64

Kalla Informuçöo förolikaRutikrl, och NP,1990, Esiuitslicu,

förekommandei ekonomi,ungefüdigenliktydigtmedProduct,begrepp BNP.NationalGSP Gross

Sydafri-med Sydafrika, Nkomatiavtalet.igång 1984 slöts avtalhjulen igen. I ettmars
fort-Moçambique. avtaletdestabilisering Trotsupphöra med sin militäraka skulle av

Moçambi-torka förvärrademed ofönninskad styrka. Fortsattdestabiliseringensatte
situation ytterligare.ques

planerat och leddegenomfördes aldrigekonomiska aktionsprograrnmetDet som
tabellen fortsatte den negativaSom framgickinte till förväntade resultat.därför av

Endast 10i jordbruket ökade inteProduktionentillväxten. nämnvärt. procent av
Indus-tillfredställas lokal produktion.livsmedel kundemarknadens behov genomav

Underskottet isin installerade kapacitet.med 20-40trin arbetade statensprocent av
gånger de of-parallellmarknaden 20-40 högreförvärrades. Prisernabudget änvar

bruttonationalprodukten minskat med1986 hadepriserna. Mellan 1980 ochficiella
efter-i högre grad,Konsumtionen hade reduceratstrettio änöver procent per person 91lsamtidigt ökade.befolkningensom
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Utvecklingsstruteginspolitiskaimplikotioner7.3.5

Smlsfärvølmingens ochkapacitetsammansättning
Frelimos handlingsfrihet vid tiden för självständigheten. Andra strategi-storvar

val påverkatskulle sannolikt inte ha Frelimos politiska popularitet. Erfarenheterna
från kolonialtiden befrielsekriget förmågaoch begränsadedock Frelimos inse ochatt
utnyttja detta. Den socialistiska visionen förblev helt dominerande.

Frelimoledningens intention förhindra konsolidering den kolonialaattvar en av
kapitalistiska ekonomin och skapa kollektiva ekonomiska aktörer, främstnya - -
Statsföretagoch kooperativ. sådan bådeEn politik hade sin udd riktad de befint-mot
liga ekonomiska aktörerna och potentiella kapitalister. dilemmaDet doldenya som

isig detta del Frelimos medlemmar själva hade ambitioner bli själv-att attvar en av
ständighetens ekonomiska Den k reaktionära falangen hadeentreprenörer.nya s
visserligen förlorat den politiska striden under 1960-talet, farms rikligtmen represen-
terad inom Frelimo efter självständigheten. deNär politiska besluten förhindrade pri-

mångautvecklas började söka positioner offentligai denentreprenörer sek-vata att
för kunna tillgodogöra sig samhälleliga De satsade karriär itorn att resurser. en

statliga företag, kooperativ, och parti. Deras spelplan för kunnastatsapparat att utma-
de befintliga frånaktörerna förflyttades privat verksamhet till den politiskana appa-

Att bli direktör för statligt företag kom bli eftertraktat alternativ till detraten. ett att ett
privata entreprenörskapet

revolutionära åtnjötDen partiledningen omfattande politiskt stöd för sin roll iett
luefrielsekampen. gälldeMen det den ekonomiska strategin fick dubbla fien-när man
der. De privata naturligtvis ocksåmissnöjda. inom ledning-Menentreprenörerna var

för statsföretagen dominerade privata ambitioner partiledningens inten-överarna
tioner driva arbetarvänlig politik. Kritiken alla dessaarnbiciosos de medatt moten
ambitioner legio i framträdanden åren.ledningens under förstadevar

Frelimos och statsförvaltningens kapacitet begränsad. En överväldigandevar ma-
joritet den portugisiska befolkningen lämnade årenMoçambique under själv-runtav
ständigheten. fanns mångaI denna födda i Moçambique ochgrupp som var som
möjligen hade valt kvar i landet Frelimo hade sig föransträngt över-att stanna attom

ocksåtala dem. Frelimo förlorade antal utbildade moçambiker afrikansktett av ur-
i samband med de interna motsättningarna i slutet 1960-talet. Många desprung av av

uteslöts befrielsefronten, eller själva återvändelämnade organisationen, aldrigsom ur
från sin exil. Flera de moçambiker studerade utomlands, i USA och Portugal,av som
föredrog också återvändaolika skäl inte hem efter självständigheten.attav

Statsapparatens nivåerkapacitet urholkades alla dåligtden utbildadenär m0-
çambikiska servicepersonalen tvingades övermäktigt för verksamhe-att ta ett ansvar

utbildningsnivånDen bristande såvälförstärktes Frelimos ledningten. attav som
med ansvarspositioner i statsförvaltningen saknade erfarenheter ochpersoner per-

spektiv hur land De kampanjer och tillfälligt mobiliserande arbetsmeto-ett styrs.
frånder, hämtades gerillakrigets och exilens verklighet, hade liten relevans försom

den ska leda stat.som en
De flesta moçambiker, inträdde i statlig tjänst efter självständigheten, hadesom

endast haft den portugisiska fascismens administrativa rutiner och tjäntsemarmabe-
leende tidigare förebild. Genom auktoritär ledarstil, strikt centralstyming ochsom
tillkomsten marxist-leninistiskt elitparti, skulle leda samhällsutvecklingen,ettav som
försökte Frelimos revolutionära ledning kompensera bristande kapacitet. Kombina-

fråntionen auktoritära arbetsmetoder kriget, det koloniala och de principerarvetav
östeuropeiska planeringstekniker förde in i Moçambique, blev förödande.som

Frelimo strävade efter konformitet med andra socialistiska länder i världen för att
bli medlem i östländemas ekonomiska samarbetsorganisation COME-antagen som120 CON. frånMen omvandlingen Frelimo bred front till marxist-leninistisktettav en
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upprepandenationell skala blockera motsätt-också försök ielitparti ettattett avvar
partibildandetFrelimo,reningfrån befrielsekrigets dagar. Denningarna an-somav
nödvändig föransågsideologiska enighetpartiet denskulle attmedföra, somtogs ge

kravstriktBland blev detutvecklingen.ledakapabeltskulle bli ettdet annatatt
Motsättningarnaanställd personal.och haföretagarefickmedlemskap ingenatt vara

för-har sedermeramotsättningtvå byggdes in i Dennalinjernamellan de systemet.
statsfunktionäremas in-legat ibeslut, inte harpolitiskasvårat genomförandet somav

förändring-ekonomiskapolitiska ochdesig inte minstvisadeDetta atttresse. genom
Någon överföringgenomförda.aldrig blev1982-83,beslutadeFrelimo omsomar,

aldrig gjord.familjeböndema blevfrån till satsningstatsfarmema enresurserav
Internationellt hadeefter 1981.komplicerades alltmerverklighetenpolitiskaDen

presidenthållning från 1976 byttsicke-interventionistiskaCarters motpresident ut
se-attitydochSydafrikas väntavärlden.kommunismen ioffensivReagans mot

tillomvandlatsBothas ledningunder P.W.tid hadefrån premiärminister Vorsters en
grannländemadestabiliseringekonomiskmilitär ochstrategi medtotal somav

utvecklings-formulerat sin1975-79periodenFrelimo underMedanfrämsta vapen.
kapaci-fanns ingenförändrats. Detpolitiskainternationellahade denstrategi scenen

internationellamed deni taktutstakadeförändra denFrelimo vägeninom attatttet
förändrades.omgivningen

politiskaekonomilandsbygdens
den politiskaundergrävdegenomförandeutfomming ochUtvecklingsstrategins

befrielsekriget.bönderna underFrelimo ochbildats mellanallians som
produktionsförutsättningar ochsvedjebruketsbaseradesJordbrukspolitiken att

indus-ackumulationsbas förnågonotillräckliga förlåga produktivitet utgöraattvar
produktivi-sålunda jordbruketskrävdeekonomisk utvecklingbredtrialisering. En att

förbättrades.tet
i jordbruketproduktivitetshöjninggenomföra dennaför attFrelimos väg varatt

jordbruket,investeringarna ioffentligajättelika statsfarmer. Deallasatsa resurser
genomsnitt 35utgjorde isektom,den modernaallokerades tilluteslutande pro-som

dåligt utnyttjadeblevinvesteringaråren 1980-84.under Dessa stats-BNPcent av
till mindrekanaliseratsresultat desannolikt ha givitoch skullefarmema annatett om

jordbrukare.privata
mekani-kooperativenstilllyckade levererainteGenom statsfarmemaatt resurser

medlem sjönkavkastninglåg. Såväl odladförblev avkastningensering yta persom
produk-statsfarmemasockså delarnivåer. Därmed komsnabbt till omätbara stora av

Istället for bi-landsbygdsbefolkningen.försörjningennödvändig förbli atttion att av
belastning.ekonomiskstatsfarmemafinansiering blevutvecklingenstilldra en
allianspolitiken iinternadenbestämde inte barajordbnikspolitikenvaldaDen

oungängli-människorvilkaframför allt iideologiska termerutan vartermer, somav
pla-krävdeStatsfarmslinjenrespektive strategi.genomföraförnödvändiga enattgen

bland destod finnaendastpersonellaledningsstrulctur,och attnerings- resurservars
och valdesjälvständighetenefterstannade kvarportugiser,välutbildaderelativt som

låg-fannsassimilados,urbaniseradeoch demedborgarskap,moçambikiskt som
tillStatsfannslinjen kunde inteden kolonialamellanposition i taoch apparaten. vara

landsbygdsfa-fanns bland delokalkunskap,ochodlingskunskappraktiskaden som
tillgång jordbruk och kunnatfått till mindrekolonialtiden sistaunderrniljer, som

landsbygdsstra-det blev tydligtAllteftersomackumulation.privatinleda attegenen
självständigheten ska-förväntningarbefolkningenstillfredsställakundetegin inte

också saktagrogrund för växan-motstånd modemiseringen,pades mot enett enmen
partiledning.ochindier imulatter ochriktad vita,rasism statsapparatde motsvart

Freli-motsättningar mellandessutommedfördestatsfarmemaBildandet storaav l2lansågFrelimo dedelar.speciellt i landets södramånga bönderna, attoch mar-avmo



SOU 99211i
ker portugisema tillhörde familjer,övergav De hade brukat markenstaten.som som
innan portugisemas ankomst, menade sig ha till denna Mångamark.rätten dessaav
bönder avhystes och jorden inkorporerades i statsfarmema.

Det bosättningsmönstret landsbygden, inflyttningmed till kommunala by-nya
minskade lågaytterligare den produktiviteten i familjejordbruket. bönderDear, som

åkrar långt frånhade sina byn fick del dagen framägna och tillba-stor atten av
ka istället för arbeta fälten. så småningomDe tenderade bli daglönareatt hosatt
andra bönder åkrarmed håll. Det skapadenärmare överexploatering jordenen av
kring de byarna. Ofta lokaliserades byarna så traktens inflytelserika fa-attnya mest
miljer fick sina traditionella markområden i anslutning till de byarna. Inte sällannya

företrädare för dessa familjer de aktiva förespråkarnalokala för Frelimosmestvar
landsbygdsutvecklingspolitik. De kunde därmed sina ekonomiska ambitionerstötta
med hjälp lokal politisk maktutövning i linje denmed officiella strategin. Där-enav
med förändrades Frelimos sociala bas. Alliansen småböndemamed försvann.

Strategin överbetonade dessutom produktion motsvarande intresse ägna-utan att
des villkoren för effektiv handel. förståsDetta skall bakgrund erfarenhe-moten av

den portugisiska koloniala exploateringen. Själva begreppetterna handel blev vidav
självständigheten symbol for ojänmt utbyte och kom distribu-ersättasatt etten av
tionskoncept, där och hanteringskostnader negligerades i den officiellatransport-
prissättningen.

Handelsnätets betydelse för livsmedelsproduktionen sålundahar kraftigt under-
skattats. Delar handelssystemet försvann med portugisema tvåunder de förstaav
åren efter självständigheten. En del slogs sönder den militära destabilise-annan av
ringen efter 1981. Alltför satsningar har gjorts för rehabilitera detta åter-ochnätatt

fungerande lcreditsystem.upprätta ett

TorkaochIivsmedelsberoende7.3.6

Den torka drabbade södra Moçambique i början 1980-talet kom för-som attav
situationen for landsbygdsbefolkningen.värra Regeringens förutsättningar att ge-

nomföra sin strategi med jordbruket ekonomisk bas minskade radikalt.som
Det inte enbart brist förorsakade svälten. Regionen har klimatvar ettregn som

med variationer i nederbörden. Men under 1900-talet ökade den sår-stora ekologiska
barheten markant. Den manliga arbetskraften rekryterades till i Sydafrika.gruvoma
Jordbruket överlåts kvinnorna. Svedjebrukets krav träda och kontinuerlig röj-
ning mark fick vika. Jorden utarmades med minskad produktionav ny ge en som
följd. Svälten hölls borta med hjälp de inkomster gruvarbetama sände hemav som
till sina familjer. fickDe härigenom möjlighet kompensera lågasin produktionatt ge-

köpa marknaden. I familj i Inharnbane provinsenatt mat stort settnom varannan
beroende inkomster från gruvarbetet i grannlandet för sin försörjning. Dettavar av

ocksåkrävde fungerande handelsnät.ett
Vid Moçambiques självständighet skars antalet moçambikiska gruvarbetare i

Sydafrika frånned omkring 120.000 till 40.000. Tillsammans med handelsnätets
sammanbrott sårbarhetskapadedetta sågprovinsen effekterna vid torkan ien som av
början 1980-talet. Därtill korn jordbrukspolitikens uteblivna framgångarattav ytter-
ligare reducerat landsbygdsbefolkningens försvar variationer i nederbörden.mot
Folkomflyttningama och den stratifieringen landsbygden minskade produk-nya
tionskapaciteten. förändradeDen bosättningssmrkturen ökade den sårbar-ekologiska
heten och slog snabbt odlingsbar mark.änut mer

Ekonomiskoch7.3.7 militärdestubilisering

motgångarDe ekonomiska Frelirnos utvecklingsstrategi drabbades för-som av
klaras svårigheternaemellertid inte bara i genomförandet eller den torkaav122 av som
drabbade Södra Afrika i början 1980-talet. Motgångama förklaras framför alltav av



SOU 1992124
några efterekonomiska och militära destabilisering, landet förden utsattesatt som

omöjlig. socialistiskasjälvständigheten, kom korrigering strategin Dengöraatt en av
utvecklingsvision Frelimo representerade,blev tillsammans med landets aktivasom

Sydafrika, alltförmedlemskap i SADCC och stöd till majoritetsstyrtett svart utma-
inlressegrupper i USA ochnande för den sydafrikanska regeringen och olika Por-att

tillåtatugal den förverkligades.skulle att

sydafrikanskadesrøbiiseringensmålochmedelDen
påbörjadesSydafrikas militära destabiliseringspolitik Moçambiquegentemot

1980-talet.samtidigt motsättningarna mellan och skärptes i början Iöst väst avsom
kommunistiskt inflytande medSödra Afrika sammanföll USAs globala kamp mot

Sydafrikas försvara apartheidsystemet. Gränslinjen mellan och fien-behov vänneratt
nivån sålunda definitionden globala sammanföll med Sydafrikasder vännerav

Sydafrikas destabilisering ochfiender i regionen. Den effektenoch sammantagna av
Sovjetunionens alliansband i tredjevästmaktemas globala intresse bryta värl-attav

för regionens majoritetsstyrdaden blev övermäktig stater.
målsätt-långsiktigasydafrikanska strategin kan beskrivas i och kortsiktigaDen

såvälmålsättningenkortsiktiga försvara apartheidsystemetningar. Den att motvar
ANC i majo-baseradopposition. Detta innefattade bekämpa deintern attexterntsom

långsiktiga målsättningen i Sydafrika utformaritetsstyrda grannländema. Den attvar
återgeinternationellt acceptabelt och kunde Sydafrikasamhällssystem,ett som var en

relation till innefattade omvärlden och grannländemanonnal omvärlden. Detta en av
accepterad sydafrikansk politisk och ekonomisk dominans i regionen.

framväxfRenamos

Bakgrunden säkerhetstj bildade Mozambique Natio-till den rhodesiska änstenatt
Resistance brittiska erfarenheter gerillabekärnpning inal MNR arméns Ke-är av
Mau-Mau, Malaysia och Cypern. Framför allt i Kenya utvecklades ettnya sys-

pseudo-förband. utgjordes lokalt rekryterade kenyaner undermed k Dessatem s av
småbrittisk ledning. enheter tränades och utrustades deDessa sättsamma som

långaMau-Mau de skulle bekämpa. De opererade perioder i bushen ochgrupper age-
inför befolkningen informationssamlandei Mau-Maus Efter perioderrade namn. av
de till sympatisörer och de de lyckatsslog Mau-Maus Mau-Maumot grupper, som

etablera kontakt med.
Under 1970-talet inleddes samarbete mellan Frelimo och den zimbabwiskaett

befrielseorganisationen ZANU. ZANUs gerillasoldater hade baser i Frelimokontrol-
områden ofönnåganlerade Allteftersom bekäm-i Moçambique. den portugisiska att

tydligare, började rhodesisk militär och säkerhetstjänstFrelimo blev att agerapa
Moçambique, sin efter ZANU-soldater och deras sympati-självständigt i i jaktinne

taktik med pseudo-terrorister, blivitRhodesia valdesörer. samma grupper av som
framgångsrikt år tidigare.20Mau-Maumot

Moçambiques självständighet 1975, fick ZANU tillträde till moçambikisktEfter
för organisera sitt gerillakrig Smiths Rhodesia. En den rho-territorium lanatt mot av

motåtgärdersäkerhetstjänstens främsta utveckla och samordna sinadesiska attvar
till Mozambique National Resis-pseudo-förband enhet,större narrmeten som gavs

frånI detta arbete fick hjälp portugiser och f d kommandosoldaterMNR.tance, man
Många frånsäkerhetstjänsten. flyddeportugisiska armén och dessa Mo-den avur

Rhodesia samband Frelimos maktövertagande. utgjordeçambique till i med De en
Rhodesia för utvecklaväsentlig del humankapitalet behövde snabbtattav som

för bekämpa inne i Moçambique.MNR till ZANUett attvapen
Rhodesia i april 1980 omvandlades till det självständiga Zimbabwe denNär var

luft-sydafrikanska militära säkerhetstjänsten angelägen MNR. Iöveratt ta enom 123någon självständighet överfördesvecka innan Zimbabwes delen MNRsbro större av
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manskap, utrustning och rhodesiska officerare till Sydafrika.
Sydafrika försökte forrnera moçambikisk ledning till MNR, börjadeen som nu

kallas Renamo. svårtMen det hade varit för portugisiska intres-sättsamma som
i Moçambique organisera politisk opposition Frelimo blev detatt svart motsen en

svårt1980, för Sydafrika organisera moçambikisk ledning for Rena-att svartnu, en
i fanns mångaRunt världen dissidenter och intellektuella hade lämnatmo. om som

Frelimo under befrielselcriget. fåMen dem ville blanda sig i moçambikisk politikav
för den sydafrikanska destabiliseringspolitiken. Istället har denrepresentantersom

sydafrikanska militären tvingats politiskt och ekonomiskt utbilda de Renamo-att
kommendanter, drivit kriget inne i Moçambique, för de skulle kunna bliattsom
framtida politiska ledare i Moçambique.

Många de sydafrikanska militärer, tagit iaktiv del arbetet med Renamoav som
har portugisiskt De har i den portugisiska kolonialarmén och valderötterursprung.

bosätta sig i Sydafrika efter såg någon1974, de inte framtid i Portugal efternäratt
fascismens fall.

landsbygdspøirikochdesmbilisering

Utvecklingsstrategin for landsbygden och moderniseringen kom tvåatt utmana
distinkta lokala krafter. Dels de dominerande familjer hade sin bas i den traditio-som
nella afrikanska maktstrukturen och hade varit lierade med den koloniala adrni-som
nistrationen. Dels de delar befolkningen hade sina marker frånlängst borta deav som
nybildade Så småningomkommunala byarna. bådakom dessa krafter konvergeraatt
och tillsammans skapa förutsättningar för Renamo förankra sig den moçarnbi-att
kiska landsbygden.

De traditionella makthavarna fråntogsutmanades de sina administrati-attgenom
maktpositioner och sina politiska rättigheter. De tilläts inte kandidera till deva nya

lokala politiska efter självständigheten.organen
De traditionella ledarna fick finna sig i ledas dem under-att av personer som var

ordnade i klan- och familjetenner. Urvalet lokala ledare begränsadesstarktav nya av
de kriterier Frelimo tillämpade. ñck tillIngen väljas lokala ansvarspostersom som
hade samarbetat med kolonialstaten, aktivt religiös eller polygarn. Isom var som var
områden där dessakriterier tillämpades rigoröst blev ofta kapacitetsmässigt mindre
lämpade utsedda politiska ledare. påverkadeDe ofta starktpersoner som nya var av
kolonialtidens administrativa och repressiva metoder i den lokala maktutövningen.
Lokala trakasserier de gamla traditionella mångaledarna ledde ofta tillmot att av

fråndem förbittrade tillbakadrog sig det offentliga livet.
avlägsetDe boende bönderna ñck successivt sin produktionskapacitet beskuren,

byboendet tvingade dem varje dag avsevärda åkrar.sträckor till sinaatt attgenom
I takt med försörjningsläget försämrades landsbygden blev det alltmer väsent-att

hållaligt för dessaskikt sig kvar i närheten sina marker och inte dras tillatt av se-
småstäder.rni-arbetslöshet i byar och

mindre förtrupper frånNär Renamo började områdei blev denna skikt-ettagera
ning landsbygdsbefolkningen accentuerad. flyddeDe först undan med sinaav som
tillhörigheter de hade förlora och hade bättre förutsättningarär mest att attsom som
återetablera område.sig i säkrare fattigasteDe och avlägset boende familjer-ett mest

stannadekvar längre, eftersom deras traditionella jordlott deras enda överlev-na var
nadsmöjlighet. Genom sitt utspridda boende kom de samleva med Renamo. De-att
lar den missnöjda lokala traditionella överklassen lierade sig med Renamo ochav

frånpojkar den trasproletariserade delen bondebefollmingen kom utgöraattunga av
den våldsverkare i destabiliseringen landsbygden.stora massanav av

l24
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effekterDesIabiiseringensekonomiskaochsociopoliriska

Destabiliseringen Moçambique har tagit sig olika uttryck. tydligaste eko-Deav
åtgärdernanomiska har varit den minskade rekryteringen moçambikiskaav gruvar-

till Sydafrika och de minskade fraktvolymema Moçambiques transitjärnvä-betare
och hanmar.gar

allt överskuggande har varit Sydafrikas organisering och ledningDet annat av
terroraktivitet landsbygden har inneburit reguljär livsmedelspro-Renamo, attvars

upprätthållasTillförselduktion inte kunnat kläder och andra primära förbrukning-av
upphört. Förstörelsen infrastruktur omfattande.har mycket Oräkneligaärsvaror av

hälsovårdsinrättningar måste återupp-affärer, lagerlokaler,broar, skolor ochvägar,
återför landsbygdsekonomin ska kunna fungera.byggas att

frånEn officiell moçambikisk bedömning 1989 omkring 600.000säger att perso-
direkt följd uppgåhar dött, destabiliseringen. Kostnaderna till 15antasen avner som

inklusive uteblivna exportinkomster. hälftenmiljarder dollar, Omkring landetsav
hälsovårdsin-primärskolor stängda eller förstörda, liksom omkring tredjedelär en av

rättningarna. Eftersom de urbana institutionerna intakta, blir siffrorna för lands-är
bygden betydligt högre.

för efterFrelirnos strategi självständigheten konsolidera statsmaktens legitirni-att
hälsovårdlandet byggde kraftig expansion utbildning tilli hela och de de-tet en av

befolkningen kolonialismen hade negligerat. regeringenlar Den skapadeav som nya
kapillärsystem där legitimitet och politiskt förtroende strömmade i den rikt-ett ena

ningen, i utbyte förbättringar i de sociala sektorerna.mot
just detta utbyte politiskt förtroende välfärdDet social Rena-är mot motav som

attacker huvudsakligen har riktat sig, förstörelsen skolor och hälso-mos genom av
målDen kirurgiska exaktheten i Renarnos val för attacker och för-nästanposter. av

inneburit befolkningsgrupper, frånstörelse har de inte har dragit sig tillbakaatt som
Frelimos moderniseringsprojekt har löpt klart blirisk attackerad. Attstörre sän-atten

sina bam till skolintemat eller bli inlagd mindreda BB landsbygdenett att ett
inneburit stårisktagande utanför samhällets moderna institutioner.har större änett att

Ekonomiskoch rehabiliteringsocial7.4

Behov finansiering7.4.1 internationellav
Som täcktes Moçambiques kroniska underskott bytesbalanseni undernämnts
koloniala från frånden epoken transfereringar Portugal grundade guld Sy-genom

dafrlka. Guldet utgjorde ersättning för den arbetskraft Moçambique tillhandahöll sy-
dafrikanska Efter självständigheten minskade dessainkomster dramatiskt.gruvor.

sedan Moçambique 1976 följde FNs rekommendationer och stängdeNär gränsen
Rhodesia reducerades valutainkomstematill ytterligare.

mycket ambitiösa utvecklingsplaner presenterades i slutet 1970-taletDe som av
från påverkadesbortsåg ekonomiska realiteterdessa och starkt optimismen iav sam-

sågmed Zimbabwes självständighet. fram fred regionenband Moçambique iemot
uppnåttstillväxttakt 3och den sedansjälvständigheten skul-procentatt per som

hållakunna i sig under hela 80-talet. Underutvecklingens materiella problem skul-
år.loppet upplåningövervinnas under 10 En fortsatt internationell skulle fman-av

moderniseringen i transithandelnsiera skulle fart och inkomsternaväntan att ta ny
från förväntade Tillgångenden jordbruksexporten skulle öka. till intemationella kre-

låg.diter och räntanstorvar
några årredan efter tomade de ekonomiskaMen problemen sig. Stigandeupp

världsmarknadspriser olja och exportkvantiteter försäm-reducerade bidrog till en
rad handelsbalans. minskande jordbruksproduktionen ökade importbehovetDen av 125

Snart saknade landet erforderliga finansiella för importera livs-mat. attegna resurser
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lånamedel kommersiellt. Moçambique började för befolkningen skulleattpengar
kunna sigäta mätt.

USA höjde 1981 förändrades inte bara MoçambiquesNär skuldbördaräntorna
lånför de internationella tagits till rörlig framför allt förutsätt-ränta, utansom upp

Valutatillgångama skuldåterbetalningama.ningarna för krediter. klarade intenya av
År Moçambique förhandlingar de internationella kreditorema1984 inledde med om
betalningsuppskov.

Skuldbördansstorlek7.4.2

totala skuldbörda uppgick 1984 till 2,4 miljarder inklusiveLandets dollar, be-
talningseftersläpningar, d de och amorteringar förfallit till betalning.räntorv s som

Över 95 bilaterala. OECD-ländema förskulderna svarade 46procent av var pro-
upplåningen,den och OPEC länderna för 21 Ostländemastotalacent procent.av an-

uppgick tilldel 27 procent.
Skuldbördans storlek inte alarmerandejämförd med övriga skuldsatta länder ivar

Afrika. Den bestod huvudsakligen bilaterala skulder kunde omförhandlas. Enav som
lån gåvoelement, åter-del koncessionella med lägre och längreräntastor var som gav

betalningstid.
förhållandeoroande skuldbördans storlek i till landets bruttonationalpro-Mer var

dukt och exportinkomster. Den totala skulden motsvarade i BNP och denstort sett
kontrakterade skuldtjänstkvoten uppgick till 195 Skuldbördan orimligtprocent. var

ekonomiska styrka.med tanke landetsstor
lånen.Speciellt oroande användningen Eu mycket del hade Föranväntsstorvar av

finansiera import konsumtionsvaror, olja och livsmedel. De investeringaratt somav
svårigheter uppnågenomförts lönsamhet. Skuldtjänsten i anspråkhade attstora tog

allt del landets valuta exponinkomstema Härigenom be-större utan att steg.en av
gränsades importrnöjlighetema.

ekonomiskaochsocialarehabiliteringsprogrammet7.4.3 Det

Förutsättningarna för omförhandlingama skulle skuldlättnaderatt attge var en
uppnåsöverenskommelse ekonomisk strukturanpassning kunde mellan Brettonom

Woods-institutionema och Moçambique. I april 1984 ansökte Moçambique med-om
lemskap i Internationella valutafonden och Världsbanken. januari 1987, kundeI den

innehålletmoçambikiska regeringen i det ekonomiska rehabiliteringspro-presentera
avsåg årgenomföra. Samma kom uppgörelsePRE den medattgram som en

utformning.Världsbanken och valutafonden slutligaprogrammetsom
biståndsgivaresInför med västvärldens konsultativa i Paris 1990mötet grupp pre-

moçambikiska regeringen utvidgat hänsynsenteradeden störreett togprogram, som
till sociala dimensioner för den ekonomiska rehabiliteringen. ladeProgrammet stor
tonvikt fattigdomsbekämpning utveckling fysiska sociala infra-och den ochav
strukturen landsbygden.

rehabiliteringsprogrammet omfattar fyraDet ekonomiska och sociala PRES
målsättningarviktiga

nedgångenStoppa i produktionenl
konsumtionsnivå2 Tillförsäkra landsbygsbefolkningen minimal inkomst ochen

Återställa3 makroekonomisk balans minskade underskott i statsbudgetengenom
Förstärka bytes- och betalningsbalansen4

åtgärder.ñnans-, handelspolitiskaFör detta krävdes antal penning- och Deett
statliga företagen skulle omstruktureras och i möjliga utsträckning privatise-största

småska-införas.Strikta lönsamhetslcriterier skulle En ökad satsning privat ochras.126
ligt jordbruk skulle förbättrade bytesvillkor och erforderligaske ökat utbudgenom av
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incitamentsvaror. Handeln skulle liberaliseras och det fasta prissystemet avskaffas.

Statens inkomster skulle öka effektivare indrivning skatter och detgenom en av
motvärde skapas biståndsflödet.det internationella Samtidigt skullesom ut-genom
gifterna skäras ned avskaffande subventioner till olönsamma produktions-genom av
enheter och minskade konsumentsubventioner.

Bankväsendet skulle effektiviseras, kreditmängden minskas och räntesatsema
höjas. Utrikeshandeln skulle liberaliseras och den inhemska valutan devalveras för

stimulera och begränsa importen.att exporten
Det ekonomiska och sociala rehabiliteringsprogrammet syftade till avregleraatt

ekonomin och låtasuccessivt övergåden till marknadsorienterad ekonomi. Enen
förutsättning erforderliga utländska och inhemska privata investeringarattvar samt
internationella biståndkrediter och kunde mobiliseras.

Varken den moçambikiska regeringen eller Bretton Woods-institutionema lade
någon vikt vid den svåra miljöstörre inom vilken skulleextremt programmet genom-
föras.

denl riskanalys presenteradesför Världsbankens styrelse konstaterades barasom
skulle för de sedvanligautsättas politiska risker finns vidatt programmet som ge-

nomgripande ekonomiska förändringar. risker inkluderarDessa möjligheten till om-
fattande inhemsk opposition resultat det sociala prismot programmet, ettsom av som

kon måstesikt oundvikligen betalas, främst stadsbefolkningen. Riskbedöm-av
ocksåningen övergångennoterade i från ekonomiskt till skul-att ett system ett annat,

priviligierad intressegrupp inom parti- och kunna tänkas utövaen statsapparat mot-
stånd genomförande. Fortsatta säkerhetsproblem ocksåskulle kun-mot programmets

fördröja produktionsökning och urholka det politiska stödet för fortsatta refor-na en
mer.

Rehabiliteringsprogrammets7.4.4 genomförande

Rehabiliteringsprogrammet inleddes under 1987. Tidvis har regeringen vidtagit
kraftigare åtgärder frånvad krävts de internationellaän kreditorema, vilket blivitsom
uppmärksammat och underlättat den internationella finansieringen programmet.av

Flera de statliga jordbruksenhetema har omstrukturerats och privatiserats.av
Handeln med livsmedel har avreglerats och prisbildningen fåmed undantag heltär
marknadsreglerad. åtgärderEn rad olika har vidtagits för öka inkomster in-att statens

minst vad gäller effektivare skatteindrivning. Statens utgifter har reduceratste genom
subventionema till olönsamma statliga företag i princip har upphört.att Den övervär-

derade valutan har devalverats med 2500 Ettöver för marknadsstyrdprocent. system
fördelning utländsk valuta planeras bli infört under 1992.av

genomgångEn kort vad hittills uppnåtts pekar några de problemav som av
rehabiliteringsprogrammet står inför.som

ProduktiønsnivåI

nedgångkraftigaDen i produktionen, kännetecknat perioden 1983-1986som
kunde brytas under rehabiliteringsprogrammets första år 1987 1989. En negativ till--årligförbyttes tillväxtväxt omkring 5 Denna utveckling brötsmot procent.en
emellertid då åter1990, tillväxten blev negativ. Världsbankens bedömning dockär

tillväxten har någotvarit högre vad Moçambiqueän redovisar.att Inga tecken finns
någontyder avgörande förbättring tillväxten kommer ståndtillatt under desom av
två åren.följande Olika bedömningarnärmast pekar fortsatt minskadtvärtom en

produktion.
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perioden1985-1990ProduktionsutvecklingTabell72.

199019891988198719861985

BNP,tillväxt
-1,15,13,8 5,51,1-7,2procent
1,14,07,2-0,6 7,00,8Jordbruk

6,8 -9,78,9 7,5-4,3-18,6Industri
3,0 1,50,144,8 -16,0-4,4Konstruktion

Transport
10,2 0,56,2-9,81,71,8kommunikation

Handel
3,04,04,53,5-6,8 0,7tjänsterövr.

tillväxtcapitaBNP,
2,5 -7,22,72,41,91,2procent -

1989-1990.KällaInformuçñoEstalisticu,CNP,

produktionsutveck-svängningarna ikraftigatill deförklaringarfinns fleraDet
lingen.

underomkring 7jordbrukettillväxttakter. iredovisade procentDen program-
den officiellasäljsjordbruksprodukterden mängdberäknasförsta sommens Ökningenjordbruksproduktionen.faktiskaförändringar i denoch intemarknaden
producentpri-förbättradeochtillgång incitamentsvarortillbättrefrämstberodde

officiellatill den mark-slussadeslivsmedelmängdalltinnebarDet störreatt enser.
ökningendärför tveksamtmarknaden. Detför parallella äriställetnaden ytterst om

jordbruksproduktio-ökningberoddeproduktion verkligenmarknadsförd avenav
rädda sina till-sålde försinaockså böndernatyder attMycket att reserveravnen.

kriget.gångar undan
infördes, infördåår rehabiliteringsprogrammet1987,industri stodMoçambiques

alltse-nyinvesteringarbristandetill följdförlegadTeknologinproblem.stora avvar
råvarorförsvårade import ochutländsk valutaBristepoken.kolonialadan den av
och ständi-säkerhetslägettill följdhade ökatProduktionskostnademareservdelar. av

omfattande skuld-blivitResultatet hadevattenförsörjningen.el- ochavbrott i enga
Moçambique.till desättning Banco

år,förstaindustriproduktionen underkraftiga ökningen programmetsDen av
låga kapacitetsutnyttjan-mycketindustrisektomsbakgrundsannoliktskall mot avses

möjligÖkad råvaror och reservdelargjorde importtillgång valutatill utländskde. av
produktionenoch steg.

produk-efter den initialaharnedgång industriproduktionenikraftigEn noterats
svår intekonkurrens,medförtutrikeshandeln harLiberaliseringtionsökningen. enav

kortrehabiliteringsprogrammetharSamtidigtfrån företag.sydafrikanskaminst
avsättningsmarkna-inhemskadärmed denköpkraft ochbefolkningensreduceratsikt

upprätthållamöjligheterindustriföretagensinhemskadehar minskat attden. Detta
produktionsvolymer.nödvändiga

128
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valdautveckling 1981-1990ârTabell73. Vinexperten
löpandeMill dollar, priser

1989 199019871983 19851981

12610597132 77280Total export
Varav

TraditionellaA.
81888670252 l 16exportvamr

räkor,cajünötter,
bomull,

te,socker,
kopra.etc.
B.Övrigt,främst

45177 l l28 16icke-traditionella
exportvaror

konfektion,hummer,
medicinalväxter,

etc.Ädelstenar,
19 56131014l 1BA%Kvoten

Exporti procent
882 6512BNPav

807 864642424636801Import
iImport procent

576212 422835BNPav
151318 152135Exportlmport%

olikaförlnformaçüo CNP, år.Källa Estatfstica,

brytas. Varuexportenstill 1985 har kunnatnedgången framkraftiga iDen export
Ökningen ligger1990.från 1985 till 82andel har ökatBNP procentprocentav

begränsad intematio-hartraditionellai k ickefrämst exportvarorexporten somav s
harmoçambikiskai denefterfrågan. traditionella hömstenama varuexportenDenell

Rehabilite-politiken.ekonomiskapåverkats förändradeemellertid denallsinte av
produk-ochinfrastruktur-de omfattandegripa in iinte lyckatsharringsprogrammet

återgå tidi-till sinaskall kunnamåste rehabiliteras fortionssystem, att exportensom
volymer.gare

levnadsstandardBefolkningens2
landsbygdsbefolkningenmajoriteten ärövervägandeför denLevnadsvillkoren av

internflyktingar. Enlandsflykt elleribefolkningen leverfjärdedelEnprekära. somav
i farnil-erforderliga teknikerembryonala ktmskaperfåtthar endastgenerationhel om

svåraområden medförtmånga haribefolkningskoncentrationEnjejordbruket. stor
ekologiska konsekvenser.

jordbruksföretag harochindustrierpersonalrninskningar inom storGenom en
landsbygdsbe-försämratvilket drastisktförsvunnit,säsongsarbetstillfållenmängd

landsbygdsbefolk-konsumtionsnivå. 65Merköpkraft och änfollmingens procent av
hushållens60betydelseniabsolut fattigdom överunder procentleverningen att av

livsmedelsförsörjning.föranvändsinkomster
by-inte böndernasproducentpriser harökadehandeln ochliberaliseringTrots av 129förbättrats.tesvillkor

512-1263
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Tabell Böndemusllytesvillkor,74. Moçambique indexl976-l989 1986 100

1976 1980 1983 1985 1986 1987 1988 1989

88 69 74 97 100 1l 1 62 45

KällaEduurds Appendix1990,

främstaDen anledningen till bytesvillkorens försämring handelsnätetsär svaga
struktur. Som resultat kriget och höga riskpremier för handelsmännen finnsett av
tydliga tendenser till liberaliseringen handeln övergåttlandsbygden iatt av en mo-
nopol och monopsonisituation säljareköpare.en Bristen privata handelsmän
med erforderligt kapital för uppköp och har skapat där grossistentransport ett system,

tillgångmed till transportmedel och tillräckligt rörelsekapital dikterar spelreglerna
prisnivånoch för de andra handelsmännen detaljistnivå. mångaBönderna tvingas

gånger köpa dyra konsumtionsvaror och låga priser för försåldasina jord-acceptera
bruksprodukter.

Befolkningens levnadsstandard har också försämrats reducerad socialgenom ser-
Övervice. hälften alla hälsoposter och skolor har förstörts. De satsningarav som re-

habiliteringsprograrnmet hittills genomfört för återuppbygga den sociala infra-att
strukturen och förbättra tillståndetdet aktuella har varit otillräckliga.

Detta reducerar böndernas vilja flytta tillbaka till sina ursprungliga bosatt-att
ningsomåden såsäkerhetsläget tillåta.skulleäven Istället fortsätter flykten frånom
landsbygden till städerna. Förutsättningarna för fungerande landsbygdsekonomi,en
blir allt mindre. ihållandeDen försvårartorkan och kriget landsbygdsutvecklingen.
Bristande utvecklingsinsatser landsbygden förstärker svårigheterna genomföraatt
rehabiliteringsprogrammet.

förutsågsSom i riskanalysen har genomförandet rehabiliteringsprogrammetav
försämrat levnadsvillkoren för befolkningen i städerna.Minskade konsumentsubven-
tioner och kraftigt ökad inflyttning till städerna har ökat försörjningsbördan ochen
påfrestningen familjemas hushållsbudget. Därtill skall läggas kraftigt ökade avgif-

för el- och Vattenförsörjning. Som följd ökade levnadskostnaderter och relativten av
minskade löneinkomster har näringsintaget för den urbana befolkningen drama-sett

tiskt minskat.
Den politiska och sociala riskanalysen också bekymrad har hit-överoro som var

tills någotinte utvecklats till politiskt hot regeringen.större Förutom antalmot ett
strejker och del omfattande demonstrationer har drabbade befolkningsgrupperen

passivt. En förklaringamauppträtt oväntat insikt bristen altema-antasav vara om
tiv, rådandeden militära situationen och den torka drabbatgenom nyttgenom som
hela Fråganregionen. kvarstår emellertid tålamodethur länge skall räcka. Det finns
anledning befara social i urbana miljöer kommer öka i framtiden.att att attoro

Møkroekonomisk3 balans

Statens inkomster frånhar ökat 16 BNP 1985 till 22 BNPprocent procentav av
1990. Speciellt biståndsgenereradebör det motvärdets ökade betydelse noteras.
Statens utgifter för subventioner konsumenter och företag har minskat kraftigt.av
offentligaDe lönerna tillåtitshar inte utvecklas i takt med inflationen. Utgiftemaatt

för försvaret har frånskurits ned belopp motsvarande 35 statsutgiftemaett procent av
1985 till 20 1990 ett belopp 10 BNP.procent motsvarar procentsom ca av

åtgärderTrots dessa har statsutgiftema ökat markant under rehabiliteringspro-
år. Frånförsta 21 årl985130 BNP till 50 BNP 1990.grammets procent procentav av
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resultatökat kraftigt,investeringaroffentligaframför allt ettDet är avsomsom
medfört.destabiliseringenförödelsemateriellaåterställa delar denförsöken att av

uppgår till 25 BNP.investeringsbudgetenstatliga procentDen
inriktning bi-omfattning ochinvesteringsbudgetensdel bestämsTill avstor

inhemsk valuta.kostnaderna ibidra medMoçambique förväntasståndsflödet.
tillBNPmotsvarande 4går värdestatliga investeringarnade procentAv ett av

höll sig ganskainvesteringarMedan dessatill industrin.och 3jordbruket procent
fråninfrastruktur 9investeringarna i1990, ökadeochmellan 1987 procentkonstanta

motsvarande periodundersjönki sociala sektorerInvesteringarnatill 16 procent.
till 3,4från 7,5 procent.procent

Världsbanken uppskattarotillförlitliga.privata investeringaravseendeSiffror är
inriktas hu-investeringarnaprivataBNP. Detill 15-20storleksordningen procent av

uppgår sålundaområden. Totalti urbanahandel och turismvudsakligen transport,
finansiella ochlandetsMed tankeBNP.till omkring 45investeringarna procent av

omfattande.alltförmåste investeringskvotdylikpersonella ansesenresurser
löpandemiljarder priser.utveckling1985-1990 metkais,statsbudgetenTabell75.

199019891987 198819861985

1388966657423146 167BNP
300130 225702219inkomsterTotala

varav
200 2651060 13 161-skatteinkomster

Statsinkomsteri
2220 24161013BNPprocentav

69046029052 16031utgifterTotala

varav
34524515042 9024-driftsbudget
345140 2157097-investeringsbudget

Utgifteri procent
505038 443121BNPav

Investeringari
252321165BNP 5procentav

Budgetunderskott
-390-235-160-90-12 -30motvärde-exkL

2824 242118BNP 8procentav
Biståndsskapat

23016090403 4motvärde
16169 142 2BNPprocentav

Faktiskt
-165-75-70-26 -50-9budgetunderskott

12912 1016BNP 6procentav

1989-1990.lnformuçüo CNP,Källa Estutisticu,

budgetunder-kraftigtistatsutgiftema resulteratökadehar deSammantaget ett
30 BNPår tillfrån 1985BNP8 närmarehar ökat procentskott, procent avavsom

bistånd. faktiska under-Detfinansieratsunderskottetdel har1990. Till stor genom 131
relativt konstantdärmedhöll sigmotvärdet inräknat,biståndsgenereradedetskottet,
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under perioden 10-12ca BNP.procent av
Som resultat biståndsfmansieringenett underskotten kunde upplå-av statensav

hållasning tillbaka, vilket fick positiv effekt inflationen. Denna hade sjunkiten
från 167 1987 till 40 1989. Underprocent 1990 den igenprocent till 50steg procent

resultat försenade livsmedelsleveranser,ett vilket pressadesom prisernaav upp
parallellmarknaden. Därtill kom effekterna leveranserna tidigare subventio-attav av

frånnerad olja Sovjetunionen upphörde. Under 1991 sjönk inflationen till 34 procent.

Förstärkt4 bytes-ochbemningsbøløns

Bytesbalansunderskottet, exklusive bistånd, har ökat kraftigt under rehabilite-
ringsprogrammets inledande period. Från 47 BNP 1987 till 58procent procentav av
BNP 1990. Exportinkomstema ökar såsominte förväntats medan kostnadema for
importen fortsätter stiga. Den ringa inhemska produktionenatt råvaror till den in-av
hemska industrin och incitamentsvaror till jordbruket medför import-av att ett ston

måstebehov for rehabiliteringsprogrammet skallatt kunna genomföras.
Trots den åtstramningenekonomiskaatt minskat den inhemska efterfrågan har inte
importen kunnat reducerats i tillräcklig omfattning.

132
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BetulningsbulunsensutvecklingTabell 1985-199076.
Mill dollar, löpandepriser

1987 1988 1989 19901985 1986

-633 703 738Handelsbalans 347 -464 -545
77 79 97 103 105 126Expon

-808 -864-424 -543 -642 -736Import
-103 -145 -135Tjänstebalans -93 -159 148ll. -

137 157 167 173Serviceinkomster 17 119
42 53 6339 45 35Transporter

58 72 71 70Migrantarbetare 41 50
Övrigt 27 24 44 43 43 40

309Utgifter -200 -278 -285 -260 -312
l48 -117 -170 -165-117 -155Räntor

Övrigt -83 -123 -137 -143 -142 -144
-848 -873Saldo -440 -622 -693 -735Ill.

13 47 59 65 58BNP 15i procentav
Transfereringar 139 215 310 460 476 547IV.

377 388 448Bistånd 139 213 304
Övrigt 2 83 88 996-

-372 -326Bytesbalans -301 -407 -383 -275V.
9 10 26 22 29 22BNPprocentav

-52 -83 58Kapilalbalans -40 -131 14Vl.
lån 239 284 301 248 257 251Internationella

-379Amorteringar -279 -336 -384 -315 -365
Restpost -13 -29 40 34 9 14VII.
Saldo -372VIll. -354 -488 426 -421 426

Skuldom-IX.
förhandlingar, 354 488 426 372 421 426
skuldlättnaderoch
belalningseftersläpningar

lörolika siffror.Källa Eslutistita,CNP, PreliminäraInformaçño

finansiera underskottet i bytesbalansen och det fortsattaFör att garantera genom-
biståndsflödetförandet rehabiliteringsprograntmet, har ökat. Det totala inflödet avav

gåvobistånd lån frånmjuka villkor omkring 500 milj 1986 tilloch har ökat dollar
700 milj 1990, enligt siffror. Under perioddollar Världsbankensöver steg,samma

gåvobistånd fråndessa beräkningar, andelen 43 till 64 Genom detenligt procent.
biståndsinñödet frånkunde bytesbalansunderskottet minskaökade mot-en summa

svarande 26 BNP 1987 till 22 BNP 1990.procent procentav av
gåvobistånd låntotalt inflöde mjuka balans iTrots ökat och villkor harett av

uppnåsutrikesaffärer kunnat först efter betydande skuldomförhandlingar.landets
perioden antal givare antingen skrivit sina skulder ellerDessutom har under ett av

gåvobistånd.omvandlat dem till Under 1991 kunde Moçambique köpa tillbaka 64
sina kommersiella skulder med hjälp IDA-krediter och speciellt bi-procent 133av av

stånd. Härigenom har den kontrakterade skuldtjänstkvoten, Föreskuldavskrivningar,
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frånkunnat minska 146 till 42 1991. Detta skall jämföras med denprocent procentca
faktiska betalda skuldtjänstkvoten år 1990 uppgick till 14 procent.som

hinderför genomförande7.4.5 Externa programmets
Genomgången de resultat rehabiliteringsprogrammet uppnåtthittillsav som ma-
till eftertanke. Den positiva produktionsutvecklingen under förstaprogrammetsnar

övergåtthar avbrutits och i negativ tillväxtfas. Befolkningens levnadsstandarden
har inte kunnat förbättras. Inte heller har den makroekonomiska balansen förbättrats.

såvälUnderskottet fortsätter det gäller statsbudgeten detväxa när gälleratt närsom
bytesbalansen. Underskotten har emellertid till delar kunnat täckas starktstora ettav

biståndsinflöde.växande
långsiktigaför svårigheternaDen bärkraftstörsta medärprogrammets attoron

återupprätta landsbygdsekonornin. Majoriteten befolkningen bor landsbygden.av
långFör bärkraftig utveckling sikt krävs landsbygdsbefolkningen erbjudsatten

möjligheter till ökad sysselsättning och höjd produktivitet. För detta skall bliatten
måstemöjligt landsbygdens fysiska och sociala infrastruktur och effek-upprustas ett

tivt handelsnät etableras, förbinder stad med land och underskottsområden medsom
överskottsområden.

Övergångsprocessenfrån centralt planerad tillekonomi marknadsoriente-en en
försvåratsrad ekonomi Några bestårhar rad skäl. utforma-att programmetav en av

des full hänsyn till de moçarnbikiska realitetema. harAndra sin grund iutan att pro-
såsominte kunnat genomföras ursprungligengrammet var

Kriget

Samtidigt fredsförhandlingarna i nyligen tagitRom viktigtett steg motsom en
vapenvila, fortsätter den militära destabiliseringen landsbygden. Miljoner bönderav
förhindras odla sina jordar. Fattigdomen ökar uppståri det vakum näratt statensom
slutar försöka överlåterekonomin och den marknadskraftema, samtidigtatt styra

de privata näringsidkama inte beredda investera i landsbygdsekono-ännu är attsom
min.

Krigsekonomin ställer krav statlig planering och intervention,stora oavsett om
upprätthålla produktionsnivåndet gäller eller fördela knappa Kravenatt att resurser.

svårförenliga med det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet, sinär be-som genom
gränsning statsbudgetensstorlek minskat kapacitet. Resultatet har blivitstatensav en
handlingsförlarnad statlig administration, nivålokal saknar for attsom resurser
kunna hjälpa befolkningen lösa de dagliga problem, destabiliseringen med-att som
för. Avsaknaden fungerande försvåralokal administration kan komma de-attav en
mobilisering armén. Därmed minskar möjligheterna undvika situation därattav en
våldet landsbygden perrnanentas.

Torkan

Till destabiliseringens negativa effekter för sysselsättning, produktion och köp-
kraft landsbygden effekterna ihållandeskall läggas den torkan. Omkring hälf-av

landsbygdens befolkning inte försörjakan sig själv beroende livs-ärten utanav av
utifrån.medelshjälp

ihållande ocksåDen har medförttorkan allt del det tidigarestörreatt ut-en av
projektbiståndetvecklings- och kommit katastrofmriktas. Katastrofmsatsema äratt

mestadels enbart kortsiktiga. sällanDe till vad inom förgörsanpassas som ramarna
ekonomiska rehabiliteringsprogramrnet.det

Biståndetsinrikming
134

Rehabiliteringsprogrammets framgång förmåganhittills ligger i mobili-största att
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bistånd.internationellt Till följd landets bristande mottagningskapacitet, storasera av

samordningsproblem och givarnas prioriteringar, allokeras emellertid inte alltidegna
biståndet efter prioriteringar. Avvikelser och kraftiga förseningar medprogrammets
utlovad katastrofhjälp och utbetalning betalningsbalansstöd svårigheterskaparav
med planering insatser och fördelningav av resurser.

svårigheter frånmed marknad7.4.6 Interna övergången stat

rollochadministrativakapacitetStatens

Moçambiques regering och dess internationella fordringsägare har skilda synsätt
försvåratroll, vilket genomförande.statens programmets

Moçambique sökte länge tredje mellan centralt planerad ekonomi ochvägen en
renodlad ocksåmarknadsekonomi där framgent skulle spela viktig roll.statenen en

direkt intervenera iUtan produktionsplanering och resursfördelning, skulleatt staten
för uppbyggnaden det regelverk och de institutioner krävs för attsvara av som en

marknadsekonorni skall kunna fungera.
Enligt regeringens uppfattning områden,farms, inom flera inga förutsättningar för

marknadskraftema utvecklas. måsteStaten därför framväxtenstödja mark-att av en
Speciellt gällde detta för lågnad. landsbygdsekonomin, där produktivitet och sned-

frånvridna produktionsstrukturer den koloniala epoken starkt kommit begränsaatt
tillväxten. För utveckla landsbygden ville starkt ekonomiskt stöd. Ettatt ettman ge
motsvarande stöd erfordrades för uppbyggnaden fungerande handelssystemettav

lcreditväsende.och Detta uppgifter ansågsmarknaden inte kunna klara.var som
Enligt de internationella fordringsägarna, främst Intematio-representerassom av

nella valutafonden, skulle såroll begränsas mycket möjligt. ekono-Denstatens som
miska utvecklingen skulle skötas marknadskraftema med minsta möjliga statligaav
inblandning.

Den begränsning budgetunderskottetet åladevalutafonden regeringenav som
villkor för fortsatt internationell finansiering korn kraftigt minska statsförvalt-attsom

ningens administrativa förmåga behållakapacitet. Statens sin utbildade personalatt
begränsades. söker sigDenna istället lönande sysselsättning inom den privatamer

biståndsgivama.sektorn eller hos Den personal blir kvar saknar i utsträck-storsom
förutsättningarning genomföra alla de administrativa åtgärderoch juridiskaatt som

rehabiliteringsprogrammet kräver för full effekt.att

Marknadensekonomiskaaktörer

Få moçambikiska tilläts under den koloniala epoken framentreprenörer växaatt
inom produktiva näringar eller inom handeln. Vid självständigheten farms det pri-

moçambikiska kapitalägare eller jordbrukare, kunde in och drif-övervata tasom
de egendomar portugiserna lämnade efter sig. För Frelimo gällde devisenten som

slåskrokodilen skall ihjäl medan Någonden liten. inhemsk kapitalistklassäratt
tillåtas såskulle inte sig stark och blev inte heller fallet.växa

befolkningen,Den idag aspirerar tillhöra den klassattgrupp av som nya av en-
det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet behöver, bestårtreprenörer till storsom

välutbildadedel administratörer inom statsförvaltningen. innebärDetta dilem-ettav
Samma handläggare inom statsförvaltningen har till uppgift framatt ta ettma. som

administrativt regelverk för statlig kontroll och styrning marknadsekonomin, aspi-av
själva utvecklas till och bli marknadsekonomins aktö-entreprenörerattrerar nya

rer.
Samtidigt begränsas statsfunktionäremas omvandling till produktiva entreprenö-

åtgärderjust de det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet genomfört.rer av som 135fastställda kredittaket begränsar tillgångenDet till krediter för privata investeringar
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kapital. medfört privataoch ökar kostnaden för arbetande Detta har entreprenöreratt
svårt tillräckligt snabbt skapa lönsamhet för de produktionsresurser bi-har att som

ståndet privata investeringarna söker sig därför tillställer till landets förfogande. De
istället för till rehabilitering den in-handel, spekulation och improduktiva näringar av

erbjuds köpahemska indusui, de att staten.avsom
marknadskrañer kräver marknaden har till-Utvecklingen och spelregler attav

vilkagång inte fallet i Moçambique. Infomiationen pri-till information. Detta är om
når provinsnivåinte alltid till landsbygden. Osäkerhetengäller ärut storser som

Skatteregler, gäller förjuridiska bestämmelser, registreringskrav,vilka etc, somom
någon långsikti-småföretagen. eller vilja tillskapar inget näringsvänligt klimatDetta

i förbättrad markanvändning eller i loka-investeringar. Benägenheten investeraattga
så råderdet osäkerhet besittnings- och nyttjande-ler och byggnader liten längeär om

rätt.

Planeringsgøp

åtgärderangelägnaekonomiska rehabiliteringsprogrammet omfattar radDet en
ståndtill och möjliggöraför erforderlig strukturell förändring skall kommaatt enen

långsiktig bärkraftig landsbygdsutveckling. praktikenekonomisk och social I ge-
få åtgärder. tillsarn-Istället fortsätter fackministeriema,nomförs emellertid dessaav

biståndsgivama, med storskaliga modemiseringsprojektmed de internationellamans
i rehabiliteringsprogranmret.samordning med övriga insatserutan

framgår investeringsplanen för periodenall tydlighet studerarDetta med om man
kvarstår såvälförändra sektori-obalanser1991-1993. De programmet attavsersom
vikt vid landsbygdsut-geograñsktTrots strategidokumenten läggerellt storattsom

få investeringar dit. Och de privata näringsidkamaveckling, allokeras offentliga tve-
kar.

exempel. Somfeeder roads landsbygden kanRehabiliteringen etttas somav
framgår går offentliga investeringarna under perio-tabellen hela 38 deprocentav av

0,6 för dentill transportsektom. Endastden är vägtransporter,procent avsett varav
transportkorridorema Beira respektivedelen för Maputo.största

rehabilitering landsbygdens sociala infra-analys investeringarna förEn avav
nedslående Investeringarna inom utbildningssektomvisar resultat.struktur samma

går alfabetisering,uppgår endast 0,9 till primärskolan ochtill totalt 6 procent, procent
Sjukvården fårMaputoområdet och 0,5i och Beira. totalt 5huvudsakligen procent

går hälsovårdsinstitutioner landsbygden.tillprocent

fördelningIII valdasektorerTabell offentliga77. De Investeringarna
perioder.Prerentuella fiir valdaüsgenemsnltt

1978-81 1982-86 1987-90 1991-93plan

19,6 23,8 % 13,0% 12,5%Jordbruk %
22,6 12,1 6,3IndustriEnergi 12,8% % % %
9,8 14,9 37,9 %1,8 % % %Transporter

UtbildningHälsovård 3,4 % 3,8 % 8,5 % 11,2 %

S1nrpky1991;197886In1orrmçño 1991-93PHP.Köln Esruttslim,NP,1987-90,

investeringsresursema fortfarande ojänmt. EndastGeografiskt fördelas extremt
går obalansnågra helheten till de nordliga provinsema. I dennaenstaka procent av136

allasocial och politisk turbulens, kan komma kasta eko-ligger risk för attstor somen
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ända.rehabiliteringsförsöknomiska över

Landsbygdsutveckling7.4.7
fredsavtalefteromedelbart ärmålsättningen för tidenprioriterade attettDen

återgå tilllandsbygdsbefolkningenförförutsättningarskapamöjligt attsnabbt som
normalt liv.ett

återupp-livsmedelsproduktionen kanden lokaladettaförutsättning för ärEn att
människor överhu-förnödvändighetproduktionsmöjligheterLokala är atträttas. en

återupprättan-Samtidigtlandsbygden.tillbaka till ärflyttaskavudtaget överväga att
för-nivå snabbastenationell det sättetlivsmedel attsjälvförsörjningende avav

minskarlivsmedelsproduktionökad inhemskEnbytesbalansen.negativadenbättra
förut-landsbygden skaparåterflyttning tillsamtidigtimportbehovet,snabbt ensom

från cajüjordbruket,traditionellaproduktionökadförsättningar exportvaror somav
bomull.och

tillbaka till si-till flyttastimulerasmänniskor skaförutsättning för attEn attannan
destabili-förstörtsinfrastruktur,denlandsbygdenhemtrakter är att genomsomna

kommunikationer,såväl handel ochgällerrehabiliteras. Detkanseringskriget, snabbt
hälsovård.utbildning ochsom

två fasen inled-genomgått faser. förstaDenharefter krigetför tidenPlaneringen
påträngandekriget intedistrikt därdå 40regeringen valde1989redandes ut var mer

pri-distrikt skullelivsmedelsproduktion. Dessaökadkapacitet fördär fannsän att en
dis-i prioriteradeutvecklingrehabilitering ochförmycket brettioriteras ett program

innebarstrategi,politiskakonkretisera denförsök attPDPPDP.trikt attett somvar
och utveck-övergå rehabiliteringså ide kundeutfomiasskullekatastroñnsatser att

förbättrades.situationenlingsarbete när
rekonstruktionsprogramnationelltutvecklatregeringenharandra fasenI den ett

inventeringsar-baserashela landet. Dettatäcka ettPRN, att programavsersom
centralt.sammanställsprovins ochi varjebete, görssom

prioriteradedistriktför PDFProgrammet
och in-landsbygdensituationenkatastrofalaför denUtgångspunkten PDP är

Moçarnbi-någramåste fördubblaslivsmedelsproduktionensikten omattom
tid. Ett slut kata-inom rimliglivsmedeluppnå självförsörjningska kunna avque

förutsättningar förlandsbygdsekonominstrofsituationen rehabilitering äroch aven
liv.landsbygdsbefolkningensnorrnalisering aven

kunnaområden förväntasoch distrikt,deprioriteraAvsikten med PDP är att som
områ-stödåtgärder. Deinvesteringar ochproduktionsökningarsnabbamedsvara

drag.karaktäristiskaifråga uppvisaskakan kommaden tresom
klimatförhållan-områden, lämpligahariinfrastrukturerexisterandeska haDe som- befolkningstäthet.och högden en

flodersjöar,järnvägar,den meningentillgängliga ifysiskt vägar,ska attDe vara- också haDistriktet skakommunikationsvägar.fungerarlandningsbanoroch som
omvärlden.telefonkontakter med

förekomma.kanincidenteroch stabila,relativt säkraska ävenDe omvara-
tio provinser skavarit alla landetsmålsättning harför urvaletytterligareEn att va-

prioriterade distrikten.de 40representerade blandra
50deidentifierats. Tillsammans40 distriktkriterier harMed dessa representerar

60ochdesslandsbygdsbefolkning, 50Moçambiques ytaprocent pro-procent avav
jordbruksproduktionen.marknadsfördadencent av

två varitprinciperharinom väg-identifiera insatsergällerdetNär programmetatt 137långsiktigt med lokalafinansierasska kunnainsatserledande. Den är att resurser.ena
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Detta kräver hård prioritering och stark decentralisering i behovsidentiñering-en en
Det de berördaär närmast lokal nivå i varje distrikt,en. ska identifiera vilkasom

behov behöver tillfredsställas. Den andra denärsom störstaatt gemensamma resursdistrikten har är överskott arbetskraft.ett Detsom stort innebär arbetskraftsin-att
tensiva insatser bör prioriteras. Det leder också till de involveras iatt som program-också blir ekonomiskt och socialtmet gynnade förbättringar.av

områdenDe i den övergripande planeringen prioriterades investeringarsom ivar
fysisk infrastruktur, utrustning och allmänt stöd till jordbruket, i social infra-samt
struktur. När det gäller planering och genomförande programmet attavser satsa
institutionell utveckling och uppbygge lokal expertkapacitet. Man vill ocksåav en
skapa uppföljningsenhet, kan rekommendationer olikaen sektorerssom poli-ge om
tik och utveckla metodfrågor för genomförandet. I organisationsarbetet ingår också

förbereda den övergripande planeringenatt för varje distrikt.
Kostnaderna för har 1990 mycket preliminärt beräknatsprogrammet till omkring

530 milj dollar.
Den övergripande målsättningen med snabbtär komma tillbakaprogrammet att

till års1981 nivåer för livsmedelsproduktion och social service. Tillväxten i mark-
nadsförd produktion förväntas bli 13, 17 respektive 20 underprocent programmets

år.första första åretDettre tillväxten främst bero förbättradeantas handelsfunktio-
De följande åren tillväxten spegla ökadeantas produktionsnivåer.ner.

För skolsystemets rehabilitering inoterar antalet skolor harprogrammet attman
minskat med 68 medan antalet elever har minskatprocent, med endast 15 procent.
Existerande skolor följaktligen överbefolkadear och rehabiliteringsprogramrnet av-minska antalet elever frånatt skola 331 till 200, inomser för existerandeper ramen
budgetramar och antal existerande lärare. Inom hälsovården kommer den mätbara in-
dikatom framgång för invånareantalet hälsovårdsenhet.programmet att vara per

Koordinering och central ledning avsågsligga inom jordbruksmi-programmetav
nisteriet, i det framtida institutet för landsbygdsutveckling lNDER. Men övergri-enpande koordinering ske samarbetsorgan där nio ministerierett skaavses genom vara
representerade. Motsvarande organisation ska finnas provinsnivå. Andra institu-
tioner, deltar i genomförande ska vägledasprogrammetssom manual. Pro-genom en

förutser också omfattande behovgrammet samordning mellan olika fackministeri-av
för harmonisera redan planeradeatt insatser med planeringener för PDP.
När det gäller det internationella samarbetet framhåller mycket tyd-programmet

ligt utländska organisationersatt aktivitet lokal nivå ska organiseras så den bi-att
drar till stärka kapaciteten hos lokalaatt myndigheter och organisationer.

Kritikmotprogrammet
När presenterades 1990 endastprogrammet fem givarländer beredda läm-var att
finansiellt stöd. De övriga tveksamma ellerna negativa.öppet Tveksamhetenvar vardåligagrundad erfareneter liknande i andra afrikanska länder ochav program

tvivel Moçambiques förmåga hålla såbrettom att upplagt integreratettsamman pro-
gram.

Ytterligare tveksamhet kring PDP dess begränsningär till endast 40en Mo-av
çambiques 118 distrikt. Trots dessaomfattar hälften landsbygdensatt befolkning,av
så står den andra hälften utanför Om huvuddelen deprogrammet. av resurser somstår till förfogande för landsbygdsutveckling spenderasinom PDP kommer de främst

stödja de befolkningsgrupper,att inte drabbats så hårt kriget Det innebärsom av att
de allra fattigaste och de inte kommermest nåsutsatta viaattgrupperna av resurser
PDP. Detta ökar risken för fortsatt våld landsbygden, eftersomett delarstora avbefolkningen kommer leva vidare i armod inteatt dem andraett möjlighetersom ger
till överlevnad plundra frånän och stjäla de åtminstoneatt något.har Koncentra-138 som
tionen kan också leda till ökat befolkningstryck i de distriktett omfattassom av pro-
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finns.sig till demänniskor sökereftersomgrammet, resurser som

nationellarekønsrrukrionsprøgrømmerPRNDet
sönderfall lands-ekonominsåtgärder behövs idag förExtraordinära att stoppa

Sådana åtgärderåtervända har fonnu-dit.för befolkningenoch underlättabygden att
presenterade för gi-regeringenåteruppbyggnadsprogramnationellai detlerats som

också utvidgat kom-CG i Paris. Detta kandetunder mötet ettsenaste somsesvarna
återhämtningsprogrammet.begränsade ekonomiskanuvarandetill detplement mer

åtempp-medan nationellprioritet kort siktfortfarandeKatastroñnsatsema har
denmedellång Utvecklingsprocessenfor sikt.andra fas utgörbyggnad planensutgör

långsiktiga fasen.tredje mer
sin fokus landsbygdsut-återuppbyggnad lägger helanationellPlanen för som,innehåller viktiga komponenterveckling. ne

hårt vilketmilitariserad,landsbygdennationell säkerhet. görskapa ärAtt attl en
prioritet.och Attväpnade styrkoravväpning alla ärdemobilisering och engrupperav

poliskår. Landetsuppgift för effektivordning skall bliupprätthålla lag och ex-enen
rehabili-vikt for dennayrkesarmé. Av ärförsvar skall skötas stortema processav en

minstkommunikationssystem, intenationella vägnätet.landetsteringen av
produktionenfrämst ökaproduktionen. Det gällerden inhemskaöka2 Att att

för detta,distrikten grundenför de prioriterade ävenlandsbygden. Programmet är om
såsäkerhetslägetstödja de distrikt därmånga enbartinvändningardet finns mot att

svårast stödet bordedistrikt där säkerhetslägettillåter. i deDet ärär somsomsnarare
bli störst

Återintegrering fred kommersoldater. Vidinternflyktingar och demobiliserade3 av
återvända kommertill sina hemtrakter. Dettamoçarnbiker vilja6 miljoner attöver att

kortsiktiga katastrofrnsatsersamordning mellanoch kravmedföra kostnaderstora
återuppbyggnad. utsädeHackor,långsiktiga för nationelldetoch programmetmer

Dispyter kringskörden kan bärgas.tillhandahållas tills den förstaliksomskall mat
jordbruksutvecklingen.måste stabilitet ilandfrågor for skapalösas att

antal distriktigång utvecklingsarbete imedförsök kommaPDP ettatt ettettvar
däremotrekonstruktionsprogrammetslut. nationellainnan kriget Det ärredan var

konkreti-försökvapenvila. regeringensinriktat perioden efter Det utgörhelt atten
återföras normaltkunna tilllandsbygdsbefolkningen skastrategi for hur ettensera

målsättningarna självamed PDP och PRN. Imånga sammanfallerstyckenliv. l ver-
idagdistrikt vad regeringenmeningen 40del PRN, i denPDP ärket utgör atten av

till stödja.sig ha attresurseranser
till det eko-komplementnationella rekonstruktionsprogrammetDet ettvaraanses

fåförutsättningar forsyftar skapaåterhämmingsprogrannnet. Det tillnomiska attatt
har flyttatsutveckling. Tonvikten istånd långsiktig bärkraftigtill programmenen

balans ökadfrån kortsiktig malaoekonomiskefter exportsträvanöver genom enen
landsbygdsekonomin. En grund-återupprättalångsiktig eftertill strävan att aven mer

återupprätta den inhemskaomfattande satsningtankama bakom PRN är attatt en
makroekonorniska balansenbetydelse för denhar änproduktionsbasen större yt-en

utgifterna.nedskärningar i de offentligaterligare

Erforderligskuldavskrivning7.4.8

fågällermed tiden. Detbefinner sig i kapplöpningRehabiliteringsprogrammet att
stånd så fmansieringsgapet kanproduktionsökning tillerforderlig inhemsk atten

tilltagande bi-måste tillbaka och denovillkorligen betalasinnan skuldernatäckas
biståndsinflödet.ståndströttheten reducerar

139
makroekonorniska utvecklingMoçambiqueslångsiktiga forDe somprognoser
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valutafondenpresenterats och Världsbanken bygger årligav ekoncmisk till-en
växttakt uppgående till 5 kraftigt ökadeprocent, och serviceinkonsterexport- samtfortsatt internationelltett biståndsinflöde.stort Trots att är optimis-väprognosernatiska, både för de framtida expoitinkomstema och det internationella bistindsinflö-
det, beräknas det finansiella betydande århundrade.gapet att nästavara

I tabell 7.8. belyses problemets omfattning. Den bygger Världsbanlcns prog-for perioden 92-94. Som framgår fmansiexingsbehovennoser är betydligt större än
Det framräknade fmansieringsgapetresurserna kan endast täckas attbetydan-genomde skuldlättnader kommer till stånd.

Tdnl 78. Hemliga ñnndsrhgsbduvexterna 1992-94
IM dell, liipulløpriser

1992 1993 1994

Bytesbalans -750 -820 -855
Skuldtjänst -335 -330 -295
Betalnings-
eftersläpningar,
uppbyggnad

-105 -85avreserver -35
ochövrigautflöden
Externa
ñnansie-ingsbrshov 190 235 l95
Aktuellautfástelser,
lån 155 l 10 80

FinansieringsgapI -1035 125 l 15
Förväntade
utfästelser
Gåvobiständ 530 550 565
Lån 90 l 15 135
Utländska
dinektinvestenngar 35 35 40

Förväntad
finansiering 655 700 740

Återstående
ñnansieringsgap -380 -425 -375
Erforderlig
skuldlätmad 380 425 375

KölnIBRD,april1992.
Moçambiques skuldbörda har ökat från 2,4 miljarder dollar 1984 till nästan 5

miljarder dollar 1990. Exportvärdet och tjänster uppgår år tillav varor samma om-kring 300 milj dollar. Den kontrakterade skuldtjänstkvoten uppgick till nästan 200
for 1990. Genomprocent skuldomförhandlingama ktmde den faktiska betalda

skuldtjänstkvoten minskas till 14 Men skuldomforhandlingamaprocent innebär bara
räntekostnaden kapitaliserasatt och den totala skulden ackumuleras,att i den mån140 förhandlingarna inte leder till eller nedskrivning själva skulden.av- av
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Världs-ochValutafondenskuldtyngda länder.världenstillhörMoçambique mest
möjligaden enda vägenskuldavskrivning attäromfattandekonstaterarbanken att en

ekonomiskbärkraftiglångsiktig ut-tillekonomiskaerforderligafriställa enresurser
veckling

dessbiståndetDethnernaüoneüa7.5

bistündsmiliönaktuella7.5.1 Der
mili-landetspräglasbiståndet verkarinternationelladetvilkenmiljö inom avDen

användningenieffektivitetenreducerarSäkerhetslägetsituation. avpolitiskaochtära
tilllandsbygdsbefolkningenfattigadenfår svårt kommaBiståndetbiståndsmedel. att

ochbiståndets inriktningplanerasochidentifierasutsträckning, an-fördel. alltI stor
varkentillräckligt.inteförhållanden beaktasLokalahuvudstaden Maputo.ivändning

handlings-ochosäkerhetskaparsituationenpolitiskagivare. Denellermottagareav ochsinmednivåer. Problemolika garanterabeslutsfattare att egenhosförlamning
öka.tenderarkorruptionenoch attkriminalitetenmedföröverlevnadfamiljens att

ochomfattningBistindets motiv7.5.2
siffrorEnligt debetydande.Moçambiquebiståndet till ärinternationella somDet

dollar950 miljgåvobiståndet till överuppgickUNDPFN-organetpublicerats av
medjämföraskanvilketcapita,dollarungefär 62 genom-1990. Detta motsvarar per

motsvarade 75GåvobiståndetSahara.söderför länderna pro-dollar27snittet om
gånger hö-fyraoch nästanlandetsgångeråtta än varuexportstörreBNP,cent varav

inkomster.övrigaän statensgre

rubel
199019891988198719861985Gâvobistånd

A.
970840880655328200beräkningarUNDPs

B.
Moçambques

450390380305215140redovisnng
474743476570EA%Kvoten

lånMjuka
145110130250362345teräkningarUNDPs

biståndTotalt
UNDPsEnligt

15950 111010905690545beräkningar
878887724737gåobistånd%Andel
131213285363lån%mpkaAndel

DACsEnligt
946778893651422300beräkningar

1986-1991.html Reports1990;DMNP,Informaçüo31mm,UNDP,l989-l990;Köln
årligabiståndsgivamasbyggerotillförlitliga. Desiffror ärDe presenterassom

förekommande lik-vanligtolikaförDubbelräkningar ärUNDP.rapportering till
biståndsresurser.tillfördaövervärdering avsom

betydligt lägreförvaltningenmoçambikiska ärdensiffrorDe presenteras avsom
UNDP.redovisasvad50till knapptbarauppgår för vissa procent avsomoch av l4lvalutafonden.ochVärldsbankenanvändssiffrorlägredessaoftastDet är avsom
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Avvikelsema förklaras delvis delar katastrof,att utvecldings- ochav personal-av
biståndet fortfarande kanaliseras utanför statsbudgetenoch inte alltid inkluderas i den
moçarnbikiska redovisningen.

Destörstagivama
Ett biståndsflödets dominerande drag detav är antalet givare. Förstora närvaran-

de finns 33 multilaterala givare varav 27 FN-organ,är 44 bilaterala och 104 enskil-
da organisationer i landet. Huvuddelen biståndet 77 kommerprocent emellertidav
från de 10 givama.största Under de föregående åren registrerades Sverige lan-somdets bilaterala biståndsgivarestörsta med andel motsvarande 10 deten procent to-avbiståndsflödet.tala

Bland övriga givare märks EG, Italien,stora Sovjetunionen, Frankrike, Storbri-
tannien, USA och Norge i nämnd ordning. Bland FN-organen svarade Världsbanken
för 50över utbetalda multilateralaprocent medel, följd WFP, UNDP,av IMF ochav
UNICEF.

Bisiündsmøriv

Från självständigheten fram till presentationen det ekonomiska rehabiliterings-av
1987, motiverades biståndetprogrammet till Moçambique främst utrikespolitiskaavskäl.

Sovjetunionen såg Moçambique sina allierade länderett i tredje världen.som av
Ett omfattande tekniskt bistånd skulle den socialistiskagöra övergångsprocessen
möjlig. l början 1980-talet kom den tilltagande regionala konfliktenav i Afrika

i västvärlden tolkasatt konflikt.öst-väst Väst försökte biståndsom begrän-en genom
Sovjetunionens inflytande. För de nordiska ländernasa hade apartheidpolitiken i Sy-

dafrika avgörande beydelse för biståndets omfattning.en
Den omfattande torkan i regionen under 80-talets första hälft ytterligarevar enfaktor, motiverade det internationella biståndet undersom denna period.
Presentationen det ekonomiska och sociala rehabiliteringsprogranrmetav skapa-

de motiv till bistånd. Införandet rehabiliteringsprogrammetnya ansågskunna bi-av
draga till stabilare politisk utveckling i Södra Afrika. Landets återbetalningen avskulderna upplevdes för den internationella kreditmarknaden.vara gynnsam

7.5.3 Bistündetsformerochinriktning
Biståndet till Moçambique kan delas in i huvudgrupper import- och betal-sex

ningsbalansstöd, sektorstöd, projektbistånd, personalbistånd, livsmedelshjälp och ka-
tastrofbistånd.

Under 1990 utgjorde irnport- och betalningsbalansstödet 26 bi-procentca avståndsflödet. Detta stöd finansiera landets bytesbalansunderskottattavser och att
stödja genomförandet det ekonomiska rehabiliteringsprograrmnet.av Projektstödet
uppgick till omkring 22 biståndet och finansieradeprocent 75närmareav procent avregeringens investeringsprogram. Sektorstöd i fonn utländsk personal ochav utrust-
ning uppgick till 27 Livsmedelsbiståndetprocent. svaradeför omkring 6 Ka-procent.
tastrofbiståndet svarade för omkring 18 procent.

Under perioden 1982 till 1990 har biståndsflödet fyrfaldigats. Projektstödet har
minskat, import- och betalningsbalansstödet har varit oförändrat medan katastrofstö-
det ökat i omfattning.
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faserolikadelaskanBiståndet Moçambique i tre

utveckling 982Praektbiståndför 975 llI -
socialistländemasvarade1980-taletbörjanfram tillochFrån självständigheten av

koncentreradesBiståndetbiståndsflödet.för detländernanordiska störstaoch de un-
utvidgningochutvecklingsprojektkapitalintensivaimportstöd,period tillder denna

infrastrukturen.socialaochden fysiskaav
återbe-lån oftalångfristigafrämstbestodfrån socialistländemaBiståndet somav

ochimportstöd främstländernasnordiskaDei formtalades pappervaruexport.av
gåvobistånd.utgjordeassistanstekniskaochprojektverksamhet ett rentskolmaterial,

föröverlevnad982 1987ltatastralbistånd lZ -
omfattning.biståndets inriktning ochförändradesperiodUnder denna

biståndet,ansenliga delarslukainvesteringsprojekt fortsatteFlera att spe-avstora
storskalig-Efter kritikpåbörjats.konstruktionsarbete redan motomfattandedärciellt

deemellertid1983, tonadespartikongressenfjärdeunder denframförtsheten som
läggasvikt skullened. Störrebiståndsprojektenavanceradeteknisktochstorskaliga

industri. Ge-befintligrehabiliteringlandsbygdensmåskaliga projektvid samt av
försökår gjordes1985utländska investeringar attför ettlagden antogs om-somnom

kommersiellt samarbete.biståndsflödet tilldelarvandla av
försvårade emellertidlandsbygdendestabiliseringenmilitäratilltagandeDen

torkan i bör-medfördeSamtidigtlandsbygdsprojekt.småskaligasatsningarstörre
katastrofbi-utvecklingsbiståndet omformades tilldelar1980-taletjan storaatt avav

livsmedelsstöd.stånd och
försökMoçambikiskaintimt.förblevsocialistländemamedBiståndssamarbetet

En inno-litet resultat.emellertidsamriskföretagstödet tillomvandla delar gavatt av
förmoçambiker10.000sändamöjligheten över attperiodunder dennavation attvar

förÖsttyskland. industriarbetaremoçambikiskautbilda taSyftet attiarbeta attvar
Moçambique.uppfördes itidenunderindustrianläggningar,driften i deöver som

med-och ansökanSydafrika 1984medNkomati-avtaletUndertecknandet omav
omfattan-tillöppnadevalutafonden vägenoch ettVärldsbankenilemskap samma

kanaliseradesår 1987. Hälftendollarmiljfrån uppgick till 45bistånd USA. Detde
organisationer.enskildaamerikanskasektorn ochprivatavia den

katastrofsitu-förvärrademed dentillsammanspolitiska öppningen väst,Den mot
organisa-enskildavästvärldensminstökade, inteantalet givaremedfördeationen, att

bi-moçambikiskadenkapacitet inomadministrativställde ökade kravtioner. Det
ståndsförvaltningen.

kapacitet987förstärktadministrativ lrehabiliteringochekonomisksektorstödföroch3 Anpassnings- -
992I

År rehabiliteringsprogrammet.socialaekonomiska ochpresenterades det1987
i Genevekatastrofkonferenseninternationellaförstaår genomfördes denSamma un-

Östeuropaiomvandlingenmedtvå händelser, tillsammansinitiativ. Dessader FNs
detinriktningeninflytandeavgörandefåår skulle kommanågra ett avattsenare,

biståndssamarbetet.framtida
ochmedförde import-rehabiliteringsprogrammetsocialaekonomiska och attDet

den makro-förbättramed syfteomfattningkraftigt ibetalningsbalansstödet ökade att
pla-ned. Fleraprojektbiståndet ytterligareSamtidigt tonadesbalansen.ekonomiska

kommersi-internationelltmalpåse ellerlades i överprojektstorskaliganerade togs av
provinsen,Delgadoi Cabojordbruksprojektetomtaladekapital. Detellt om-mest var l43

Lonrho koncernen.delvis400000 ha,fattande övertogs avsom
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im. 710. Dettotdublsthdøtsirlttütg wazaøolnqøuaøunspmm

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Projektbistånd 217 239
Import- och
betalningbalmtsstöd 268 301
Summa
ovanstående 165 155 155 365 450 395 555 485 540

procentav
biståndtotalt 63 62 55 67 65 44 55 49 48

Sektomtöd 165 213
Personalbistând 80 92
Summaovanstående 80 65 55 75 101 160 165 245 305

procentav
biståndtotalt 30 26 20 14 16 81 16 25 27

Livsmedelsstöd 96 65
Katastrofstöd 162 205
Summaovanstående 18 30 70 105 130 350 290 238 270

procentav
biståndtotalt 7 12 25 19 19 39 29 26 25
biståndTotalt 263 250 280 545 690 905 1010 988 1l 15

üNDPsgtwtdimteriilvudgñllairtetlarytnäigioiltulistñrtdsltutegorieritneltülleienrlilleiettspümilimetdolhifödñllurtdetillvodsomtiägaieredovisatssotntotnltbistürtdlü
tabell1990 7.9.

KallaUNDP,1989-1990.

Katastrofkonferensen i Geneve resulterade i delar det traditionellastörreatt av
projekt- och utvecklingsbiståndet omvandlades till katastrofbistånd.

Under 199091 upphörde bistånd fråni praktiken allt östländema. Det totala vär-
svårtdet fastställa uppgifter frånär olika källor tyder det totalt sigatt rördeattmen

långfristiga150 milj dollar i krediter gåvobistånd.eller De subventione-om ca per
Östtysklandfrånrade oljeleveransema Sovjetunionen upphörde. Migrantarbetama i

återvände hem. Investeringsprojekten avslutades och Moçambique fick börja betala
internationella marknadslöner i utländsk biståndsarbetarevaluta till frånde östländer-

stannade ikvar landet.na som
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fördelningbistândetssektoriellunuvarandeDe7.5.4

numauunmsanuuutaraugo pmunnülm.Tdnllzll.

15,0importstödBetalningbalans-och
8.01lndustristád

12,5Jordbmkrutveckling
10,0Transporter
6,0Utbildnirg
4,0Hälsosekom
8,0Katastrofaistånd l

Övrigt 16,5

ünümasfâdehünwvüahündesühumwümmüitüdlloüföidwdøtmøskønümmRedovisninmuvdettotulu
uNüPgioatuvseerdestotleksordrhgenpâdemedeliimpatodrbemiiigslnhtmtödetsomrütteigmbâtlülürmülrøspekttøesøkta.
KölnUNDP990.

framgårbiståndet tabellfördelningen totala 7.1aktuella detDen avav
be-biståndsflödet år gick 18 till industrin, 18totala 1990detAv procentprocent

betalningsbalansstöd,for import- ochkatastrofhjälp, användesstod 15 procentav
Endast 10respektive 10och fick 12,5jordbruket procent. procentprocenttransporter

hälsovård 4 procent.utbildning 6 ochanvändesi de sociala sektorerna procent
aktuella prio-projektbiståndets sektorstödets inriktning visar deochanalysEn av

biståndet år produktiva sektorer 681990 gick tillHuvuddelenriteringama. pro-av
och projektstöd 24 procentJordbruket for den andelen sektors-cent. störstasvarar

medanUtbildningssektom frck 13åtföljt transportsektom 21 procent. procentav
hälsovården.gick tillknappt 5 procent

sektorerna i Moçambiquejordbruket de prioriteradeEftersom ärutgör mesten av
bistånd 50ökade medandelen till jordbruket närmaredet värt procentatt notera att

jordbrukssektom kanaliseradesåren89-90. tredjedel totala stödet tillEn detunder av
Corumanadammen.till enda projekt nämligen uppförandetemellertid ett av

rehabiliteringenHuvuddelen biståndet till transportsektorn gick till trans-avav
bistånd gickinom SADCC Mycket lite detportkorridorema programmet. av som-

landsbygdensfor rehabiliteringtill sektorn vägnät.avsett avvar
planeringsgap kärme-Bistândets sektoriella fördelning visar typsamma av som

rehabiliteringspro-1991-1993.investeringsplan for perioden Trotstecknar landets att
upprustning fysisk ochlandsbygdsutveckling med tillhörandeprioriterargrammet av

biståndsmedlen dit.allokeras i praktiken väldigt litesocial infrastruktur av

Bistündelssamordning7.5.5

biståndetlångsiktiga utvecklingsplaner, där för ochAvsaknad rege-ramarnaav
försvåra samordningen det in-kommitprioriteringar tydliga, harringens görs att av

biståndsinsatserbiståndet. samordning olika harternationella Problemen med va-av
biståndskategorier.tiden för olikarierat över

Kamsrrøflisránder

livsmedelshjälp.behovenKaustrofsituationens kroniska karaktär ökade externav
övergri-det nödvändigt medsnabba tillväxten antalet givare blevGenom den enav
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Årpande och samordnande planering. 1986 överfördes därför landets för kata-organ

strofmsatser Departamento Prevençâo Combate Calarnidadesä Naturais,para e
DPCCN till det nybildade samarbetsministeriet.

År exekutiv nivå1987 bildades kommission nationell CENE, Cornisâoen
Executivo Nacional de Emergência med huvuduppgift sammanställa informationatt

katastrotläget, mobilisera internationellt stöd och samordna givamas insat-att attom
Kommissionen underordnades samarbetsministeriet leds dessoch vice-minis-ser. av
På distriktsnivåprovins- och CENE katastrotkommissionerter. representeras av som

leds de politiskt tillsatta provins- och distriktschefema.av
På nivåcentral förekommer regelbundna sarnordningsmöten CENE,mellan FN-

de bilaterala givama och för de enskilda organisationerna.representanterorganen,
åretUnder det har emellertid de utländska givama genomfört förmötensenaste egna

åtgärderdiskutera nödvändiga inbjuda regeringens Genomatt utan att representanter.
förbi den moçambikiska förvaltningen och fatta beslut, förankratsinte hosatt som

försvårakommer givama samordningen medmottagaren, att mottagaren.
Förutom regelbundna biståndsgiva-mellan för regering ochmöten representanter

nivå, katastrofbiståndnationell sker samordning under de givaremötenre av som
anordnas i FNs regi i Geneve eller York. Värdet dessaNew sammankomster harav
ifrågasatts. Regeringen alltför avvikelser mellan utlovat och realiseratnoterar stora
stöd.

Regeringen har länge efter bättre samordning katastrof- och utveck-strävat en av
lingsinsatser, genomförs i anslutning till PRES. Inför den förvärrade torksitua-som

råd,tionen beståendehar den förstärkt ministrarsamordnande l under ledning1ett av
samordnrngrådpremiärministem. Detta har tidigare fort tynande tillvaro.av en

Utvecklings-ochrehøbilireringssföd

Under den första biståndetperioden 1975 82 kanaliserades nationelltettgenom-
direktorat för internationellt samarbete underordnats plankommissionen. Bi-som
ståndsverksamheten inordnades aldrig helt i plankommissionens arbete. De flesta bi-
ståndsinsatser biståndsgivamasgenomfördes efter de olika identifiering och priorite-
ringar i direkt fackministeriema.samarbetemed de olika

Under den andra perioden 1982-87 ombildades det nationella direktoratet för in-
ternationellt samarbete. blev först statssekretariatDet underordnades planmi-ett som

Frånnisteriet 19861983. blev det ministerium. Ministeriet lyckades fåinteett eget
biståndet stånd. Biståndsgivamabättre samordning till fortsatte utveckla bi-atten av

ståndsinitiativ, projektförslag bådeoch insatser hand och tillsammans medegen
olika fackministerier.

ekonomiska rehabiliteringsprogrammetDet har ytterligare reducerat samarbets-
biståndsamarbetetministeriets inflytande dess koordinering.och Av olikaöver skäl

har den först låtamoçambikiska regeringen valt och främst samordning och dialogatt
ske givarmöten, exempelvis CG-möten i Paris, mellan förrepresentantergenom som

moçambikiska biståndsgivama.den regeringen, Världsbanken och de största Den
moçambikiska regeringen premiärministern ocheller finansminis-representeras av

Ministem för samarbetsministeriet deltar sällan.tem.
På ñnansministeriets initiativ för försöknärvarande den dominerandegörs att

biståndsgivaren uppnåinom varje sektor sig ledande roll för bättreatt ta atten en
koordinering bland givarna förbättradoch kommunikation med regeringen.en

Resultatet denna givarekoordinering beror den givarensaktuella adrninis-av
trativa kapacitet och ambitioner. Hälsosektom exempel hur mycketutgör ett en
aktiv givare få stånd.Schweiz har lyckats med bättre samordning till Under-att en
visningssektom exempel där den ansvarige givaren Sverige dock inteär ett annat
har tillräcklig administrativ kapacitet för den arbetsbörda förbättrad146 stora som en
koordinering bland givama kräver.
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mottugningskupncitetMoçambiques7.5.6

påverkas biståndsgivamas målsätt-kriterier ochmottagningskapacitetLandets av
biståndsor-biståndets 150 verksammaför användning. Var och deningar överen av

rapporteringsrutiner,olika avtalsutfonnning, inköps- ochganisationerna har krav
Biståndsplane-användning.regeringens motprestationer och motvärdetsliksom

försvåras också budgetår,givarnas olika kanoch rapporteringring genom som
april, juni, september eller december.sträcka sig fram till

förhållande vilkenställer krav Moçambiques mottagarkapacitetDetta stora av
sålåg. prioriterades efterhistoriska mycket utbildningsektom 1975skäl Trots äratt

outbildade i världen med 60 analfa-befolkningen fortfarande de procentmesten av
åldersgruppen år. Landet har mindre 2.500 akademiker ochbetism för 15-24 än en-

årligen. destatsförvaltningen har endast tredjedeldast 150 examineras Inom aven
någon form akademiskgrundskoleutbildning. mindre 15 haranställda än procent av

påverkar omstruktureringenutbildning. förutsättningarna för den ekonomiskaDetta
högst avsevärt.

kapacitet identifiera utvecklingsprojekt, bedömma deMoçambique saknar att att
insatser givama och genomföra utvärderingar.förslag till presenterar attsom egna

får svårakapacitetet inom den centrala förvaltningen konsekvenser lo-Bristande
rå-nivå, biståndet förutsättningareftersom inte alltid till de lokalakal anpassats som

inför fullbordat faktum projektstarten ska ske.Provinsregeringama ställs oftader. när
har den haft tillfälle deltaga i projektets förberedelse.Sällan att

självständigheten varit beroende utländskMoçambique har alltsedan extremt av
biståndsinsatser. hälftpersonal för genomföra Under 1980-talets sistateknisk att upp-

3000-4000skattadesomfattningen den utländska personalen till omkring perso-av
antal förväntas sjunka första hälft till följd det minskadeunder 90-taletsDetta avner.

tekniska samarbetet med östländema.
Såväl regeringen Världsbanken pekar vikten förstärka denatt moçam-som av

för nödvändiga reformer skall kunna genomförasbikiska förvaltningens kapacitet att
biståndsflödetökande kunna hanteras. Inför givaremötet i Paris i slutetoch det av

åtgärder. för kommapresenteradesolika förslag till Ansträngningar1991 görs attnu
fåmed de offentligt lönesättning och brain-drain till dentillrätta anställdas stop

Ökade decentraliseringsektorn och till givaresamfundet. satsningar ochprivata
ocksålokal förvaltning åtgärd.förstärkt Givama har viktig roll. Derasär enen annan

måsteolika inköps- och rapporteringsrutiner harmo-prioriteringar och krav avtal,
mseras.

Bistündetsmotvütde7.5.7

och makroekonomiska balansen harMotvärdets inflytande statsbudgeten den
tid börjat uppmärksammas den moçambikiska regeringen och de inter-senare av

nationella finansiärema.
gäller inbetalning och användning motvärdet.finns flera problem detDet när av

70 det totalt möjliga motvärdet registreras, eftersom delarEndast procent storaav av
personalbiståndetkatastrof, och fortfarande slussas utanför statsbudgeten.varu-

registre-Samtidigt visar studier utförda Världsbanken endast 75 detprocentatt avav
alltsåi verkligheten betalas in till ñnansministeriet. Totalt detrade motvärdet är en-

biståndetomkring 50 motvärde.dast procent av som genererar

147
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bindsanvändningen delar motvärdetytterligare problemEtt är storaatt avav av
inkomsterna iregeringens möjlighet fritt disponera singivama. reducerarDetta att

fmansministeriet. Vissa länder krävermotvärdet betalas tillstatsbudget även om
finansiera de löpande kostnader i inhemsk valutaskall användas förmotvärdet attatt

katastrofbistånd till. Andraeller upphovprojektverksamhetderas pre-gersom egen
fårmotvärde inteinhemska aktiviteter derasnegativ lista använ-senterar somen

das till.
bistånd statsbudgeten skulle inbetalningengivarna slussade allt sittOm över av

villkor för ärJetsupphörde ställamervärde öka. Om gi dessutom manatt an-arna
makroekonomiska Statensmycket den balansen. in-vändning, skulle betyda fördetta

förmåga betala statsskulden. Kredit-öka och därigenom desskomster skulle att av
skulle kunna föraskulle kunna bli lägre ochskulle kunna höjas,taken räntorna staten

Genomförandetriskera öka inflationen.expansiv finanspolitik utan att att aven mer
underlättas.sociala rehabiliteringsprogrammet skulledet ekonomiska och avsevärt

Bistñndsberoendet7.5.8

biståndsflö-biståndsberoende internationellamycket DetMoçarnbiques är stort.
80 landets im-BNP och finansierardet 75 överöver procentprocentmotsvarar avav

suveränitetbiståndsberoende storleksordning reducerar landets ochdennaEttport. av
självständiga politiska beslut.möjligheten till fattaatt

interventionpolitiska och ekonomiska fram-Samtidigt har minskat sinstatensom
få ståndför till marknadse-står alltförde inhemska entreprenörerna att ensom svaga

uppstått svårig-följdekonomiska vakum,konomisk utveckling. Det som som en av
övergå från till marknadsstyrd,centralt planerad ekonomi harheterna att en meren

inflytande landetsbiståndsgivama osedvanligtinternationellagivit de överett stort
utveckling.

nivå skapatmottagningskapacitet central och lokal harStatens bristande en
frånmånga gånger utvecklingen. Samti-fjärmatssituation där moçarnbikema själva

rådså Moçambique nuläget inte sig habiståndsbehoven idigt är attstora att anser
biståndetbistånd, formerhelt oberoende under vilkatacka nej till nästan av som er-

bjudes.
med bristande giva-speciella kompetens, tillsammansGivarnas sår-intressenoch

genomförande.stödet till rehabiliteringsprogrammetsresamordning, har reducerat
biståndetframgått till prioriterade sektorerna. Gi-inte alltid deSom kanaliseras mest

bristenteknologival medför, bakgrundutvecklingsambitioner och mot avvarnas
Moçambiquegenomförs möjlighet förarbetskraft, flera projektutbildad utan attatt

utgång. budgetutrymmeefter projekttidens Ofta saknasvidaredriva verksamheten
148 för vita elefanter.ökar naturligtvis riskernaför täcka driftskostnadema. Dettaatt
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biståndsflödet har bakgrund den varubrist och politiskaDet osäker-stora mot av

råderhet för kriminalitet och korruption. Katastrofmat stjäls ochökat utrymmetsom
påskyndafler befattningshavare inom förvaltningen kommission förallt kräver att

byråkratiska såbefolkningenSituationen upplevs delar besvä-processer. av av som
rande det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet PRE i folkmun tillöversattsatt

för individuell rehabilitering PRI.programmet
nåsin snabbt till nödlidande befolkning bygger enskildaI ambition utatt en orga-

från friståendenisationer parallella, den moçambikiska förvaltningen strukturer,upp
förvaltningensvilket reducerar den lokala kapacitet till insyn, samordning och an-

vändning efter Moçambiques prioriteringar. Internationellt livsme-stödet egnaav
köpkraftdelsstöd delas gratis till befolkning olika skäl besitter vissut en som av en

reducerar den inhemska marknaden lokala livsme-och härigenom ytterligare. Den
områdendelsproduktionen tenderar i vissa helt enkelt konkurrerasatt ut.

biståndstlödets för-Samtidigt dock det aktuella internationella storlekutgör en av
utsättningarna för katastrof- och krigsdrabbad befolkning skall kunna överleva.att en

också för ekonomiska sociala rehabiliteringsprogram-Det avgörande det ochär att
skall kunna genomföras. Behoven finansiering för fredlig och bärkraftigmet av en

landsbygdsutveckling kommer förbli och kommer sannolikt framgentatt stora att
öka. Militären skall demobiliseras och den fysiska och sociala infrastrukturen skall

så återvändaåterupprustas miljoner internflyktingar sinakan hem till jordar. Lan-att
behov internationellt katastrofstöd odiskutabelt. Mindre hälftendets ökade är änav

befolkning kan landets livsmedelsproduktion.landets överleva nuvarandeav
biståndsberoendetskomma med del negativa effekter detFör äratt en av

åtgärder biståndetvidta förviktigt minska felanvändning och öka dessatt att attav
effektvitet.

Katastrofbiståndet måste kopplas ihop bättre med de insatser inomgörs ra-som
för det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet En makroekonomisk balans,marna

fungerande inhemsk marknad prisbildningsmekanismer lika viktiga ka-och är uren
tastrofbekämpande synpunkt kortsiktiga leveranser livsmedel. finnsDetsom av
många konkreta katastrofstödet få förbättradexempel hur skulle kunna inrikt-en

inhemska industrin kan stimuleras och importen begränsas lokalaning. Den genom
Ävensåköp och tjänster, möjligt. kvantitema inte tillräckliganär är ärvarorav om

så såvältäcka katastrofmsatsemas tvål,för behov, majs, hackor, utsädeutgöratt som
husgerådenklarare plast, exempel finns köpa i landet.och Attattav varor som

tlygfrakta in importerad majs till katastrofklassiñcerat distrikt, samtidigt lo-ett som
handelsmän ikala distrikt har majs i lager, slöseri med knappaär stortsamma resur-

ser.
rehabiliteringsbiståndet måstegäller utvecklings- betydligtVad och högreen

biståndsflödet kanaliseras till landsbygdsutveckling. Speciellt viktigt förgrad attav
fysisk,produktionsförutsättningar rehabilitering social ochtillvarataga lokala är av

biståndet måste decentraliseras tillkommersiell infrastruktur. Behovsidentifrering för
distriktsnivå för kopplas till lokala behov och möjliggöraprovins- och bättreatt en

förbättrad medelsanvändningen. Vikten rimlig regional fördelningkontroll av av en
intekan betonas.nog

måste också redovisnings-För minska felanvändning tydliga ochatt rapportsys-
målindikatorer för regelbundentillsammans med mätbara översyn, överens-tem,

givare och vid insatsemas planering. speciell viktkommas mellan Av ärmottagare
biståndsansträngningarökade för förbättra mottagningskapaciteten. Förutom ettatt

förvaltningsbiståndlångsiktigt undervisningssektom utökat tillinriktat stöd till är ett
nivåsåväl lokal viktigt härvidlag.central tillsom

stårenda realistiska förutsättningar, idag Moçambique till buds förDe attsom
biståndsberoendet, således biståndet såinriktas det i högre utsträck-minska är att att

bidrar till förbättrad inhemsk livsmedelsproduktion och förstärkt förvalt-ning en 149
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nivå.ningskapacitet central och lokal

sönderfall7.6 Inre

övergångsperiod,Moçambique befinner sig idag i i vilken enpartistatens insti-en
tutioner, persongalleri och politiska praxis fungerar inom för pluralistiskramen en
konstitution. Flerpartisystem infört, val har inte genomförts. Endastär ännu ettmen
parti har vid sidan Frelimo registrerat sig enligt den procedur, den lag-om som nya
stiftningen förordar.

övergångsperiodDenna präglas omständigheter. förstaDen ärtre att statsappa-av
alltmer försvagas. Grundläggande sjukvård,verksamheter inom undervisning,raten

rättsskipning och förvaltning gradvis fungera. Statenupphör har inte kapacitetatt att
snabbt skapa det institutionella ramverk, utveckling marknadsekonominsom en av
kräver. Den andra omständigheten de ekonomiska aktörerna inte tillräckligtär äratt

förstarka snabbt fylla efter minskande statlig ekonomisk verk-att ut tomrummet en
samhet. fattigdomen efterfråganDen i landet skapar ingen intern förextrema att mo-
tivera omfattande produktiva investeringar. tredje omständighetenDen den politis-är
ka osäkerheten inför kommande fredsavtal och fria val. politiskaDen bilden kanett
förändras mycket snabbt och varken ledande politiker eller statstjänstemänkan förut-

sin framtid.se egen
Denna situation skapar politisk handlingsförlamning, korruption inom förvalt-

ningen och roffar-mentalitet i den växande marknadsekonomin.
denna situationI riskerna det ekonomiska rehabiliteringsprogrammetär stora att

blockeras. Finansministeriet och bankt-äsendei inte kapacitethur genomföra deat; ne-
former, nödvändiga. Givarnas berättigade till statsförvaltningenstveksamhetärsom
kapacitet fördröjer utbetalningar de finansiella medel PRES oundgängligenav som
behöver. En snabb och varaktig fred avgörande för den politiskaär att stopp
osäkerheten och förutsättningar förskapa landsbygdsutveckling.

Förhandlingarochförsoningspolitik7.6.1

pågått bådaFörhandlingar fred har i Rom sedan 1990. De parternaom sommaren
har assisterats den italienska regeringen. första framstegetDet kom i decemberav

då1990 kom partiell vapenvila i Beirakorridoren, mellan hamn-överensman om en
staden Beira och Zimbabwe. Efter vissa inledande problem, har denna vapenvila i
huvudsak respekterats.

genombrott i förhandlingarnaNästa mellan president Joaquim Chissa-mötetvar
och Renamos ledare Afonso Dhlakama den augusti 1992.7 I of-no en gemensam

fentlig deklaration de sina respektive förhandlare instruktioner kommaattgav om
fram till fredsöverenskommelse innan den oktober.1en

Förutsättningarna för fred försoningoch i Mocambique har emellertid inte ska-
enbart regeringen och har sig förhandlingbordet.Renamo vid Denpats att sattgenom

uppnåviktigaste för fredvaraktig och verklig försoning den därärattprocessen en en
Frelirno politiska förändringar försonas med de interna krafter, tidigaregenom som
konfronterats den socialistiska utvecklingsstrategin.genom

övergången frånFrämst gäller detta planerad ekonomi till marknadsekonomi.en
tillfredsställer flestaDenna de privata ekonomiska aktörer, under 15 pressatssom

tillbaka. minst gäller handelssystemet,Inte detta olika regleringarattsom genom av-
skaffats fåtthar konjukturboom.en

politiskEn konflikt har Frelimo haft med kyrkorna, främst den katolska.arman
Tidigare nationaliserade egendomar, kyrkolokaler, intematskolor hälsovårdsin-och

återlämnasstitutioner till de kyrkliga samfunden. Genom privat verksamhet in-attnu
såväl hälsovård tillåtenoch utbildning återförväntas kyrkornaär ta ettom numeral50 hälsovårdför och undervisning. Ett närmande mellan och destort nytt statenansvar
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religiösa samfunden förväntas också ökad legitimitet denstaten, attge en genom
troende delen befolkningen inte längre fiende.uppfattar statenav som

En viktig social gruppering, med vilken Frelirno söker försoning, deärannan nu
Någratraditionella makthavarna. dem har aktivt deltagit i Renamos aktiviteterav

nivå.lokal Andra har intagit neutral attityd, deras sympatier aldrig legatävenen om
Frelimo. Idaghos har Frelimo dörren dessa i samhället. distrik-Iöppnat mot grupper
konsulterar de lokala administratörema i allt utsträckning de traditionellastörreten

frågor frågor.makthavarna i jordfördelning och specifikt lokala Idag kan derörsom
också fritt sina funktioner i den traditionella religionens olika cennonier.utöva

sociala försoningen iDen Moçambique sker idag i medborgarnas dagliga liv. Ak-
sågstiviteter tidigare förbjudna eller med mycket misstänksamhet utö-storsom var

fritt.idag och Ett fredsavtal naturligtvis förutsättning för vapenvilaöppet ärvas en en
våldet.och direkta uppnåsslut det Men politisk och social försoningett utan en

långsiktigainte den stabilitet, nödvändig för demokratisk omvandling.ärsom en

Demokratiskomvandling7.6.2

Sönderfallet i det moçambikiska samhället begränsar möjligheterna till snabben
demokratisering. Nationalstatens legitimitet nå-politisk Organisationsform kan,som

forenklat, förmårbaserad i vilken utsträckning den med-sägasgot garanteravara
långsiktigaborgarnas överlevnad och erbjuda vision framtiden. månI denen om na-

intetionalstaten lyckas med detta söker sig människor andra Afrikagemenskaper. I
visar erfarenheten det familjen, klanen, och det traditionella samhäl-äratt stammen
lets institutioner blir det första alternativet. Utan alternativ snabbt kansom som upp-
nå legitimitet enbart total upplösning.väntar en

sarmolikt det flerpartisystern,Det har börjat fram i Moçambiqueär växaatt som
innehållakommer regionalt, provinsiellt eller etniskt baseradepartier. avvi-Dettaatt

från flerpartisystem,ker de vi vanligen förknippar med den representativa de-som
Fåmokratin. partier eller politiska grupperingar kommer i praktiken uttryckaatt na-

tionellt baseradeekonomiska ideologiskaeller intressen. Erfarenheter hittills visar att
PALMO Moçambiques Liberala och Demokratiska Parti har mobiliserats basis

aggressiv kritik det indiska handelskapitalet. UNAMO Moçambiques Na-motav en
tionella Union sinhar starka bas i Zambeziaprovinsen. andra partibildningamaDe

eller mindre federativahar starka inslag i sin politik. En redovisning existe-mer av
rande politiska grupperingar fmns i bilaga 7

Demokratiseringen Moçambique konstitutionellt redan genomförd. Deärav
främsta förändringarna gäller införandet fria val, flerpartisystem och friav en press.
Utmaningen för Moçambique fomra instutionellt ramverk, inom vilket de-är att ett
mokratin kan och konsolideras. huvudinnehålletEn kort sammanfattning iväxa av
den konstitutionen i bilaga 72.nya ges

Hittills har diskussionen stöd till demokratiprocessen i Moçambique bland gi-om
fokuserats stöd till fria massmedia, till politiska partier och finansieringvarna nya
förstade valen. Mindre uppmärksamhet riktatshar demokratins institutionellaav

ramverk och dess funktion. frågorIngen uppmärksamhet har hittills riktats mot som
berör demokratiskt legitimitet.ett systems

friEn kan fritt infomiationsflöde har alltidgarantera ett ansettspress, som vara en
garanti for den debatt demokrati kräver. I länder Moçambiqueöppna som en som
med omfattande analfabetism minst 70 kan endast litenprocent del befolk-en av
ningen del detta informationsflöde. Moçarnbiques dagstidningar förhar närva-ta av
rande samlad upplaga mindre 20.000 Omkringdag. 75 dessaän procenten per av
distribueras uteslutande i Maputo.

stark betoning friEn riskerar skapa underskattning radionsatten press en av
kapacitet sprida grundläggande information mänskliga rättigheter, demokratiatt om 151och valprocedurer. Moçambique har varjeI provins sin radiostation, sänderegen som
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både lokalspråk. nåportugisiska och folklager informationAtt breda med om
förändringar i det politiska inte bara i den förda politiken, förutsätt-ärsystemet, en
ning för demoloatisk utveckling.en

också målgrupper.tryckta ordet och det talade ordet har olika nårDet Tidningar
mycket sällan landsbygden, där misstron centralmakten institution ärut mot som

Demokratidiskussionema annorlunda i städerna landsbygden.störst. änutser
De intellektuella och den urbaniserade medelklassen de främstär grupper som

kommit omfatta ifrågasättsnationalstatsperspektivet. Statens legitimitet inte likaatt
mycket landsbygden. urbaniserade politiska diskussionen i högDen berörsom
grad ideologier partipolitiska Politiska misslyckandenoch ettprogram. anses vara
enskilt partis misslyckande. Om parti misslyckas kan det ersättasett ett annat.av
Denna form analys förutsätter det institutionella ramverket inte anfrätt,äratt attav

upprätthålls.legitimitetstatens
På landsbygden gäller den politiska diskussionen i legitimitet.högre grad statens

Alternativet till misslyckat politiskt projekt inte i första hand politisktärett ett annat
årenparti. Istället för söka partipolitiska alternativ har människor sökt al-att genom

sjukvården återstårternativ till den statliga inte längre fungerarNär den tradi-staten.
tionella medicinen med sin blandning örtdekokter och magi. polisen ochNär rätts-av

inte kan straffa brottslingen människor den saken i sina händer.systemet tar egna
småtjuvarOräkneliga folkhopar åren.har mist livet i upprörda under de Närsenaste

efterfråganskolan bryter de traditionella initiationsritema förökarsamman ung-
någonviHdomarna. Föräldrarna barnen form organiserad socialisation.ge av

Förutsättningarna snabb demokratisk omvandling i Moçambique liggerför en
återtaföljaktligen i den moderna nationalstatens demokratiska styrelseform kanatt

legitimitet förlorat tvåden den har i befolkningens Detta kräver oli-insatserögon.
nivåer. måsteka Dels kapacitet leva till de förväntningar,statsapparaten attges upp

befolkningen förbättringar efter måstehar fred. Demokrati och fria val le-som en
da till synbara förändringar för vald regering legitim.ska uppfattas Delsatt en som
krävs sannolikt traditionella organisationsforrner, i västerländsk mening äratt som

måsteodemokratiska, integreras i den demokratiska utvecklingen.

traditionellasamhälletsroll7.6.3 Det

Den k traditionella makten i Moçambique främst de uppskatt-representerass av
ningsvis 0002 släkter, överhuvud under kolonialtiden benämndes régulo re-vars
gent. En lägre kategori kallades cabos de jordvakter och omfattarterraarman
uppskattningsvis 25 00 släkter. Tillsammans de adel, med djupautgör röt-typen av

i den moçambikiska historien och kulturen.ter
l Moçambique kan historiskt hur försök skapa sin legitimitet harstatens attse

tagit sig olika former. afrikanskaI de traditionella statsbildningama goda ömse-var
sidiga relationer mellan individer familj, klan eller etniska grundenur samma grupp
för legitimitet. koloniala bröt sönder huvuddragen i den för-ko-Densystemets staten
loniala ömsesidigheten den koloniala ekonomiska exoploateringen. För attgenom

behållakompensera medborgarna fick de till delar sin kultur, tradi-rätten av egen
tioner och religionsutövning. Régulon blev den mänskliga balanspunkten mellan för-
tryck och legitirnitet. kapacitet genomföra sin balansakt blev avgörandeHans föratt
kolonialstatens grad legitimitet i befolkningens ögon.av

tvåDen traditionella makten hade under kolonialtiden källor till legitimitet. Den
den portugisiska administrationen, instruktioner régulos och cabos deena var vars

Underlåtenhetfölja.hade leverera skatter eller andra avvikelser kundeterra att att
bestraffas då fråga frånmed avsked. Det inte enbart avsked anställningvar om en

bestraffning hela släktgrenen tvingades lämna priviligierad institu-utan en av som en
tionell position i källan tillsamhället. Den andra legitimitet befolkningen. Dennavar152 legitimitet berodde traditionellt i vilken utsträckning régulon kunde garanterasom
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förhållande till omgivningen.långsiktiga position iöverlevnad ochsin befolknings

kunskapkulturfömredlare och bäraretraditionella ledarnas rollDe om cer-avsom
självständighetenFörtroende,folkligtmonier och lokal historia dem ett en-somgav

i kanten.marginellt hardast naggat
självstän-i samband medförsvann automatisktRégulons repressiva funktioner

traditionerkunskap lokalai roll bäraredigheten. Men legitimiteten hans av omsom
stark under-har fortlevt,försvann inte. Deninför den lokala befolkningen som en

kraft kanbefolkningsskikt. underströmhos alla Dennaström representerar en som
sålundahari europeiskt sammanhang. Dencivila samhälletjämställas med det en av-

för demokratiutvecklingen.görande betydelse
stod föl-funktion. Statenmaktillträde régulons helaFrelimo avskaffade vid sitt

skapa sittsamhället. försökdet traditionella civila Ijaktligen kontakt med attettutan
ungdomsorganisation Or-ochcivila startadeFrelimo kvinno-eget samhälle enen

de Juventude Mo-och OrganizaçäoMulheres Moçambicanas, OMMganizaçäo de
förförstärka legitimitetenFrelimo hoppades kunnaçambicana, OJM, vilkagenom

organisationsforrneralltså samhällesinföra civiltförsökteden Man ettstaten.nya
dockKvinnoorganisationen haruppifrån, misslyckas.vilket naturligtvis dömt attvar

framgång ungdomsorganisationen.haft änmer
har under demoçarnbikiska civila samhälletoch detRelationen mellan staten

minskat i motsvarandeåren legitimitetalltmer obalanserad ochblivit statenssenaste
indi-institutioner,traditionella afrikanska samhälletsför detgrad. Den renässans som

finnaFrelimos försökuttryck förkonstitution,keras i Moçambiques är attett ennya
legi-med dessbehovmoderniseringens politiska institutionermötespunkt mellan av

funktion.förväntningartraditionella samhällets reellatimitet och det statens
politiska partier,institutioner, parlament ochdemokratiskaDe västerländska som

legitimauppfattasinte självklartformeras i Moçambique, kommer ersätt-att somnu
miljölegitimitet centralmakten. Ioch därmed vinnaför Frelimosningar system en

återgång traditionella värdenmassiv tillsarnhällslivet och ärfragmenteringdär av en
öde tillinstitutionervästerländskadominerande tendensemariskerarde att samma
legiti-förmår till deinte anknytamassorganisationer, deFrelimosmötes omsom

moçarnbikiska landsbygden.mitetsprinciper gäller densom

Fmmtidsbilder7.7

antal olikaosäker. EttMoçambique minstframtida utvecklingen iDen är sagt
Faktorerövergångsprocessens politiska utveckling.förframtidsbilder kan skönjas

statsbildningen.påverkar nationsbyggandet och den framtidadet framtidaallasom
biståndet bidragamålsättningen svenska framtidaför detövergripande ärDen att

genomgång troliga och önskvär-olikautveckling i Södra Afrika. Entill fredlig aven
biståndet måstemiljö, i vilkenillustration till denframtidsbilder kan tjänada ensom

kunna bidraga till detta.sig för bästaorientera sättatt
långframtidsbilder sikt.därför olikaavslutande avsnittl detta trepresenteras

till nationen Moçarn-diskuterar de aktuella tendensemaförsta framtidsbildenDen att
och ekonomiskaregionala politiskaunderordnas utländskai utsträckningbique stor

finns för nationensdiskuterar de riskerframtidsbildenDen andraintressen. upp-som
de olika försökframtidsbilden diskuterasupplösning. den tredjedelning eller I som

för det-förutsättningar finnsnationsbyggandet och deför konsolidera attgörs att som
skall lyckas.ta

övergångssamhälle kommerfråga politiskaden dagensEn avgörande attär om
måstesamhället förststabil framtidsbild, ellerdirektutvecklaskunna mot ge-omen

kortutvecklingennomgå överhängandesocial turbulens. Risken äränstörre atten
utveckling iHuruvidameddellång in i allt djupare kaos.sikt leder landetoch ett en

sådantmåste till-någon stabilare framtidsbildemariktning de ett11emot passeraav 153
förutsättningarna för stabilise-stånd på stabilitet, beroende hursin ärväg mot enav
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ring fram.växer

Utvecklingen kort7.7.1 sikt

Flera samverkande faktorer internationell, regional och nationell nivå avgör
landets instabila politiska situation kort sikt kan stabiliseras. Till dessahörom

den internationella politiska ekonomins utveckling,-
det regionala samarbetet,-
utvecklingen i Sydafrika,-
kriget,-
genomförandet det ekonomiska och sociala rehabiliteringsprograrnrnet,av-
regeringens regionala fordelningspolitik.-

Deninternationellapolitiskaekonominsutveckling

Vid tiden för Moçambiques självständighet, 1974, ställde tredje världens rege-
ringar krav internationell ekonomisk ordning i världen. Radikala afrikanskaen ny
ledare förordade kollektiv åtminstonesjälvtillit i sina, retoriska, försök bryta sigatt

den kapitalistiska världsordningen. I början 1990-talet, sigansträngerur av samma
statschefer för länderna skall kunna kvar i världsordningen med förstärktaatt starma
ekonomiska band till västvärlden.

ÖsteuropasEn viktig faktor bakom denna förändring Sovjetunionens ochär sam-
manbrott. illusionen möjlig samarbetspartner i åtminstone teoretisktöst,om en .som
skulle kunna hjälpa vissa länder tredje världen finna utanför den existe-vägattr en
rande världsordningen, har spruckit. Skuldbördan har ökat den afrikanska kontinen-

beroende västvärldens ekonomier, samtidigttens den har trrhollcat förutsätt-av som
ningarna för de nationsbyggande projekten.

Samtidigt har den afrikanska kontinenten idag, i västvärldens förlorat detögon,
sin tidigare betydelse. Militärstrategiskt spelar Afrikamesta marginellav numera en

roll. Internationella kommersiella intressen ingen lönsam framtid i Afrika. Inves-ser
teringar för den fortsatta råvaruproduktionenerforderliga redan genomförda ellerär

biståndsfinansierade.är Nya investeringsobjekt i Europa, OSS och Stilla Havs-asien
bättre utsikter till god avkastning.ger

mångaI i-länder finns biståndströtthet,växande svårigheternanärsen attsom av
Östeuropapeka framsteg. Förhoppningen mångahos politiker bistånd tillär att

och f Sovjetd ska visa framgångsrikt.sig mer
Trots detta, och de internationella kommersiella aktörernatrots tenderaratt attnu

lämna Afrika sitt öde, fortsätter kontinenten finnas dagordningen hos värl-att
dens politiska beslutsfattare. Det handlar emellertid inte längre utveckling ochom
nationsbyggande, överlevnad och säkerhet. Ett växande kaos i Afrika,utan medom
tiotals miljoner människor i dödssvält, med galopperande ökningpermanent en av
aids och med det ständiga hotet ekologiska katastrofer, hotar säkerheten också iom

tillåtsvästvärlden det spilla till andra kontinenter.över Med cynism talas detom om-
Afrikas katastrofresurser. Biståndsflödet till Afrika kommer därför allt dömaattav
inte upphöra. Men dess inriktning kommer sannolikt förändras frånatt utveck-att
lingsstöd till katastrofstöd, huvudsakligen kanaliserat frivilligorganisationer.genom

biståndDetta blir alltmer kortsiktigt och allt mindre utvecklande. Biståndet till Afrika
alltså,kan i ljuset kommersiell marginalisering kontinenten, kommaav en att ut-av

vecklas bidrar till instabiliteten.sätt ökaett attsom

regionalaDet samarbetet
Även den politiska viljan till regional samverkan i Södra Afrika fanns vidoml54

1980-talets början, tillät regionens geopolitiska och ekonomiska realiteter inte att
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aparthei-SADCC- utvecklades till reellt alternativ till västvärlden ellersamarbetet ett
påbörjatsnationsbyggande hade knappti Sydafrika. Medlemsländemasdregirnen

för politiska besluten skulle genomslags-och de saknade ekonomisk bas deatten
mångafinns exempel enskilda medlemsländerskraft i praktiken. Dessutom det

hålla kommersiella avtal,glänt till Sydafrika bilateralaförsök dörrenatt genom
åtgärder byrålå-blev liggande isamtidigt regionala överenskommelser olikaomsom

Sydafrika ökat.Regionens beroende hardoma. av
skulleframtida internationell marginalisering den afrikanska kontinentenEn av

förstärkt regional SydSydemellertid kunna ekonomiskt behovskapa av en sarnver-
tillgångenregionen blir tillSödra Afrika. För de kommersiella aktörerna ikan i

arbetskraft alternativet till minskat interna-grannländemas marknader och det enda
talar för det regionala samarbetet kommertionellt ekonomiskt utbyte. Detta attatt

SADCC visa sigbetydande vitalisering under l990-talet. kankunna tvingas till en
marginalisering Afrika skul-lämplig Organisationsform för detta. En ökad avvara en

åstadkommasålunda underifrån de politiska beslutsfattarnakunna det resultat som
någonovanifrån. erbjuder emellertid intelyckats skapa Det regionala samarbetetinte

sikt.stabiliserande utveckling kort

SydafrikaUtvecklingeni
Frågan Sydafrika spela i förstärktvilken roll demokratiskt kanär ettettsom

SADCC och i fördjupad regional samverkan.en
från Sydafrika tenderarindustrialiserade omvärldens beroende mineralerDen av

Östeuropai och före dettaminska. politiska och ekonomiska förändringarnaDeatt
öka världsmarknadens utbud mineraler,Sovjetunionen kan dessutom komma att

Minskad mineral-Sydafrika tidigare varit den dominerande producenten.för vilka
Sydafrikas möjligheter bliväxande arbetslöshet skulle minskaproduktion och att

ekonomisk för regionen Södra Afrika.motor
övergång Sydafrika leda tilloch harmonisk till majoritetsstyrt kanEn fredlig ett

får framtida regional samverkan. Sydafrikaland dominerande roll idettaatt en en
ekonomiska kraftoenter. Ett sydafrikanskt medlemskapskulle kunna bli regionens

då låga nivå kännetecknarförändra den komplementaritet för närvandeskulle som
förändra förutsättningarna för regionalSADCCs medlemmar och därmed radikalt

handel.
köpkraftstillväxt befolk-förutsättning för detta skulle dock snabb hosEn vara en

sådanemellertid tecken utveckling skullei regionen. Det finns inganingen att en
efterfrå-snabbare eller bli omfattande den förväntade tillväxtenkunna än avmer

konsumtionsvaror social service i framtida demokratiskt Sydafrika.och ettgan
tillfredsställapolitiskt angeläget i Sydafrikakommer antagligenDet attatt vara mer

materiella förbättringarsydafrikanska befolkningens uppdämda behovden svarta av
breda marknader i länder Mo-ökad levnadsstandard försöka hittaoch än att nya som

çarnbique.
svår ekonomiskt och fort-bedömare fortsatt social sabotageDe trorsom oro,

små för Sydafrika dominera det regionaladestabilisering möjligheter attsatt sam-ser
någrabas alltför för orka medarbetet. Eftersom dessekonomiska attansesvara svag

åtaganden överskådlig förbli margi-Moçambique under tidregionala kommer att en
sydafrikanska investeringarför vissa sydafrikanska konsumtionsvaror.nell marknad

lransportledema, till turism och till jord-förväntas bli koncentrerade till dekan stora
i södra delarna landet. Energisektombruk i anslutning till de darnmbyggenastora av

frånockså gasfyndigheter i Pande och elenergi Cahora Bassa.intresseär genomav
ingalunda säkrad. För-politiska demokratiseringen Sydafrika dessutomDen ärav
såtiden de olikahandlingarna Sydafrika riskerar dra ut att parternaett nytt attom

våldsapparater.kontrollen sina respektiveövertappar 155Också utveckling, leder tillsaknasentydiga teckeni detta sammanhang somen
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ökad stabilitet i Moçambique.

Kriget

All framtidsplanering i Moçambique beroende regeringen kan uppnåär av om en
snabb vapenvila och fredsavtal eller freden dröjer. En överenskommelseett om snar

vapenvila, följd fredsavtal och demobilisering alla väpnadeett årom av av grupper
naturligtvis den stabiliserande utvecklingen.mest

sådanEn positiv utveckling kan många Kriget kan fortsättastöras sätt. utan att
någon uppgörelse kommer stånd. dåtill blir svårareDet allt för alla inblandade parter

hålla sina styrkor och kan komma spridas i alltmeratt 0k0n-attsamman egna vapen
trollerade former. Samma utveckling kan bli följden vapenvila kommer tillom en
stånd följas hållbartpolitiskt fredsavtal och demobilisering.utan att ettav

Säkerhetssituationen i ocksåMoçambique avhängig utvecklingen i Sydafrika.är
Möjligheterna till förbättrad säkerhetssituation landsbygden beroende iären av
vilken grad den nuvarande, eller framtida, regering förmåri Sydafrika kontrolleraen
de politiska och individuella intressen, fortfarande har inommanöverutrymmesom
polis- och militärenheter. Många dessa intressen har portugisiskt förflutet ochettav
ambitioner återvinna förlorade egendomar i Moçambique. Denna komponent iatt
kriget i Moçambique försvinner inte automatiskt avtal vapenvilaäven ochettom om
fred skrivs under i Romförhandlingama.

Säkerhetsproblem kommer sannolikt finnas landsbygden i Moçambiqueatt
åren.under de Utvecklingen sålunda,närmaste tenderar i detta stycke, in-motmer

stabilitet stabiliteton not

Genomförandetdetekonomiskaochsocialarehabilireringspragrammerav
En ytterligare förutsättning för fredlig utveckling landsbygden detär atten

ekonomiska och sociala rehabiliteringsprogrammet leder till avsedda förbättrade lev-
nadsvillkor för bondebefolloiingen. Utan fred och möjligheter för landsbygdsbefolk-

återvändaningen till aktivt jordbruk kommer inte den ekonomiska tillväxtenatt ett att
bli tillräcklig. i särklassDet viktigaste tillskottet till Moçambiques makroekonorniska
balans uppnåsnabbt självförsörjning med livsmedel. Det skulle minska im-attvore
portbehovet livsmedel. Samtidigt skulle andel landsbygdensstörre arbets-av en av
kraft kunna inriktas öka produktionen exportprodukter inom jordbruket.att av
Emellertid ingen konsekvent satsning strategi, syftar till snabbtattsyns en som
åstadkomma självförsörjning livsmedel.meden

måsteMoçambiques regering formulera fårekonomisk bistånds-strategi,en som
givamas engagerade stöd för finansiera den omfattande rehabilitering fysisk,att av
social och kommersiell infrastruktur, krävs för befolkningen återgåska kunnaattsom
till normalt liv efter fred. Den internationella politiska och ekonomiskaett utveck-en
lingen indikerar dessutom länder Moçambique kommer svårt bibe-att att attsom
hålla hittillsvarande nivå det internationella biståndet. I denna del finns inte heller
några tendenser, tydligt och klart leder stabilisering.motsom

Regeringensregionalafördeningspoitik

tvåDet finns minst viktiga omständigheter bakom det faktum flera deatt av pre-
sumtiva politiska partierna i Moçambique framståtthar försvarare regionalasom av
eller etniska intressen. Den kriget har isolerat frånär de olika landsdelarnaattena va-
randra. En konstant kritik politiska ledare och statsfunktjonärer alla nivåermot är

de inte i landet. I distrikten det provinsregeringen inte lämnaratt sinaattreser anses
kontor i provinshuvudstaden och provinsregeringen själv ministrarna sitter iattanser
Maputo inteoch vad händer i landet. Den andra viktiga omständighetenvet utesom

l56 utfallet den regionalpolitik,är Frelimo fört under sina dryga femton år iav som rege-



SOU 1992124
ringsställning. Koncentrationen till fåtal projekt har inneburitstörreettav attresurser
många delar landet har missgynnats. De projekten kräver fortfarandestoraav stora

i underhåll och reinvesteringar, för tidigare satsningar inte förfaras.skaattresurser
Samtidigt det nuvarande investeringsmönstret regionalt obalanserat, visarärsom
ocksådet obalans i fördelningen mellan stad Ocksåoch land. de investeringar,en

i avlägsna provinser, hargörs tendens inte komma landsbygden tillattsom mer en
godo. De istället urbana i provinser och distrikt.centragynnar

politiskaDen sålundaoppositionen har möjligheter mobilisera folkligt stödatt
grundat missnöje med den centrala resursfördelnirtgen till provinser och regioner.

Bedömningen pågåendeden utvecklingenär tenderar leda i riktning in-att att mot
stabilitet. Denna tendens sannolikt det allvarligasteär hotet framtida stabilitetmot
landsbygden i Moçambique.

Utvecklingen7.7.2 kort ochmedellångsikt

Utvecklingen internationell, regional nivåoch nationell sålundatenderar att
kort sikt fortsatt instabilitet i Moçambique. Detta den bistånds-realitetmot är som
organisationer måste räkna med.

En fortsatt instabilitet i landet ökar sannolikheten för kaos och sådananarki. En
utveckling hotbild, den förverkligasär leder till omfattande upplösningen som om av
moderna samhällsfunktioner, våldsregimer landsbygden loka-permanenta genom

krigsherrar och deserterade från bådeband Renarno och regeringsannén. så-I en
dan utveckling skulle det bli omöjligt för det internationella nå-samhället levereraatt

katastrofhjälp våldtill offren förän och svält. Moçambiquegot armat skulle antagli-
snabbt upphöra fungera politisk enhet.attgen som

långEn fortsättning kriget ökar varje dag riskerna för denna hotbild för-skaatt
verkligas. Men inte snabbt slut kriget och lyckosam demobiliseringettens en av
väpnade garanti kaosär och anarki landsbygden. Idag finnsmotgrupper en ett ve-
ritabelt trasproletariat landsbygden och i städernas utkanten Flera miljoner män-
niskor in, eller befinner redan,är väg i situation där de tvingas stjäla föratt atten
överhuvudtaget överleva.

omfattandeDen trasproletariseringen bondegmpper, detta har med-storaav som
fört, har förstärkt den ekonomiska och sociala skikming, fanns redan innan kri-som

Det finns överhängande fara för denna socio-ekonomiskaget. skiktningatten nya
landsbygden och de fattigare rnissgynnas vidpermanentas omfor-att grupperna

delning odlingsbar jord återflyttningar.i samband medav
Det denna lokalaär motsättningar, landsbygdsvåld kantyp ett nytt växaur av som

fram. Tillsammans med band soldater och överblivna Renamogrupper kan den-av
befolkning forma miljö, i vilken våldsväldesocialt betingat kommakanettna en att

utvecldas. Lösningama dessaproblem varken polisiära eller militära måsteär utan
bygga allvarligt menade försök till social och ekonomisk ocksåutveckling i de

avlägsna delarna landet.mest av
Denna upplösning nivålokal kan sin motsvarighet i regioner och provinser.
fortsattEn obalanserad regionalpolitik, kombinerad hårtmed centraliserat besluts-ett

fattande, kan leda till såväl provinsregeringar administratörer distriktsnivåatt som
gradvis upphör ta frånorder Maputo. Centralnegeringen blir alltmer isoleradatt
från händelseutvecklingen landsbygden och ingen nationellt organiserad kraft har
kapacitet ledningen. sådanaOm konflikter militariseras och ställsatt ta central-emot
regeringens krav nationell enighet skulle statskupp kunna leda till myck-atten en

auktoritär regim etableras. Motiveringen skulle den klassiska måsteet militärenvara
gripa in för bevara den nationella enigheten.att

En militärkupp emellertid inte trolig.är Den moçambikiska armén har idag ingen
kapacitet i nationell skala bli något reellt alternativ till kaos och anarki. 157att Dess mate-
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riella situation mycket prekär och lokala lojalitettruppenheters kuppmakareär mot
från skulle OmMaputo mycket osäker. däremot regeringenstörrevara en grupp ur
eller Frelimos ledning finge stöd militär- och polisledningen i palatskuppur av en

regeringen, skulle civil regering med stark repressiv karaktär kunnamot resten av en
etableras.

Utländskt stöd för statskupp i denna riktning kan inte helt uteslutas. Utveck-en
Sydafrikalingen i kan komma förändra den portugisiska komponentens, ochatt an-

dra intnessenters,möjligheter till fortsatt destabilisering Moçambique. Deras strä-av
återfå tillgångar återkoloniseratefter sina och samhällspositioner i Mo-att ettvan

dåçambique tvingas söka ocksåsig andra Moçambique kan komma blivägar. att en
bas för eventuell framtida destabilisering demokratiskt Sydafrika.etten av

Troligu önskvärdaframtidsbilderoch längresikt7.7.3

underordningNationens

Rehabiliteringsprogrammets sociala och ekonomiska beståttbärare har av en
allians mellan delar Frelimoledningen, brett skikt ledande statsfunktio-stora ettav av

biståndsgivarna.och internationellade De har alla haft intressenärer ett gemensamt
upprätthålla inflödedet moçambikisk uppslut-attav av resurser, som genererasav en

ning kring principerna för PRES.
Den politiska osäkerhet och uppgivenhet kriget begränsningarnaoch i densom

nuvarande ekonomiska politiken medfört har tvingat fram alternativa Funk-synsätt.
nivåtinnaren och beslutsfattare hög förvaltningen med privata ambitioner-nc-m

liksom privata faranlandets kapitalägare, för fördjupat kaos blir verk-att ettoroas, av
försvåralighet. skulle ambitionerDetta deras utveckla privata entreprenörskap.att

Många försöker istället utveckla samarbetet med sydafrikanska och portugisiska nä-
ringsidkare.

denna framtidsbild finns etnisk dimension,I betonar moçarnbikanitet, ien som
betydelsen den politiska och ekonomiska utvecklingen förstai hand böratt gynna

moçarnbiker. För ekonomiskt kunna det asiatiska handelskapitalet,svarta att utmana
idag dominerar Moçambique, och för kunna sig gällande vidgöraatt eventu-som en

återkomst,ell massiv portugisisk framvill lyfta moçarnbikisk klass företa-man en av
till dominerande ställning i landets politiska liv.gare en

Många de kan attrahera utländska företag idag i statlig el-är ägoav resurser som
ler under statlig kontroll. gäller inte minst de statsfarmemasDetta jordbruks-stora

mineraltillgångar.och landetsmark Ett ekonomiskt samarbete med utländ-närmare
ska intressen skulle öka förutsättningarna för framväxten inhemsk klass fö-enav av

politiskaDen kontrollen utförsäljning statliga företag och skapandetöverretagare. av
samrislcföretag skulle utnyttjas syften.kunna i privataav nya

efterfrågadeEn snabb och omfattande utförsäljning internationellt iav resurser,
utbyte personliga de företagenpositioner i för politiker och statsfunktionä-mot nya

skulle snabbt erodera visioneralla demokratisk och modern nationalstat.rer, om en
sådanEn utveckling skulle kunna kallas bantustanisering och likna relationen mel-

sådanlan Sydafrika och dess k hemländer. Ställda infor mångautveckling skulles en
biståndsgivare utvecklingsbiståndsuccessivt minska sitt draoch sig tillbaka till fi-
nansiering frivilligorganisationemas katastrofliknande insatser. Den moçarnbikis-av
ka skulle alltmer försvagas och dess förutsättningar vinna legitirni-statsapparaten att

demokrati och flerpartisystem skulle bli minimala.tet
De moçarnbikiska grupperingar, har intresse i enlighet med den-attsom av agera
framtidsbild, också Många områdenbehöver snabbt slut kriget. deettna av som

exploateras militärtkan osäkra. skulle därmed bereddaDe mycketär göraattvara
långtgående eftergifter fredsförhandlingama,i exempelvis territoriellaatt acceptera158

skulleuppdehiingar, framtidaunderminera nationsbyggande.ettsom
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finns sådanaDet flera skäl till moçambikiska intressegrupper fortfarande, åt-att

minstone retoriskt, stöder Frelimoregeringen och sluter kring rehabiliteringspro-upp
frånEtt fortsatt stöd de internationella givarna absolut förut-grammet. ansesvara en

sättning för den rehabilitering infrastruktur och industrier, krävs för skapaattav som
intresse för internationell utförsäljning dessaen av resurser.

Ett skäl inflödet biståndär korruption kan dräneras till finan-annat att av genom
siering de individuella mångaprojekt, drömmer En marginaliseringav som om. av
Afrika kommer begränsa de kommersiella kapitalflöden, kan tillgängli-att görassom

för marknadsekonomisk omvandling i Södra Afrika.ga en
talarDetta statskupp palatskaraktär, tidigare Fåredogjorts för.emot en av som

dådessa intressenter åtnjutandeskulle kunna komma i internationellt poli-ettav av
biståndsflödetiskt stöd och nuvarande omfattning. Landets aktuella bistånds-ett av

såledesberoende har mycket viktig stabiliserande effekt för den nuvarande Freli-en
moledningen det reducerar det inrikespolitiska manöverutrymmet.attgenom

Detta avsnitt har hittills utgått från huvudtendensen för hela Södra Afrika föratt
årende pekar ökad instabilitet.närmaste En instabilitet nivåregionalmot antasen

då ocksåinnebära utvecklingen i Moçambique fortsätter instabil. Menatt att vara en
nationell anpassning till regionalt ocksåperspektiv kan bli följden stabilett av en mer

sådanutveckling. En underordning skulle kunna medföra andra utvecklingsmöjlig-
heter, speciellt den genomfördes nivå.regionalom

Förutsättningarna för regionen stabil utveckling till berormötesatt en om
förhandlingarna Sydafrikas framtid kan lösas relativt snabbt och allaatt parterom
lyckas sig till demokratin. sådanEn ocksåutveckling skulle förutsätta denanpassa att
sydafrikanska exportberoende upprätthållaekonomin lyckas sin ställning världs-
marknaden och finnsdet för expansion i regionen.att resurser

Ytterligare regional stabilitet skulle snabb integration allaett steg mot vara en av
nationella ekonomier inom SADCC-ländema, inklusive demokratiskt Sydafrika.ett

förutsätterDetta alla nationalstatsprojekt i regionen underordnas regionaltatt ett ut-
vecklingsperspektiv. Det skulle naturligtvis inledningsvis innebära sydafrikanskaatt
ekonomiska aktörer skulle komma dominera regionens ekonomiska liv. Menatt
samtidigt skulle regional ekonomisk och politisk integrering längre sikt kunnaen

regionen Södra Afrika position i världsekonomin, varken Sydafrikage en som en-
eller de enskilda Såländerna mäktar med. skulle regionen kunna i inte-samt en

grationsprocess, internationellt kan stärka den positionen, samti-som gemensamma
digt regional federativ demokratisk utveckling kan skapa förutsättningar försom en

mångfaldkulturell och lokalt självbestämmande.

uppdelningNationens

Att diskutera etniska motsättningar och etnicitet i Moçambique har under hela
självständighetsperioden varit i det tabu. Frelimo har förklaranärmaste att et-genom
nicitet och stamtänkande icke existerande i det självständiga Moçambique för-som
sökt önska bort dessafenomen. självpåtagetDetta tabu har också bistånds-gällt för
personal och diplomater.

förutsättningarDe för politiserad etnicitet fram i Moçambique harväxeren som
sina i historisk ojämn utvecklingrötter mellan regioner söder, ochtre centrumen

De materiella förutsättningarna för möjlig etnisk konflikt i Moçambique harnorr. en
förändrats sedansjälvständigheten, den ojämna frånutvecklingen koloni-attgenom
altiden har förstärkts.

l takt med människor i och har känt sig alltmer missgynnadeatt centrum norr av
planekonomins fördela offentligasätt har grunden lagts för etniskaatt attresurser,

återuppstå.spänningar ska I och dessa regioner finns dominerande etnis-trevar en av
ka skulle kunna bilda kärnor i politiserad etnicitet. Ndau igrupper, som en ny cen-

och iMacua kan bli dessa Bådadominerande inslag. har historiska oförrät-trum norr
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falla tillbaka mobiliserande element.ter att som
finns enhetliga nationalstaten, den inte decentraliseras,Det risk denatt omen

och kommer uppfattas etnokratisk d kontrol-att stat, statmer mer som en v s en som
leras enda etnisk d Moçambiques sydlänningar. En utbredd känslaav grupp, v s av

det finns etniskt maktmonopol, inte kan brytas andra eliter ökar möjlig-att ett som av
uppståför etnisk kan och vinnaheterna proteströrelser byggda grund styrkaatt

konflikter.Moçambique idag inte sönder etniska Mensprängasär väg att av
mångadet finns tillräckligt tecken etniska spänningar De etniskaväxer. spän-att

lokal fragmentering, utbrett våldningarna kan komma samverka med där lokaltatt en
folkligtill lokala krig. En politiserad etnicitet kan hämta näring och entusi-växer

för utvecklas till nationell oroshärd. politiskasm i lokala konflikter sedan Enatt en
nivåprovinsiellregional kan anknyta till lokalt missnöje och genomföraelit en

sådanpolitisk mobilisering etnisk grund. utveckling kan separatistiskaUr växaen
sårörelser eller oförsonliga krav lokaltregionalt självbestämmande de inteatt

inom nationalstatensryms rarn.
Moçambique framfart hittillsdestabiliseringen och Renamos harDen av

framstått etniskt projekt. Likafullt finns det historisk bakgrund,inte ettsom en som
legitimera etniskseparatistisk rörelse. Renamo har haftskulle kunna Renamo som en

två bådaledare, tillhört den etniska Ndau. En mycket del dessstor avsom gruppen
från språketofficiella ilokala kommendanter kommer och det derassamma grupp

framtiden Moçambique kommer innebärabaser Ndau. Om den iär närmaste att en
finns i Ndau-Renamostarkare utveckling med politiserade etniciteter, ett en

etnisk kan uppvisa.kapacitet, ingensom annan grupp
fredsforhandlingamagår utesluta Ndau-Renamo kan födas iDet inte att att ett ur

inför förhandlingarna krävdeinternt planeringsdokument RenamoRom. I attett
fyra centrala provinsema Manica, Sofala, och Zambe-absolut kontroll de Teteöver

övergångsperiod två år mellan vapenvila och val. fyrazia under Dessa provin-en
omkring 40 Moçambiques befolkning och 42representerar procent procentser av av

exportpotentialen, samtligadess finns hälften den samlade teplan-Där änyta. mer av
kraftverket Cahora fyra Moçambiques sockerbruk, Bei-och fabriker, Bassa,tager av

och Beirakorridoren och drygt 40 Moçambiques befolkning.hamn procentra av
från nationalrådockså iprincip finns i presskommuniké Renamos aprilDenna en

områden de idag1992. krävs ska fortsätta administrera de ocku-Där Renamo attatt
också efter vapenvila.perar en

partier, sig, starka federa-flesta de potentiella politiska harDe presenteratsomav
i politik. reflekterar politisk opposition Frelimo, intetiva inslag sin De mot somen

annorlunda territoriella fördel-grundas annorlunda ekonomisk politik, utanen
framtida politiskt parti, försöka mobilisera sittningskrav. Om Renamo, attsom avser

i landets centralaväljarunderlag grundval politiserad Ndau-identitet delar,av en
följas politiska grupperingar försökerkommer med all säkerhet detta andraatt attav

genomföra motsvarande mobilisering i och söder.en norr
fördjupat anarki skulle medföra,fragmentering landet kaos ochDen ettav som

så långt någon nationell lösning inte längre möjlig. En reell uppdelningkan äratt
sådå gjordelandet skulle kunna bli verklighet. Malawis president Banda sent somav

anspråk Moçambiques territorium. Gränsen Zimbabwe1960-talet delar motav
igenom shonaland. södra delarna Moçambique har alltid varitskär rakt De nä-av

bantustaniseringsperspektivringsgeograñskt knutna till Sydafrika. I kan detett ut-
i Transvaal och bidravecklas former för inkorporering södra Moçambique tillav na-

tionens uppdelning.

Marianastatenskonsolidering

framtidsbildema idén dentredje de presenterade baseras enhet-Den tre omav160 frånenhetlig nationalstat efter denliga nationalstaten. Att bygga mönsteren europe-
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ledare.generationer afrikanskamålsättning förvaritutvecklingen hariska ett paren

organisering harför politiskprincipnationalstatenuppslutning kringDenna va-som
konservativa nationalis-regimersåväl orienteradesocialistisktförrit somgemensam

uppfatt-eliter finnsafrikanskainställning hosdennaI botten enter. gemensamma
frarnstegsñentliga.styrelsefonnerafrikanskaäldreafrikansk kultur ochning somom

utvecklas och viktigkunnamåste moderniseras förafrikanska samhälletDet att en
nationalstaten.europeiskahar blivit denför moderniseringendel i mönstret

moçarnbikiska förvalt-deninhemska eliten inomnationelladelar denFör stora av
dem handlar detlevande. Förfortfarandenationsbyggande projektetningen detär om

statlig planering,och rigidmarknadskraftemafriamellan definna väg sam-att enen
såvälinom vilkenbli den politiska enhetutvecklas ochnationalstaten kantidigt som

framgångsriktEttkanpolitisktdemokratisktekonomin systemett ge-rymmas.som
politiska och ekono-centralakräverrehabiliteringsprogrammetnomförande attav

nationell omslut-ekonomin kräverlandet ochi helainstitutioner fungerarmiska en
nå tillräcklig styrka.ning för att

fortfarandestatsfunktionärer,ochpolitikerbredaden mycketInom somgrupp av
demokratiskt politisktdenochnationalstatenstår tanken konsoliderabakom ettatt ge

följer relativttill. Ettdetta skahur synsättinnehåll, finns flera olika synsätt
lokala särintressen.överordnathelhetsintressetnationellaprincipen det ärstrikt att
decentralisering.administrativ Enbeskrivasskulle kunnaandraDet synsättet som en

får utvid-valda församlingaroch lokalaprovinsiellaskulle innebärasådan politik att
deras förfo-ställs tillförvalta demöjligheterochbefogenhetergade att somresurser,

nivå. provinser och dis-Idagfördelning centralnationell ärefter beslutgande om
prioriteringar. tredjeoch Ettcentrala beslut synsättexekutörerprincip endasttrikt i av

långtgåen-relativtprovinsnivå. kännetecknasDetfrämstfinns ettrepresenterat av
oklar i kon-federativför provinsema. Dess ärsjälvbestämmande gräns statde mot en

turen.
kom-nationalstatenutformning den enhetligaframtida utgörsmöjligEn av enav

långt politiskoch drivennationalstatsprojektetdemokratiskadetbination mellan en
kombi-skulle kunnasådan kombinerad strategidecentralisering. Enekonomiskoch

långt gående politisk ochutveckling medförankrad demokratisknationellt enennera
regionerprovinser ochtillerkännadecentralisering. Kan den dessutomekonomisk en

återskapaockså lyckasmöjligensjälvbestämmande kan denkulturelltgradhög av
gräsrotsnivå.legitimitetnationalstatsprojektets

tillräckligakonsolidering,för nationalstatensförutsättning ärEn att staten ges re-
förnödvändigade aktörer,utveckla de institutioner och ärDels för attatt somsurser.

nyttigheterdefungera, for kunna levereramarknadsekonomi ska dels att somen
någon befolkningensfå trovärdighet iska ögon.politisktförkrävs systemnyttatt ett

eko-behöva omfattandepolitiska elitMoçambiquesklara detta kommerFör ettattatt
biståndsgivama.från internationellastödnomiskt de

också institutionelltfred. lcräveromedelbar Denframtidsbild kräverDenna etten
marknadsekono-utvecklaoch fördemokratiseringenpolitiskaramverk till den att

förverkligas berorfrarntidsbild skaför dennainstitutioner. Förutsättningarnamins att
rehabiliteringsprogram-och socialaekonomiskagenomföra detmöjligheterna attav

för deinhemsk basskapautveckling skulle kunnaekonomiskEn stabil mo-met. en
behovmoçambikanitetensföretagararnbitioner och reduceraçarnbiker har avsom
dåskulle iställetutvecklingsambitionerDerasunderordna sig utländska intressen.att

godo.nationalstatsprojektet tillenhetligadetkunna komma

Sammanfattandekommentar
någon absolutnödvändigtvis iinteframtidsbilder ärDe presenterats sannasom

undernågra olika tendenser,pekaförsökskamening. De att utett somses sommer
l6lsamhällsutvecklingen. Genommoçambikiskaåren förekommit i den attde senaste

lZ-l2636
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beskrivningarna renodlas kan det bli lättare upptäcka hur till de olikavägen bilder-att
och vilka dagenspolitiska och ekonomiska åtgärder,ut motverkar ellerna ser av som

bidrar till utvecklingen sig i riktning någonrör bilderna.att mot av
De aktuella utvecklingstendensema pekar den sannolika frarntidsbil-mot att mest

den kommer bestå inslag från både framtidsbild ochatt l För demokratiskav en
och ekonomisk utveckling i Moçambique sannolikt utveckling kon-motvore en en
solidering den enhetliga nationalstaten framtidsbild 3 önskvärd.av mera

Dessa framtidsbilder baserade bedömningenär regionen kort sikt kom-att
fortsätta lida regional och nationell instabilitet.att Graden instabilitetmer av en av

kan påverkas,emellertid också biståndet. biståndetDet svenska till Moçarnbi-genom
står därmed inför viktiga Biståndetuppgifter. bör inriktas så det dels bidrar tillque att

utveckling kon sikt där kaos och anarki kan förhindras och dels bidrar tillen en
långsiktig utveckling där fårnationalstaten möjlighet konsolideras.mer att

162
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Kapitel 8

MOCAMBIQUETILLBISTANDSVENSKT

ÖVERSIKTLIG HELHETSBILD
-

KARLSSONANDERS

Inledning8.1
Moçambiquebistånd tillSverige lämnaråretartonde199293 detär som

1964humanitärt stöd år28 år sedandet ärsjälvständig stat, mensom
flesta åren sedanUnder deFrelimo.befrielserörelsentillbörjade lämnas

årUndergivaren.Sverige varit den störstaharsjälvständighetlandets senare
svensktenskildablivit den störstaMoçambique mottagarendessutomhar av

bistånd.
I debild biståndet.översiktlig8.10 nedan lämnas8.2avsnittenI aven-

biståndets framväxtöverblick överhistoriskavsnittenföljandedärpå ges en
tidsperioder.olikaunderkännetecknande dragoch

siffror iallalandramaruppgifter anslagnaförMed undantag avserom
siffrorna kanvilket görutbetalningar,kapitletföljande attoch detdetta

eftersomkapitel,siffror i andrameddåligtförefalla överensstämma
harUtbetalningsstatistikenåtaganden.oftai kapiteluppgifterna dessa avser

Diagram.Bistånd i Siffror ochskriftserieSIDAsfrånhuvudsakligen hämtats
idokumentation använtsochlitteraturförteckning denEn över som

nio.till kapitelåterñnns bilaga9kapitel 8 ochsammanställningen somav
199192 i dettaför budgetåretutbetalningssiffrornaobserverasDet bör att

slutgiltigafråndärför avviker deochpreliminärakapitlet ärföljandedetoch
kapitel 2.redovisas isiffror som

uppgifter.slutgiltiga3 docktabelli tabellbilaganSiffrorna avser

Biståndsutbetalningarrespektive Iundmmumu8.2 inom utöver

inomutgått såvälsjälvständighetefter landets utomharStöd som
198081197980,197576femårsperiodernaUnder delandramen. tre --
199091tvåårsperioden198586 198990,198485 respektive samt --

icke-landramsbiståndet respektiveinomutbetalningarna199192, har
milj krlandramsbiståndet varit

1Tabell .
9091-9192 Summa8586-89908081-848575767980

40668831116 1610457landram
21785531319143landram 163Utöver
6244143629291259620Summa

preliminära.199192Siffrorna för är

därföljande diagram,utvecklingenframgårrepresentationgrafiskI av 163
milj krinutveckling har lagtslandramensäven
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Diagram8.1 utbetalningarochlandam197576 199192199192 prel,mkr-

900
800
700

Utbetalnt,totalt600
500 Utbetalat,landum400
300 Landram
200
100

0
75 7a 77 7a 79 ao 81 82 as 84 as ae 57 aa 89 90 91
7a 77 7a ao79 81 az aa 84 es se 37 se aa 90 91 92

Den procentuella fördelningen period framgårunder respektive av
diagrammet nedan

Diagram8.2 utbetalningarinom utöver %landamresp.

90
80
70
60 I Landram50

D40 Utöverlandram
30
20
10
0

7576-7980 8081-8485 85863990 9091-9192 Totalt

Andelen bistånd utöver landramarna ökade således markant under 1980-
talet för sedan falla tillbaka någotatt under tvåde första åren på 1990-talet.
Över hela perioden har tredjedel biståndet utgjorts stöd utöverca en av av
landramarna.

8.3 huvudkutegorierTre

Bistånd kan redovisas på antal Isätt. fallet Moçambiqueett stort kan det
motiverat översiktligt redovisa huratt utbetalningarnavara fördelathar sig

på kategorier, nämligentre ändamålsbestâmtstora bistånd, finansiellt bistånd
och katastrofbistånd, där utbetalningar inom respektive utöver landramarna
har förts under de olika kategorierna. Med ändamálsbestämtsamman bistånd

allt bistånd projekt- eller programkaraktär,avses inklusiveav
forskningsstöd, särskilda och projektinriktat stöd via enskildaprogram
organisationer. Det finansiella biståndet importstöd ochavser
betalningsbalansstöd. De komponenter inom det finansiella biståndet164
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tillförts denkatastrofbistånd har överimportstödet rapporterats somsom
kategorin.senare

på huvudkatogorierbiståndet fördelningDiagram8.3 tre

- Ãndamålsbutimtbistånd
El biståndFinansiellt
- Katutrofbiøtând

Totalt8586- 9091-80817576- - 9192899084857980

biståndet tilländamålsbestämdahar detdiagrammetframgårSom av
SOöverstigitaldrigperiodernaredovisade procentunder deMoçambique

finansielladetobetydligt änvarit störreperioden barahelaoch över
199192 förklaras199091andelsjunkandeKatastrofbiståndetsbiståndet. -

50 milj krmed199091 höjdes attlandramen motdeltill attaven
försenadetill del60 milj kr,medsänkteskatastrofbiståndet aven

importstödets199192. Vidare ärkatastrofbiståndetutbetalningar inom
Den samladedå skrivs.känd detta199192områdenpå olikafördelning

diagrammetkatastrofbiståndsandelen ifaktorer ärdessaeffekten attav
procentenheter.två tillmedunderskattas tre

framgårkategoriernabelopp för dei absolutaUtbetalningarna tre av
alltjämt199192under ärutbetalningarnaRedovisningennedan.tabellen av

milj kr.landramenbetalningar utöverpreliminära vad avser

8.2.Tabell
summa9091-91928586-89908081-84857576-

7980
Ändamålsbestämt 591 26411262605183

625 2347483 999bistånd 241Finansiellt
1256220668172Katastrofbistånd 196

l 624414361259 2929620Summa

på avrundning.Summeringsfel beror

165
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Bistånd Iundmmurnu8.4 utöver

sammansättningen biståndet landramarnautöver har under de angivnaav
perioderna varit den följande siffrorna för 199192 preliminära miljär kr-

8.3.Tabell
Summan7576-7980 8081-8485 8586-8990 9091-9192

lKatastroibistánd 156 106 631 175 1068
Legionan bistånd 0 6 228 82 316
Strukturstöd 0 o 335 246 631
Övrigt 7 31 74 50 162

lSumma 163 143 1319 553 2178

Summeringsfel beror på avrundning.
Uppgiften avviker från den i tabell 8.2 eftersom 45 milj kr av

katastrofbiståndet 199192 betalades inom landramen.ut

Den relativa fördelningen olikamellan användningsområden framgår
procentnedan

Diagram biståndet8.4 fördalmng utbvenlandvam1%.av

100
90
80 I Katastrofbis70
60 El Regionaltbi
50

- Betalningsbt40
30 J Övrigt20
10

7576-7980 8081-8485 8586-8990 9091-9192 Totalt

I katastrofbiståndet ingår såväl bilateralt stöd utöver landramarna som
stöd internationella organisationer. Det regionala stödetgenom avser
utbetalningar till projekt hänförbaraär till Moçambique inom försom ramen
stödet till Southern Africa Development Co-ordination Conference, SADCC.
Betalningsbalansstödet stöd till det ekonomiska rehabiliteringsprogramavser

Moçambique inledde 1987.som
ÖvrigtPosten innefattar stöd via enskilda organisationer totalt 67 milj kr

under perioden, forskningsstöd SAREC totalt 43 milj kr, särskildagenom
17totalt milj kr handelsstöd via IMPOD totalt 0,5 milj kr.samtprogram

Stöd till enskilda organisationer framför allt Afrikagruppernas Rekryterings-
organisation, ARO har lämnats 197778. Katastrofbistándsedan harsom
kanaliserats enskilda organisationer ingår i övrigtposten utangenom
redovisas inom katastrofbistándet. Stöd till forskning har lämnats sedan
197879, medan särskilda som bland innefattar insatserannatprogram
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miljöfrågor ochdemokrati,rättigheter ochmänskligaavseende
via198586. Det redovisade stödetförstgenderaspekter inleddes ovan

198586.perioden efterIMPOD avser

Katastrafbistñndet8.5

kapitel tio. Härutförligt itill Moçambique behandlasKatastrofbiståndet
hittills främst har lämnats utöverkatastrofbiståndbara nämnasska att

dock del8.3 och 8.8 harframgår avsnittSomlandramarna. en avav
livsmedelförtillfällen leveranservid skilda använtsimportstödet av m m.

katastrofbistånd.hänföras tillockså kansom
funnits199192 har det strävanbudgetåren 199091 ochUnder atten

inom landramen. Denkatastrofbiståndet till insatseröverföra del aven
gjordes 199091 sekatastrofbistånd landramochomfördelning mellan som

Under 199192 har två insatserpå detta.8.3 ovan exempelavsnitt är ett
tidigare finansieratsverksamhetertillkommitlandrameninom somavsersom

katastrofbiståndsinsats 42ettårigDet delskatastrofbistândet. är omenur
rehabilitering50 milj avseendetotalt krtreårig insatsmilj kr, dels avomen

landsbygdsvägar.

samverkan,SADCCregionalStöd8.6

i Södraför de kustlösaviktigaste transportledernaTre de staternaav
via Nacala, BeiraDe transportledernaMoçambique. ärAfrika går genom

inom deninvesteringarnaEftersom mycket andelMaputo.och stor aven
SADCC, ochi Södra Afrika, harsamverkanregionala avsett transporter

SADCCstödet tillbetydande del det svenskakommunikationer har aven
i Moçambique.anläggningarkommit att avse

tillMoçambique utgår uteslutande modernstödet tillDet regionala
9.5.2.nio, avsnittbeskrivs i kapitelinfrastruktur. Stödet närmare

enskilda insatsernautbetalningarna inom desammanställningEn av
vissa insatser, defem. Det bör observerastabellbilagan tabellåterfinns i att

bokförts utbetalningar tilldelvis harflera länder, baraberör somsom
Moçambique.

bokförts påtill SADCC, harinom för stödetutbetalningarDe somramen
perioden 198182till 316 milj kr underMoçambique, uppgick totalt ca -

198485 6 milj kr,198081 utbetalades199192. Under femårsperioden ca-
198586 198990 228 milj kr underfemårsperiodenunder samtca-

Utbetalningarna under199192 82 milj kr.tvåårsperioden 199091 ca-
175199495 för närvarande till milj kr.199293 beräknasperioden ca-

landramarnaBistånd8.7 inom
197576 199293 harMoçambique via landramarnatillAnslagen -

milj krsig enligt diagrammet nedanutvecklat
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Diagram8.5 Iandramsutvecklingen197576-199293 mkr

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 88 87 88 89 90 91 92 93

Landramen således 50har från milj 197576ökat kr till 475högstsom
milj kr 199192. För 199293 395sänktes den till milj kr.

Den procentuella ökningen landramen störst under periodenav var
197576 197778, då landramen i två omgångar höjdes med 40 procentca-

år. Därefter blev ökningen 20 år under perioden till ochprocentper ca per
198182, vareftermed den genomsnittliga ökningen låg på 8-9 procent per

år fram tili sänkningen med 17 mellan budgetåren 199192 ochprocent
199293.

Utbetalningsgraden har alltid varit Moçambique-biståndet.hög inom Den
höga utbetalningstakten har varit resultat dels biståndsprogrammetett attav
har innehållit komponenter, framför allt importstöd, har fungeratsom som
buffert förseningarvid inom det ändamålsbestämda biståndet har medel
kunnat föras över till dessa komponenter, dels också insatserna inomattav
det ändamålsbestämda biståndet har innehållit komponenter importstöds-av
karaktär. Utbetalningarna i förhållande till landramen framgår nedan.
Orsaken till utbetalningarna vissa år landramenär större än är deatt att
inkluderar reservationer från tidigare år. 197576 fanns exempelvis en
ingående reservation från tidigaredet stödet till Frelimo 5nära milj kr.om
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periodenunderlandramarochutbetalningarmellan8.6 relationDiagram
197576-199192 96

120

100

80

60

40

20

O
909 919899888858 878858848838818 828808798787777767757

21O8 976542 31097 88

utbetal-iförseningaråterspeglar199192utbetalningsgradenlägreDen
nedanenligt106,7 milj krtotaltningarna om

55,0 milj krimportstödetinomremburserbetaldaIntecknade men
20,0 milj krundervisningsstödetinomFörseningar

milj kr20,0ProgrammeFoodvia WorldkatastrofbiståndinomFörseningar
milj kr10,0landramenÖvriga inomkatastrofbiståndetinomförseningar

1,7 milj krÖvrigt
106,7 milj krSumma

sektorlördelningBistñndets8.8
sigfördelatharlandramarnainomutbetalningarnaredovisas hurNedan

198485198081197980,197576femårsperiodernaundersektorerpå --
199091.budgetåretunder198990198586respektive samt-

ofta berörinsatsernaeftersomsvår görasektorfördelning ärkorrekt attEn
importstöd.ochkapacitetsstödframför alltDetta gällerområde.än ettmer

ingårkunskapsutvecklingochtill kompetens-stödellerKapacitetsstöd
hardessaflertalet insatser,i detväsentliga komponenter stora mensom
alltsåinnefattarkapacitetsstödPosten Allmänthär.särredovisaskunnat

förvaltningsbistândet.personalfondernaochkonsult- samtenbart
delsredovisas detNedansektorer.flerainominnehåller stödImportstödet

diagrampå sektorerfördelat8.7, delsdiagram8.4 ochtabellofördelat
stöd inom8.8diagramkvarstår iimportstödsandel8.8. Den avsersom

fordon,huvudsakligensektorvisfördelasvåraärområden attsom
informationsutrustning.ochkonsumtionsvarorbränsle,reservdelar, papper,

8.8och8.7diagrammellansociala sektorerunderi andelenSkillnaden
117 milj kr hartotaltmedicinerimportpåfrämstberor att caomav

8.8.i diagraminkluderats
inte199192 ärännuunderpå sektorerfördelningimportstödetsEftersom

199091.och medtillutsträcktsredovisningen barakänd har 1
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Utöver landramsbistånd har regionalt via SADCCstöd tagits med under
infrastruktur.

Tabell 8.4.
Summan7576-7980 8081-8485 8586-8990 199091

Allm. kap-stöd 48 167 176 65 456
Undervisning 9 39 109 31 188
Lantbruk 119 217 283 4a 667
Industri 0 105 230 26 361
Infrastruktur o 46 401 103 550
lmportstöd 281 54a 651 274 1754
Katastrolbistånd 0 0 o 0 0
Summa 457 1122 1850 547 3976

l Summeringsfel beror på avrundning.

Den procentuella fördelningen på sektorer, med importstödet ofördelat,
framgår diagrammet nedan procentav

Diagram8.7 aektorfördelning Iandramsbistñndoch regionaltbiståndav
importstödet fördelatpå sektorer. %

I 7576-7980

D 8081-8485

I 8586-8990

I 199091Allm. Sociala Lantbruk Industri Infra- Import- Katastrof-
kapa- sektorer struktur stöd bistånd Tata
citat-
stöd

procentMed importstödet fördelat på sektorer erhålls följande fördelning
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Fl7,,,l
biståndmedlandramsbiståndoch regionaltsektorfördelning8,8Diagram av

på sektorer, %importstödet fördelat

I 7576-7980

8081-8485

8586-8990

I 199091
Katastrof-Import-Industri lnfra-Sociala LantbrukAllm.

E]biståndstödstruktursektorerkapa- Tom
citets-
stöd

det tillMoçambiquetill årbiståndetförkaraktäristiskt drag attEtt
tillbakaDetta fallerekonomisk tillväxt.påvarit inriktatövervägande del har

förstaUnder denavsnitt 8.13.årbiståndets förstaunderpå beslut se-
industrilantbruk,tillväxtinriktade sektorertilluppgick stödettioårsperioden

stiga tillför närautbetalningarna45tillinfrastruktur attoch procent avca
regionalainklusive detfemårsperiodenföljandeunder den70 procent

liksomimportstödet,identifierbaraickedetOckså huvuddelenstödet. av
påinriktadevaritharkapacitetsstödet,allmännadetdelarstora av

konstaterain kanräknasOm dessa atttillväxt. ävenekonomisk poster man
syftat tillenskild period harvarjebiståndet underfjärdedelar atttre avca

tillväxt.ekonomiskfrämja
harsektorernatillväxtorienteradedeförskjutningar mellanBetydande

inklusive detbiståndet,andellantbruketsVärt ärskett.dock attatt notera av
femårs-första45 under denfrånsjunkitbiståndet, harregionala procentca
sektorn198586, också efter det15 eftertill attperioden procentca

med totaltimportstödetlantbruksutrustning inomimporttillgodoräknats av
1970-talet.framför allt skedde under197576, importsedan149 milj kr som

dels de1980-talet återspeglarandel underökadeIndustrisektorns om-
grad styrdesi allt högreimportstödetindustriinsatserna, delsfattande att

framför allt insatsvaror,import,Sådanindustrivaror.till importöver avav
473 milj kr.totaltimportstödet medfinansierats199091198081har ur-

nedtrappningåterspeglar den199091sjunkande andelIndustrisektorns av
slutförsimportstödet,utanförgäller stödåtminstone vadindustristödet som,

industristöd lämnas,199192Också efter kommer199192. attunder men
SWEDECORP.dåkanaliseras genom

Ökningen återspeglartvå diagrammenmellan deinom infrastruktur ovan
byggnadssektorernaenergi- ochförutrustningfinansiering urav

milj78 kr.med totaltimportstödet ca
infrastrukturtill industri ochstödhälft svarade1980-talets andraUnder

regionalaochbiståndet via landramkombineradehälften detför nära av
insatser.

l7l
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8.9 Bundetbistånd och återflöde

Under perioden 197677 198788 har del landramsbiståndet tillen av-
Moçambique varit bundet till inköp svenska och tjänster. Avav varor
följande diagram framgår dels utbetalningarna bundet bistånd i milj krav
den övre kurvan, dels det utbetalda bundna biståndets andel av

Ävenlandramsutbetalningarna i den undre kurvan.procent delen av
katastrofbiståndet har varit bundet, detta redovisas inte här.men

Diagram8.9 bundetIandramsbistånd197677-198889

100
90
80
70

.60 Utbet.miljkr
50

D40 Utbot.i 96avvan
30
20
10
O

76 77 78 79 80 81 82 33 84 85 86 87 88
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Det bör observeras siffrorna inte återspeglaratt det totala återflödetovan
inom landramsbiståndet bara de utbetalningar SIDAutan redovisarsom
under rubriken bundet bistånd. Det saknas tillförlitlig statistik på det totala
återflödet, speciellt vad importstöd och betalningsbalansstöd. Enligtavser
uppgift arbetar SIDA för närvarande på förbättra statistiken,att det gårmen

inteännu få fram konkreta siffror.att
I fallet Moçambique står det dock klart återflödet är Dettaavsevärt.att

följer dels SIDA har prioriterat insatser däratt samarbetsområdenav där
svenskt näringsliv har särskild konkurrenskraft, dels ambition påav en
moçambikisk sida vid upphandling de länderatt lämnar bistånd.gynna som
Insatserna inom telekommunikationer och energi kan tjäna exempel.som

Ännu påtagligt är denna tendens inom det regionala biståndet viamera
SADCC, formelldär bindning har undvikits valet sektorer har gjortsmen av
så mycket betydande återflödeatt ett har uppkommit.

8.1 O Givarkoordinering
Moçambique är biståndsberoende,extremt den moçambikiska stats-men

förvaltningen har för närvarande mycket små möjligheter på effektivtatt ett
sätt planera och koordinera biståndsinsatser. Som resultat harett
Moçambique begärt givarna ska aktivatt roll i koordinerings-ta en mer
arbetet. Givare med speciellt intresse för viss sektor har ombetts stödjaen
samordningen inom denna sektor. Sverige har fått förfrågan attom
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stödjahar bara accepterat attflera sektorerinommedverka men
undervisningssektorn.inomsamordningen

För detokomplicerad.intekoordineringsarbetet äriGivarmedverkan
vilkethelt övergivarnapåtaglig risk ansvaret,det tarfinnsförsta atten

administrationen.moçambikiskadenförsvagaytterligaretillbidraskulle att
former,biståndetsvad gällerdjupt splittradgivargruppenandra ärFör det

i praktikenbiståndsgivningen ärharmoniseringinriktningvillkor och aven-
på positivaförväntningarnaskäl bördessauppnå. bådaAvsvårmycket att

samordningen inteigivarmedverkansträvanresultatkonkreta motoch av
alltför högt.ställas

påsamordningenförbättraförinsatsernasvenskaSIDA de attEnligt är
samordnings-ministerietsstärkapåinriktadeundervisningsområdet att egen

med deönskemålMoçambiquessåväl medenlighetidettakapacitet, som
årvilka underbiståndetsvenskadetinomtillämpasprinciper senaresom

arbete.rollutredningenskuttryck i dentagit sigbland annat s

självständighetenföreBistånd8.11

humanitärt biståndSverigelämnadesjälvständighetMoçambiquesFöre
1975 FrelimobudgetpropositionenEnligtFrelimo.befrielserörelsentill var

svenskt bistånderhållitlängstbefrielserörelseafrikanskaden som
utbildningstödjabörjadeSverige1964, dåinleddes årSamarbetet av

sedanSamarbetet harTanzania.iInstituteMoçambiquevidmoçambilcaner
förnödenheterochi formdelshar utgåttSvenskt stödvidgats.successivt av varor

Moçambique, delsiområdeni befriadehandelochskolorsjukstugor,till som
Tanzania.i södratill bamlägerochMoçambique Institutedriftsbidrag till ett

iAfrika lämnadesi SödrabefrielserörelsernatillstödetDet svenska
lämnamedlemsländernavariFN-resolutioner uppmanats attenlighet med

nationelladebefolkningen ochtillmateriellt stödmoraliskt och
portugisiskområden underSydrhodesia,Namibia,ibefrielserörelserna

Sydafrika.administration samt
till196465 uppgick197071årenförsta sjudeunderStödet -

Under börjanInstitute.Moçambiquetillmilj främst1,8 kr,sammanlagt av
befriadeutvidgades till deochsnabbttill Frelimoanslagenökade1970-ta1et

18,4 milj krSIDA197677 utbetalade197273periodenUnderområdena. -
3,5197374gjordesutbetalningarnaHuvuddelenFrelimoanslaget.över av

katastrofbistånd ilämnadesDessutommilj kr.197475 12,2milj kr och
197475.under32.000form vetetonav

197980197576första åren8.12 -

Bistündsmiliön8.12.1
den 16regeringentillSIDAs skrivelsebakgrundspromemoria tillI aven

iför läget197576, redogjordesbudgetåret1975, avseendedecember
noteradesutgångspunktSomsjälvständigheten. attMoçambique efter

tillanpassningprägladeskolonialtidenekonomi underMoçambiques av en
inklusiveinfrastruktur,industri ochjordbruk,Detta gälldebehov.Portugals

Bassai CaborakraftverksbyggetUtöver atttransportsektorn. angavs 173
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naturtillgångarna i landet knappast hade börjat exploateras. Hälsovården och
undervisningen kraftigt eftersatta fickoch under år allt mindre delvar senare en

Detutvecklingsinvesteringama. noterades vidare ekonomin ochattav
förvaltningen försvagats redan under kolonialregimens sista år till följd av

Ävenkapitalflykt och utvandring specialister. på jordbruksområdet ärvdeav
den problemstaten storanya

Under de sista åren kriget hade hundratusentals bönder tvingats bosättaav
sig i befästa byar delvis förseddablev med livsmedel. Vid krigets slut brötsom
livsmedelsförsörjningen och livsmedelsbristen blev påtrângande,samman
speciellt i de delarna landet.norra av

I promemorian förutsågs fortsatt försämring ekonomin under 1975.en av
Handelsbalansen förväntades visa underskottett stort

inkomsternaDet från de största exportgrödoma socker, acajou-antas att
nötter och bomull kommer minska minskning produktionen.att p g a en av
Produktionsstömingama beror till del förändringarpå inträtt i och medstor som
självständigheten. Relationema mellan arbetsgivare och arbetare på plantagema
är under omprövning och del mellanhândema i uppköpsledet harstoren av
lämnat landet. En del sabotage har också förekommit.

Betalningsbalansen förväntades påverkas negativt nedgång i transit-av
Rhodesiahandeln från och minskade turistintäkter.

Utöver problem övertagits från kolonialregimeu Frelimustod införsom
ett antal svåra politiska och ekonomiska beslut för uppfylla förväntningardeatt
och krav befolkningen har på och rättvist Frelimosamhälle.ett nyttsom mera
påbörjade för politisk mobilisering. På landsbygdenett sigstort togprogram
detta bl uttryck i befolkningen uppmuntrades organisera sig iatt atta
produktionskollektiv som ska ledas och understödjas S kstaten.av
kommunala byar, skulle efterupprättas tanzanisk modell, avsågs spelasom

avgörande roll i omstruktureringen ekonomin på landsbygden. Statligaen av
investeringar inom infrastruktur och sociala sektorer avsågs i första hand
komma de kommunala byarna till del. För höja den politiskaatt
medvetenheten och kunskapsnivån bildades dessutom aktionskommittéer på
arbetsplatser och i bostadsområden. Dessa inflytelserika i städerna.mestvar

efterStrax självständigheten nationaliserades all jord, skolor, sjukvårds-
institutioner Företagoch begravningsbyråer. och plantager hade inteännu
nationaliserats påverkades, speciellt i städerna, minimilönernaattmen av
flerdubblades, vilket innebar många företag igick konkurs ochatt att
företagsledarna lämnade landet.

I SIDAs framställningar till regeringen under följandede åren beskrivs
hur Moçambique stakar sin utvecklingsvägut

Ett grundelement är total brytning med det koloniala vilketsystemet,
förutsätter fullständigt nedrivande existerande institutionerett och uppbyggnadav

baserade kollektivapå principer och eliminering människansav nya, en av
exploatering PMmänniskanE till framställning 15 september 1976av av

Den valda utvecklingsstrategin innebar kontinuerlig förskjutning moten
Ävenplanstyrd socialistisk ekonomi. någon konsekventen om

nationalisering näringslivet genomfördes så blev för privatutrymmetav
ägande allt mindre. Företag övergavs ägarna eller upplevdessom av som
misskötta övertogs statliga kommissioner eller arbetarkollektiv. Detav
storskaliga jordbruket överfördes till statsfarmer, delvis ideologiska skäl,avl74
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Kollektivalandet.hade lämnatpå grund ägarnanödtvångdelvis attavav
Ijordbruket. desmåskaligaockså föreftersträvades detbrukningsformer

kollektivt,allti princip ägaslandsbygden skullepåkommunala byarna
februari 1976Iproduktion.familjensforjordlottförutom egenen

1977 förstatligadesI januaribostadsmarknaden.nationaliserades
oljedistributions-ocholjerafñnaderietoch någottörsäkringsväsendet senare

motverkadesInom handelntransportväsendet.delarliksomföretaget, av
affärerkonsumtionskooperativafolkbutiker ochmedanföretagare,privata

bankväsendet.nationaliserades1977I decembergynnades.
frånFrelimo1977 ombildadesfebruariiFrelimo-kongressVid enen

parti.statsbärandefrontorganisation tillpolitisk ett
jordbruksproduktionenutvecklingsideologin ärigrundläggande attEn tes

pådrivandeindustrin denutvecklingen ochekonomiskaför denbasenutgör
verkligtför uppnåbetydelseavgörandeindustrin attkralten. Den tunga ges

Ägandet strategiska områdenproduktionsföretag påoberoende.nationellt av
ägarförhållandenblandekonomiskatillmöjlighetenmedanförbehålls staten,

18 augustiregeringenframställning tillPM tilli övrigt.lämnas öppen av
1977

kringSIDAs materialiuttrycktesfemårsperiodenMot slutet av
brister vadcentralstyrning ochviss överMoçambique avseren oro
ansträngningarbetonades deSamtidigtdemokrati och rättssystem. stora som

inriktademed socialtnå tillgjorde förledningenden utatt gruppernyanya
alfabetiserings- ochprimärutbildningsåsom samtprogram,

vaccinationskampanjer.
Samhällsomvandlingen,svår.beskrevsekonomiska situationenDen som

Sydrhodesia inklusive effekternabefrielsekriget ieffekternegativa avav
naturkatastrofer med omväxlande1976gränsstängningen i samtmars

Motfrämsta skäl. slutetöversvämningar och torka avanges som
vissnågot och det finnsstabiliseratshafemårsperioden dock läget enanses

utvecklingen.framtidabedömningarna denioptimism av
bristen på kvalificeradSIDA påpekarmaterial MoçambiqueI sitt om

De första åren efterutvecklingshindren.de störstapersonal ettsom av
90 deän200.000, vilketlämnadesjälvständigheten procent avmervarca
utbildning underfåtthade högreYtterst få afrikanerlandet.vita,

Detlämnade landet.svårt ersätta demvarförkolonialtiden det att somvar
ofta gjordetill deräckte inteblev kvarvälutbildadefåtal trots attsom

bortfalletförmånFör i någon kompenserainsatser.betydandemycket att
Efter niosekundärskolan.två sista klasserna ide1977 temporärtavskaffades
inleddesVidarei arbetslivet.i stället deltaelevernaskolgång skulleårs

direktkontrakt.specialistpersonal pårekryteringinternationell av
inte probleminleddesförvaltningenReformer utanmen varav

problem.administrationen med svåradensikt brottasPå kort nya
ministerierolika ochsamordningen mellanbesvärande,Personalbristen mycketär

radio- ellerfallisaknas helt, mångaellerprovinsema är attap gsvag
reformer karaktäriserasadministrativasaknas. Trotstelefonförbindelser

centralstyrning,gradtungroddhet. En högförvaltningen stor avav
kolonial tillfrånregler under övergångenpersonalbristen och oklara nyen

ärenden blir långsam.flestahandläggningen debidrar tillförvaltning, att av
15 januari 1979regeringsframstâllning denPM till av 175
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Moçambique tid inte utlänningartillät vid denna arbeta i centralaatt
ministerier planeringsfunktioner. Den förvaltningensoch deras centrala

därför förbättras personalbistånd.funktioner kunde inte via
15I bakgrundsmaterialet till regeringsframställningen januariden 1979av

påtalas för första gången till följd attackersäkerhetsproblem civilamotav
och biståndsarbetare, då i gränstrakterna Sydrhodesia.mot

Mot slutet perioden lämnades biståndet i miljö karaktäriseradesav en som
Södraökande politiska spänningar i Afrika, intensivt politisktettav

mobiliseringsarbete inom försämrad situationlandet, ekonomisk om än med
tecken på Stabilisering brister i de administrativa ochsamt stora systemen
brist på kvalificerad personal.

8.122 svenskaDet biståndet
Moçambique 1975.blev självständigt i juni Redan budgetåret 197576

50Sveriges riksdag milj i utvecklingsbistånd.anslog kr I
budgetpropositionen 197677 föreslogs Moçambiqueavseende skulle bliatt
svenskt programland

Moçambique inför uppgiftenstår befästa sin självständighet. Manattnu
till befria frånsträvar landet dess koloniala struktur, öka breddaochatt

produktionen för försörjningen fler arbetstillfällenoch skapaatt garantera samt
samhâllsservicenbygga avseende bl utbildning och hälsovård.ut a

l linje med Frelimos tidigare politik är målsättningen utveckling moten
ekonomisk och social jämlikhet. Dessa mål stämmer väl överens med riktlinjerna
för Sveriges bistånd. föreslår därförJag Moçambique blir programland föratt
svenskt bistånd och beräknar för budgetåret 197677 finansiell 70en ram om
milj. kr.

Moçambiques biståndbehov efter självständigheten Sverigestort.av var
villigt snabbt öka sina bidrag. Landramarna tredubblades,näraattvar nog

och extrabistånd till följd naturkatastrofer konflikten Sydrhodesiaoch iav
ökade snabbt milj kr

8.5.Tabell
197576 197677 197778 197879 197980

Landram 50 70 100 115 140
Katastrofmedel 15 13 24 28 25

exklusive katastrofbistánd internationella organisationer.genom

Biståndet till Moçambique fick från början särdrag.ett par
För första utformadesdet det så tillgängliga kunde ställas tillatt resurser

förfogande på flexibeltsnabbt och Detta innebarsätt. komponentett storen
importstöd och beredvillighet omfördela mellan olika insatser såatt atten
medlen kunde utnyttjas det skulle uppstå förseningaräven i vissaom
insatser. I praktiken innebar detta medel fördes tillöver importstödet.att

För inriktadesdet andra det svenska biståndet på produktionsinriktade
sektorer, på de sociala. Denna principiella inriktning redan iangavs
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bekräftades1976 och15 septemberregeringsframställning denSIDAs av
15 januari 1979regeringsframstâllningen denibland annat av

sektorer,biståndet inomsvenskaanvända detregering önskarMoçambiques
erhållas.avkastning kandirekt ekonomiskdär en

socialaklara deförutsättningar i högre gradMoçambique sig ha attanser
områdenutgöra svåraDessa sektorerinhemskamedsektorerna ansesresurser.

fördockmedlen användsde svenskadelbiståndsgivare. Enför enav
undervisningsinsats.

erfarenheternastyrelsenregeringsframstâllning framhöllföregåendel att av
biståndspolitiska målende svenskautvecklingspolitik sådana,Moçambiques är att

biståndet påinriktning det svenskahuvudsakligmedförväntas uppnåskan aven
anledning frångå dennaingenStyrelsensektorer.direkt produktiva att nuser

slutsats.
54,6197576, milj kråret,förstamedel under detTillgängliga var

i sinDessa medel användesFrelimostödet.reservation fråninklusive en
importstöd.tillhelhet

importstöd,framställning,Moçambique i sin utöver197677 hadeInfor
bevattningsdammdelfinansieringtilljordbrukssektorn,stöd tillbegärt av en
SIDA tillavvisade dock stödetEfter utredningkonsultstudier.tillsamt en

jordbruksinsats ibilateraltvåårigtillstyrktebevattningsdammen, enmen
Deorganiseras.jordbruksstöd skulle kunnasamnordisktpåavvaktan att ett

överfördes tillbevattningsdammentillMoçambique begärtmedel som
importstödet.

år40 milj under två ochuppgick till krjordbruksinsatsenDen bilaterala
nordiska länder,från övrigamed bilaterala bidragtillsammansutgjorde, en

MONAP,Programme,Mozambique-Nordic Agriculturalinledning somav
förhindrasyñade till1978 ursprungligeni januari ochinleddes att ett

MONAP-servicenäringar.jordbruket och dessdet modernasammanbrott av
år mycketföljdSverige och underförvaltadesinsatsen avvar enav

i form behovform tillgängligasåväl ibetydande av avresurser somav
1989.pågick till decemberDen samnordiska insatsenadministrativa insatser.

1,2uppgick tillutbetalningarna från de nordiska ländernaDe totala ca
bilaterala stödet har de svenskaInklusive inledandekr. detmiljarder

speciellt avsnitt500 milj Se nedan,uppgått till kr. ävenutbetalningarna ca
4.2.1.

tvåårig insats avseende197677, delsYtterligare tillkomtvå insatser en
Moçambiquestreårig insats avseendekonsultstöd, delsallmänt en

tillkomKonsultstödsinsatsenfrån tredje land.rekrytering personal motav
tillförlitlig information landetspåbakgrund bristen omav
inte till några speciella sektorer.utvecklingsmöjligheter. Den knöts

Personalfonden, avseddkalladesRekryteringsinsatsen, attvarsom senare
portugisernaförvaltning och företaginomfylla del det tomrum somen av

Moçambique hadeväsentligt motiv till insatsenefter sig. Ettlämnat attvar
genomföra rekrytering ochpå handföracceptabelt system attett egen

SIDAinsatsen bedömdekontraktering. En bidragande orsak till att attvar
pånågon skala, delsinte kunde lämnas i störresvenskt personalbistånd ännu

på grund praktiskapå i portugisiska, delskraven kunskapergrund avav
skolgång.avsåg bostäder, hälsovård ochsvårigheter vad
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För perioden 197778 197879 slöts för första gången tvåårigtett-
samarbetsavtal Moçambique.med Inledda insatser utökades väsentligt till
följd höjdade anslagen och till följd MONAP-insatsen inleddes. Enattav av
första reguljär insats inom social sektor, undervisningssektorn, inleddesen

idessutom enlighet med Moçambiques framställan. Insatsen avsåg bland
skolmaterielproduktion. Tidigare hade stöd till undervisningssektornannat

lämnats inom importstödets De insatserna inom jordbruk ochram. nya
undervisning ledde till viss ökning det svenska personalbiståndet.en av

Landramsutbetalningarna fördelade sig på följande sätt

Diagram8.10 lendremsutbetelninger197576-197980, fördeladepåinsatser
96

100
90 I 757680
70 1] 767760
50 I 777840
30 I I 78-7920
l O

7980
Konsult- Personal- Under- Jordbruk lmportetöd

fond fond visning

Sverige skiljde sig från övriga givare i utsträckning lämnaatt storgenom
obundet bistånd. En viss del biståndet dock bundet till inköp iav var
Sverige. Av landramsbistândet utgjordes 87 milj kr, eller 19 procent, av
bundet bistånd. Av katastrofbiståndet 39 milj kr, eller 36 procent,var
bundet. Enligt SIDA hade Moçambique kunnat tillgodogöra sig det bundna
biståndet svårigheter.utan stora

Utöver landrams- och katastrofbistånd lämnades påstöd forskningens
område via SAREC. Stödet inleddes 197879 och utgjordes till börjanen av

institutionellt samarbete inom arkeologiforskning mellan universitetet iett
Maputo och Stockholms universitet. Sverige bekostade också
forskningsutrustning till Maputos universitet. Vidare lämnades stöd via
enskilda organisationer, i första hand via Afrikagrupperna i Sverige, som
rekryterade biståndspersonal för direktanställning Moçambique. Stödav
utgick dessutom till Moçambiques kvinnoorganisation, OMM, genom
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund.

Biståndsutbetalningarna fördelade sig enligt tabellen nedan. Allmänt
kapacitetsstöd konsult- och personalfonderna och ekonomisk tillväxtavser

lantbruk. Utbetalningar för enskilda insatsernade redovisas i tabellavser ett
i tabellbilagan. Katastrofbiståndet innefattar såväl bilateralt stöd stödsom

Övrigtinternationella organisationer. Posten innefattar stöd viagenom
enskilda organisationer forskningsstöd.och
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8.6.Tabell
197980197778 197879 Summa197576 197677

48,318,7 16,312,31,0kapacitetsstödAllmänt
3,5 8,65,1Socialasektorer

118,929,9 32,036,620,4Ekonomisk tillväxt
83,5 281,148,758,354,6 36,0lmportstöd

Summa
456,9135,3107,2 102,457,454,6landram
110,825,8 29,6 26,615,8 13,0Katastrolbistånd

Övrigt 2,5 7,04,20,3
Summa

117,929,126,1 33,815,8 13,0landram
SUMMA ALLT
BISTÅN 574,8162,7133,3 136,270,470,4D

följande diagramframgårperiodenbistånd underFördelningen allt avav

96197576-197980biståndallt8.11 fördelningDiagram av

80
70

I°° 7576
50
40 7677
30 I 777820

1 I 7879

Ensk.Ekon. lmportstöd Katastn-SocialaAllm. org. 7980
bistånd forskn.sektorer tillväxtkapacitets-

stöd

ensk. orgJforskning är utöver landramtillKatastrofstöd och stöd

Bislñndetseffekterochresultat8.12.3
regeringsframställningar gjordes underEnligt SIDAs bedömning i de som

goda. Denbiståndet ierfarenheternafemårsperioden stort settavvar
till ökandebistånd ledde dockdelen ändamålsbestâmtsuccessivt ökande

15regeringsframstâllningen denEnligtförseningar.arbetsbelastning och av
utformning1979 biståndet godtagbarjanuari hade dock en

för bistånd tillvisat sig godAbsorptionsförmågan har ett anpassassom
förfinansiellt stödbistånd andelförhållanden, d medrådande storett env s

biståndKapaciteten utnyttja ändamålsbestâmtpersonalrekrytering.ochimport att
för närvarande begränsad.dockär
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Andelen utbetalade i förhållandemedel till tillgängliga medel förblev
mycket hög, främst till följd omfördelningar till importstödet och, i vissav
mån, till personalfonden.

Problem redovisades vad avsåg personalbiståndet. Problemen hade dels
med kraven på kunskaper i portugisiska,göra dels med de förhållandenatt

rådde i Moçambique försörjningssituationenbostads- och mindresom var
god moçambikiskaoch de myndigheterna enligt svensk mening,var,

restriktiva viseringsärendenoacceptabelt i för tjänstgjordepersonal isom
Motlandet. slutet perioden tillkom säkerhetsproblem i vissaav

landsbygdsområden. Erfarenheterna alternativ rekrytering direkt-av
rekrytering inom jordbruksprogrammet, personalfonden rekryteringoch via
stödorganisationer ansågs dock goda, bl följd välettvara a som en av
fungerande lokalkontrakteringssystem. I underlaget till regerings-
framställningen 15den januari 1979 sägsav

Personalbistand SIDA bör i fortsättningen tillbegränsas rekryteringgenom
sådan personal kan rekryteras via alternativa källor personal medsamtav som

specialkompetens.
I regeringsframställan 20den april 1981 198182 198283avseendeav -

SIDAlämnar sammanfattande erfarenhetsredovisning det dittillsen av
lämnade biståndet till Moçambique

Under perioden 197576 197980 erhöll Moçambique bistånd från Sverige-
till värde milj620 kr. detta belopp miljAv har 160 kr utgjortett av ca
katastrofbistånd. Det svenska biståndet har utgjort 20 30 det totalaprocentca av-
biståndet. Sverige är den biståndsgivarenstörsta och de länder givitett av som
obundet bistånd. Det svenska biståndet har kunnat användas snabbt. Det har varit
flexibelt och bl kunnat där ingasättas andra bistandsgivare ellera
finansieringskällor funnitshar tillgängliga.

P landets svåra situation under de första självständighetsåren har storg a en
del det svenska biståndet varit humanitär karaktär och riktats tillav av grupper

drabbats katastrofer befrielsekrigetoch i Rhodesia. fjärdedelEn alltsom av av
svensk bistånd har lämnats extrabistånd utanför rambeloppen. Moçambiquesom
har snabbt vid katastroferuppkomna och detta extrabistånd har kunnatreagerat
utnyttjas effektivt. bildatsNya enheter har inom Moçambiques administration
med för katastrof- flyktingbiständ.ochansvar

Över hälften rambiståndet har utgjorts importstöd. imponstödetGenomav av
fåtthar Moçambique tillgång till ivaluta situation försvår landets utrikesextra en

betalningar. lmportstödet främsthar utnyttjats för stärka ekonominatt attgenom
i produktivaanvändas sektorer. har varit livsmedelsbistånd.10 procent

Efter genomgång de olika insatserna konstaterar SIDAen av
Sammanfattningsvis kan det biståndet främstsågas svenska varit stöd tillatt

redan pågående projekt. Till mindre del har stödet föräven använts planeringen
utförandeoch utvecklingsprojekt. För det första gällde det bevara ochattav nya

ersätta den produktionskapacitet förloradhotade gå vid övergången tillsom
självständigheten motverka minskade exportinkomster. Här behövdessamt
framför allt bistånd snabbt kunde ställas till landets förfogande ochsom
betalningsbalansstöd. En del MONAP undervisningsbiståndetoch harstor av
vidare varit import utrustning. svenska biståndetDet har därför i första handav
bidragit till tillväxtmålet. Reformema och den interna omstruktureringen av180
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samtidigttill de produktiva sektorernanäringslivet medfört stödhar att ett
politisk självständighet. Biståndet harför ekonomisk ochbidragit till målet

utjämningsmålen.betydelsefullt för demokrati- ochvarit mindredäremot

förutsättningarnaBistñndet förhållande8.l2.4 i
stödjafem första åren karaktäriseras viljaBiståndet deunder attav en
pålandet valt och baseradesMoçambique förvandlingsprocessi den ensom

identifiera och genomföraMoçambiques förmågatilltro till att enegen
De anslagen i kombinationsamhällsomvandling. snabbt ökandeomgripande

måste, erkännandeformer i biståndet lämnades, utövermed de vilka ett av
svenskt ställningstagande förekonomiska trångmål, tolkaslandets ettsom

Därtill kom övervägandenutvecklingsväg Moçambique valt.den somsom
Södra Afrika, vilka torde ha påverkatsig på läge igrundade landets utsatta

biståndet utanförstorleken på landramen.såväl landramens storlek som
haftbiståndsstrategin Moçambique kan haDen vad gäller sägassvenska

huvudkomponentertre
råvaror insatsdelar förför behov ochl Importstöd möta akut attatt ett av

igånghålla produktionsapparaten,

såväl personalfonden, iKonsultstöd och personalstöd2 somgenom -
personalbistånd för bredda denväxande utsträckning vanligt attgenom-

mycket knappa kunskapsbasen,
Ändamålsbestämt upprätthållabistånd, i början koncentrerades på3 attsom

aktiviteter gått förlorade.vissa skulle hasom annars
kommit karaktärisera biståndet ändaDessa huvudkomponenter har att

vissa förändringar. Så har det ändamålsenligafram till idag, än med tom ex
utvecklingefter hand blivit alltmer inriktat på långsiktig änbiståndet snarare

1980-pågående Stödet till industrisektorn underpå rädda verksamhet.att
på8.13.2 kapitel avsnitt 9.4.4 dock exempelse nedan och ärtalet ett att

inriktningen lång tid.ursprungliga levde kvar underden
första femårsperioden biståndet i mycket karaktärUnder den hade aven

brandkårsutryckning för förhindra existerande skulleattatt resurser
Detta skedde såväl tillskott utrustning ochförstöras. av pengar,genom

på jordbruks-framför allt via importstödet, inom insatser ochsom
faktiska möjligheterundervisningsområdet. Analyser Moçambiques attav

SIDAsgjordes sällan. erfarenhetsredovisningtillgodogöra sig resurserna
1981regeringsframställning 20 aprilkring MONAP-insatsen i den kanav

förhållandetillustrera
Syftet nordiska stödet till jordbrukssektorndetmed gemensamma

jordbruket ochMONAP förhindra sammanbrott det modernaatt ett avvar
fyllaservicenäringar. Programmet försök detdess ett att tomrum somvar

dåi jordbruket den portugisiska massflykten landet blevuppstod genom
självständigt.

alltförPlaneringstiden för består 26 projekt,programmet, varsom av
vid genomförandet. Projekten oftaoch många problem uppstodkort var

alltför spridda idå programaktiviteterna landet.dåligt samordnade var
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tillfredsställande.Resultaten enskilda projekten har inte varit heltinom de
produktionsprojekt dock hälften tilldussin har lettAv ett ca

produktionsökningar.
MONAP-insatsen insatsDet förtjänar denatt noteras att var som gavs

på biståndskontoretadministrativa såväl via särskild personalstörst resurser,
Moçambiques jordbruks-Maputo via personal inomi utländsksom

För insatser, speciellt insatser inom importstödet,ministerium. andra isom
ändamålsinriktade, för förberedelsepraktiken ochvar var resurserna

uppföljning väsentligt mindre.
funktion. PersonalfondenDet allmänna kapacitetsstödet fyllde viktigten

Moçambique tillgång till viktig kompetens. Den bidrog dessutom till attgav
Moçambique alltjämt upprätthålla förmågakunde bygga och attupp en- -

förmåga har gått förlorad i mångadirektrekrytera personal, andraen som
betydligtmottagarländer i övrigt är bättre gynnade vad gällersom

förmåga.administrativ
områdenVid självständigheten saknades på mängd tillförlitligen

information landets tillgångar. Konsultfonden här spela viktigkom attom en
kartläggningen i handlingsplaner.roll i och upprättandetav resurserna av

Särskilt viktig i sammanhanget nationell transportstudieär en som
genomfördes 1970-talet. Transportstudienunder slutet kom bl bildaattav a

för flera infrastrukturprojekt fåttunderlag de sedermera svensktav som
stöd.

Sammanfattningsvis kan biståndetsägas det svenska välatt anpassatvar
till utvecklingspolitik Moçambiquesden dåvarande ledning stod för.som
Sverige och de övriga nordiska länderna dominerandehelt bland västligavar
givare flexibla bistånd,och med sitt sannolikt betydelse förstorvar, av

möjligheter upprätthållalandets den valda utvecklingspolitiken.att
Tilltro entusiasm Moçambique,och kännetecknade alltjämt på såvälsynen

vad gällde den allmänna utvecklingspolitiken förmåganvad gällde attsom
genomföra enskilda insatser. Oro utvecklingen framfördes främstöver på
jordbruksområdet, nordiskadär de länderna konsekvent hävdade stödetatt
till det storskaliga statliga lantbruket förmånborde skäras ned till för
familjejordbruken. Kraven dock inte kraftigtdrevs tillräckligt för iatt
praktiken förändra resursfördelningen Eninom sektorn. ökad fannsoro
också andra aspekter utvecklingen,över exempelvis vad gällerav
demokratiaspekter Moçambiquesoch ökande skuldsättning, dessamen
frågor förefaller alltjämt ha spelat underordnad roll i diskussionerna meden
Moçambique.

Biståndets utformning vid denna tid bådebör dock bakgrundmotses av
strukturfrågor inte iuppmärksamhet den tidens biståndspolitikatt storgavs

och bakgrund Moçambiques klart uttalade vilja självt utforma ochmot attav
bemanna funktionercentrala för dialog och påverkan i dessautrymmet
frågor inte särskilt stort.var

182



SOUl992J24
l3Femåmpmmdm1l98081-198485

Bistândsmiliön8.l3.l

19818220 april 1981 avseende budgetårenI regeringsframställan denav
biståndsmiljö. I198283 redovisar SIDA vissa förändringar i Moçambiques-

ansträngningar gjortsZimbabwes självständighet rapporterades haoch med
Energiområdetsamarbete mellan länderna. nämnsför upprätta näraatt ett

Vidare noterades det nyligen inledda regionala samarbetetexempel. attsom
i Södra Afrika på sikt kunde fåmellan de nio majoritetsstyrda storstaterna

Moçambique. Det förutsågsekonomisk betydelse för dock betydandeatt
Moçambiqueinvesteringar krävas för öka det för potentielltskulle att

kommunikationsområdet.inkomstbringande samarbetet inom ochtransport-
Den ekonomiska situationen alltjämt svår, bland tillrapporteras annatsom

Bristennaturkatastrofer. på livsmedel och andra basvarorföljd radav en
Samtidigtofta akut. produktionen, minskat stadigtattnoterasvaraanges som

till återhämtning. Bristen utländsksjälvständigheten, visar tecken påsedan
Nyinvesteringar finansieras iproblem. hög gradvaluta ett genomanges som

krediter.kommersiella
Zimbabwe politiska spänningen i regionenTrots förändringarna i denvar

civilpersoner civilaBeväpnade attackerade ochalltjämt stor. grupper, som
fortfarande aktivamål i Moçambique, i gränstrakternaekonomiska var

Moçambique Zimbabwe.ochmellan
förvärras starkt under femårsperioden.Läget i landet kom att

198485sammanfattades i budgetpropositionenUtvecklingen
mineraltillgångar, vattenkraftsresurser och bördiga jordar harsinaMed

utvecklingspotential längre sikt. Landets ekonomiMoçambique betydande påen
kraftigt försämrats vilket bl i katastrofal bristdock sedan 1981 resulterathar a en

valuta. Krisen dramatiskt förvärrades under harutländsk 1983-1984på som
inslag karaktäristiska för afrikanska länder valutabrist, lågflera ärsom

kapacitet.produktion och produktivitet inom industrin, med hög andel outnyttjad
vidare importöverskott, brist eller totalEkonomin präglas stort ont mat,av om

konsumtionsvaror reservdelar ochavsaknad producerade råvaror. Densamtav
fleråriga torkan i landet tyfon och följande översvämningar har förvärratsamt en

förvärradesallvarliga situationen. Under 1983 och 1984 ävenden redan
säkerhetssituationen följd rebellrörelsen RNM trappade sinaattsom av uppen
sabotagehandlingar riktade transportleder, elförsörjning, oljeledningar,mot

skolor, kliniker, utvecklingsprojekt och ekonomiskspannmålslager, annan
ekonomiskt och torka har lett till hungersnöd ochverksamhet. Krig, sabotage

moçambilciska regeringens tidigare satsningi landet. Den påsvält delarstora av
småjordbrukenhögmekaniserat jordbruk statsfarmer bekostnad harpå gettav

och bidragit till krissituationen liksom bristfällig distributionringa avkastning
förts.pris- och valutapolitikinom landet och den som

krissituationen vidtagitMoçambiques politiska ledning har bakgrundmot av
finna stödjaolika åtgärder. jordbruket försökerInom vägar attman

samtidigtfamiljesektom. Producentprisema har ökats i mån tillgångsom man av
distribuera insatsvaror och enkla konsumtionsvarorförsöker enkla redskap, som

tidigare främst litat tillstimulera till ökad produktion för avsalu. Från harkan att
socialistlândema för bistånd och personalutbyte söker Moçambique alltmernu

i och 1984 blev landet medlem i IMF ochstöd Europa USA. l september
och anslutning till LoméVärldsbanken söker även lll.man l83



SOU 1992124
förhandlingar förts konsolideringUnder har1984 omsommaren av

Moçambiques utländska skulder. oktober nåddes konsolideringsuppgörelse.l en
investeringar skall underlättas investeringslag. Pris-Utländska engenom ny

och subventionssystemet i syfte åstadkommaöver ökadattses en
marknadsanpassning. Parisklubbens medlemmar har betonat nödvändigheten av

förändrat prissystem, växelkursjustering reformer för effektiviseraett samt att
offentliga minska statsföretagensden sektorn och beroende budget- ochav

finansiering.centralbanks

svenskabiståndet8.13.2 Det

Anslagsökningarna för Moçambique femårsperiodenunder den andra var
betydligt långsammare den tidigare femårsperioden.än under Anslagen blev
under flera år SIDAlägre än vad hade föreslagit. Det bilaterala för övrigt-
också det multilaterala katastrofbiståndet minskade i omfattning milj kr-

8.7.Tabell
198081 198182 198283 198384 198485

Landram 180 210 230 255 255
Katastrofmedel 7 17 12 12 28

exklusive stöd internationella organisationer.genom

I regeringsframställning den 20 april 1981, avseende 198182av -
198283 SIDA Moçambique föreslagithade treårsavtalrapporterar att ett
med Sverige för perioden 198182 198384, SIDA förordar imen-
framställan tvåårsavtal för perioden 198182 198283. Biståndetsett -
inriktning föreslås bli ungefär densamma tidigare och framför allt utgåsom
till direkt produktiva Vadsektorer. jordbruksprogrammet MONAPavser

del stödet föranvänts utvecklanoteras att stor att storaen av
produktionsenheter. Det förutskickas ökande andel ska avsättas föratt atten
stödja familjejordbruken.

Mot bakgrund Moçambiques betalningsbalanssituation framhålls attav
importstöd oförminskad omfattning motiverat också i fortsättningen.av var
Vad gäller ändamålsbestämt bistånd mottagningsförmâgan alltjämtnoteras att

begränsad men torde öka under avtalsperioden.var
Under 198081 inleddes skogsindustriprojekt i Moçambique,mellerstaett

nära Zimbabwe. Investeringskostnadengränsen beräknades till 200 miljmot
kr, Sverige bidrog 80med milj kr och den arabiska utvecklingsbankenvarav

Återstoden,BADEA 45med milj i formkr mjuk kredit. 75 milj kr,av en
skulle täckas Moçambique. Projektet kom drabbasattav senare av
förseningar och problem till följd säkerhetsläget i området. Efterav
investeringsfasen inleddes 198384 driñstöd, skulle kommaetto m som

sträcka sig 199091. Totalt 156har milj kr betalats till projektet.att t uto rn
Skogsindustriprojektet projekt givits mycket prioritethögettvar som av
moçambikiska myndigheter. Genom studier inom konsultfondens kunderam

investeringsunderlag fram.ett tas
Konsultfonden utnyttjades också för insats inom energisektorn,en

nämligen byggkontroll för högspänningsledning från Cabora Bassa tillen
nordöstra Moçambique. I detta fall utnyttjades fonden dock inte för att ta184
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för insats kontrollinvesteringsunderlagfram utanett en som, genom av

Moçambiqueskulle bästa möjligakontrakterade byggnadsarbeten, ge
utdelning slutit. Insatsen inleddes 198283de avtal redan under ochav man

framgångsrik.bedömts myckethar som
Ytterligare infrastrukturinsatser tillkom perioden tilltvå under stöd

civilflyget framför säkerhetssystemen vid flygplatserna tillallt och stöd
Också insatser föregåtts studier inomtelesektorn. dessa hade av

konsultfonden. Som följd insatserna bröts minskadeatt uten av
konsultfonden i storlek slutet perioden. Andra studier, bl avseendemot av a
järnmalms- och kolprospektering hade måst läggas ned säkerhetsläget.p g a

Säkerhetsläget försämrades successivt under perioden blev såoch
allvarligt SIDA i regeringsframställningen 198384 198485avseendeatt -
skrev

Säkerhetsläget i Moçambique forutgör allvarligt hinderettnu
biståndssamarbetet. Särskilt insatserberörs de är lokaliserade tillsom

områden på Styrelsenoroliga landsbygden. räknar inte med att
säkerhetsläget under den tvåårsperioden kommer förbättras,närmaste att

finns risk för försämring. I detta läge måste valet insatser skesnarare en av
med hänsyn till möjligheten säkerheten för biståndspersonal.att garantera

Med beaktande föreslår fortsattsäkerhetsläget styrelsen samarbeteav
områdena jordbruk, undervisning, skogsindustriinom och elektrifiering samt

importstöd, konsultfond, personalfond förvaltningsstöd.i form ochav
198384Från och med tillkom insats industrirehabilitering.avseendeen

Insatsens syfte befintliga industrianläggningar, vilka ståttatt rustavar upp
haft följdstilla eller outnyttjad kapacitet till brist på insatsvarorav m m.

Insatsen reaktion på Moçambiquesdels omsvängning till fördel forvar en
produktion lättare industriprodukter, upprätthålladels sättett attav
biståndsverksamheten den allt svårare säkerhetssituationen.trots

Slutligen tillkom 198485 insats avseende marknadsföringo m en av
jordbruksprodukter via AGRICOM. Insatsen utbrytning MONAP-var en ur

inom vilkensinsatsen motsvarande verksamhet hade stötts sedan 1978.ram
Också Danmark och Norge 198485lämnade stöd till AGRICOM.o m
Ytterligare insats, hantverksfiske, MONAPbröts och fick bilateralten ur
stöd perioden 198586under 198788.-
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på huvudområden, hade följandeLandramsutbetalningarna, fördelade
procentmönster

198081-198485, fördeladepåDiagram8.12 Iandramsutbetelningar
huvudområden96

I 8081

D 8182

I 8283

I 8384

D 8485
Sociala Jordbruk Industri lnfre- ImportetödAllm.

kepacitets- sektorer struktur
stöd

Utanför följandelandramen lämnades extrastöd slagav
75 miljl Katastrnfbistånd, dels utgick bilateralt totalt kr, dels viasom

internationella organisationer 31 milj En mindre del bilateralakr. detav
katastrofbiståndet Röda Korset,kanaliserades via

Regionalt SADCC,2 bistånd inom förramen
Stöd enskilda organisationer, främst Afrikagruppernas3 till
Rekryteringsorganisation, ARO, vid hade 40 volontärer islutetsom ca
landet. Vidare fortsatte stöd till kvinnoorganisationen OMM via

Kvinnoförbundet,Socialdemokratiska

4 Stöd till forskning via SAREC.

De biståndsutbetalningarna fördelade enligttotala sig tabellen nedan.
Utbetalningar för insatserna ide enskilda redovisas tabellbilaga
Katastrofbiståndet innefattar såväl bilateralt stöd stödsom genom

Övrigtinternationella organisationer. Posten innefattar viastöd enskilda
forskningsstöd. Insatsernaorganisationer inom regionala stödetdetsamt

redovisas i särskild tabell, tabellbilagan tabellen

8.8.Tabell
198081 198182 198283 198384 198485 Summa

kapacitetsstödAllmänt 27,6 45,6 42,9 29,3 21,5 166,9
Socialasektorer 6,9 9,6 7,14,4 10,9 38,9
Ekonomisk 57,9 55,5 68,1 66,0 74,5 322,0

Lantbruk 28,3 42,6 54,1 46,3 45,7 217,0-
Industri 29,6 105,012,9 14,0 19,7 28,8-
Inñastrxilctur 0,0 0,0 6,6 13,1 20,7 40,4-

Importstöd 70,8 120,7 125,193,0 138,6 548,2
186 Summalandram 254,1163,2 203,7 242,7 252,7 1116,4
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29,2 106,3Kalastrolbistánd 12,3 29,9 14,3 20,6
5,6 0,4 0,2 6,3Regionalt 0,1

5,5 30,82,9 7,0 7,0 8,4
143,4landram 15,2 37,0 26,9 29,4 34,9Summa

1259,8bistånd 269,6 283,5 287,6allt 178,4 240,7Summa

198081 198485 framgårbistånd periodenFördelningen allt under avav -
följande diagram

V,
bistånd198081-198485 1%8.13 fördelning alltDiagram av

Sociala Ekan. Import- Katastn- Regionalt Ensk.Allm.kapa- org.
biståndstöd forskn.citetsstöd sektorer tillväxt

tillenskildaorgforskning IandramKatastrofstod,regionaltstodochstod utoverar

effekterochresultatBistöndets813.3

Biståndet femårsperioden kom påverkas starkt det försämradeunder att av
Motsäkerhetsläget och den allt ekonomin i landet. slutet periodensämre av

MONAP, skogsindustriprojektetstod det klart vissa insatser, däriblandatt
måste eller förändras på grundoch utbyggnaden elnätet, skäras nedav av

SIDA alternativplanering för biståndet,säkerhetsläget. inledde också en
inriktad industrirehabilitering.främst mot

Också ekonomiska situationenden orsakade problem, bl atta genom
resursbrist inte alltid förmådde uppfylla åtagandenMoçambique av egna

Det tillfällen Moçambiqueinom projekten. hände vid flera begärdeatt extra
för akuta problem, exempelvis för importinsatsvaror lösaatt cement,av
drivmedel och anskaffning reservdelar.leverans av av
på IBristen utbildad personal fortsatte problem.att ett stortvara

198485bakgrundsmaterialet till SIDAs regeringsframställning för 198384 -
sägs

Bristen utbildad förpå personal de absolut hindrenär störstaett av
Moçambiques utveckling. Samarbetet med strukturer olika nivåer präglaspå av

fåtalberoende mycket hårt arbetsbelastade Krångligaettav personer.
byråkratiska inomprocedurer lever också kvar många områden, vilket gör
samarbetet tungarbetat.

Bland de problem särskilt påpekas svagheten hos deärsom
biståndssamordnande enheterna, såväl i olika ministerierna,centralt desom
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interna fördelningenupphandlingsfrågor, denikapacitetenbegränsadeden
innebar dessarapporteringen. Sammantagetbrister ivalutainhemsk samtav

biståndsadministrationen fick påför svenskabelastning denbrister tasomen
mottagarlandet.ha utförtsnormalt skulleuppgiftersig avsom

SIDA vidgjordedittillsvarande samarbetetdetErfarenheterna attav
innehållet idefiniera skildaefter klararesträvadeperiodenmitten attav

främstimportstödetMoçambiqueSåledes nåddes enighet medinsatser. att
förbehövdesproduktionför sådananvändas till insatsvarorskulle attsom

ingåinte färdigvaror dessaI princip skullevaruproduktionen.hålla igång om
basvaror för landsbygds-princip gälldeDenna äventillverkas lokalt.kunde

Dettajordbruksproduktion.stimulera ökadavseddabefolkningen att
industrirehabiliterings-delvis kopplades tillimportstödetinnebar att

fördubblades industristödetsMed detta räkna änsätt attprogrammet. mer
skulle blilandramsbiståndet, förhållande änfaktiska andel ett som merav

Se avsnitt 3.6hälften 1980-talet. ävenandraunder denaccentuerat av
nedan.

riskeradefärdiga produkterbetonades importOckså för livsmedel att av
importeradeproduktion. Behovet granskalokalkonkurrera med attattatt av

för det tilltänktamarknaden i stället hoshamnade på deninte svartavaror
betonades.målgrupperna

förändringar efter denlvlONAP gjordesInom jordbrukspiograminet stora
ölra stödet till1978-1980. Strävan blandtreårsperiocleu,första annat attvar

1982.MONAP utvärderades höstenFassmåbrukarsektorn. av
tillbidragit hejdafann hadeUtvärderingsgruppen attatt programmet

befrielsen, kritiserade detjordbruksproduktionen efternedgången i men
ansågimplementeringstakt ochhållit lågsamtidigt för ha attatt en

förhållande tillotillfredsställande iproduktionsresultaten varit programmets
kostnader.

fram till mittenfrån inledningundervisningsstödet hade dessInom av
utbetalningarna bestått inköp90femårsperioden procent av avavca

importstödskaraktärenSIDA önskade begränsautrustning och fordon. av
byggaockså på det behovetoch pekadestödet attstora av upp

låg.kapacitet, mycketundervisningsministeriets administrativa som var

förutsättningarnaförhållandeBistöndet8.13.4 i
biståndet tillpräglas behovetPerioden i hög gradkom attatt anpassaav

mån, till försämradeoch, i viss denförsämringarna i säkerhetsläget
delAnpassningarna skedde tillekonomiska situationen. stor genom

också ökat importstödinsatserna,förändringar inom de olika genommen
för användning medlen.planering alternativoch av

effektiviteten ibiståndet ha påverkatBehovet tordeattav anpassa
pågåendenegativt, många verksamhetermedelsanvändningen bl atta genom

utländsk personaleller för ochmåste avbrytas temporärt attgott genom
farliga områden.måste återkallas från

genomföra den inleddaFörhållandena gjorde det svårt attatt processen
fortsattfrån för hindrapågående insatserna insatseromvandla de att

utmärktanläggningar och verksamheter som denförstöring existerandeav
syftade till långsiktig uppbyggnad. Ifemårsperioden till insatserförsta soml88
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förstället konsolidera och utvidga de pågående insatsernaatt breddades
stödet till områden inom den moderna sektorn, exempelvisnya
industrirehabilitering, energi, telekommunikationer och civilflyg.

Under perioden inleddes aktiv dialog med Moçambique ien mera
policyfrågor, bland avsågvad jordbrukspolitikenannat och skuldsättningen.
Den förändrade inriktningen MONAP H är uttryck för denna dialog,ettav
även säkerhetsläget och avsaknad verkligt politiskt stöd förom ettav
förändringen ledde till praktikenden i inte genomfördes.att

Under perioden kom också vidden kompetensbrist i Moçambique attav
framstå allt klarare. Den långsiktiga utbildningsinsats inleddes påsom
telekommunikationsområdet kan uttryck för denna insikt. Trotsettses som
påfallande förändringar under år står det dock klart det har tagitattsenare
lång tid för denna insikt fullt slå igenom i insatsplaneringen.att ut Det
regionala biståndet, beskrivs i nästa avsnitt, illustrerar detta förhållande.som

Femårsperioden8.14 198586 198990-

Bistündsmiliön8.14.1
Förhållandena Moçambiquei fortsatte försämras under femårsperiodenatt

198586 198990. I budgetpropositionen 198990 beskrevs situationen i-
landet på följande sätt

Landet är hårt för den destabiliseringspolitikutsatt Sydafrika bedriversom
grannländema. Produktionmot och distribution inom jordbruk, industri och

handel har försvårats, och inom vissa områden helt lamslagits deav
sabotageaktioner och den väpnade utförs rebellrörelsen,terror RNM,som av

har stöd inne i Sydafrika. Det mänskliga lidandet har fåttsom oerhörda
dimensioner. Kriget har direkt eller indirekt skördat 900.000 dödsoffer, varav
nämnare 500.000 barn, och förorsakat svält på landsbygden i omfattning.stor
Enligt undersökningar UNICEF uppgår undemäringen bland barn till 35av

genomsnitt med tillprocent 50 i vissa distrikt. Ensom tredjedelprocentupp av
landets befolkning beroendeär livsmedelsbistånd för överleva. Inom landetattav
uppgår antalet flyktingar till 1,7 miljoner och antalet människor flyttsom ur
landet beräknas till miljon.en

Trots de hårda prövningarna inleddes flera omfattande reformprogram
under perioden. Dels inleddes, med början 1987, genomgripandeett
ekonomiskt rehabiliteringsprogram, inleddesdels slutet periodenmot av en
politisk omstrukturering i demokratisk riktning.

Rehabiliteringsprogrammet, erhöll omfattande internationellt stöd,som
innebar djupgående förändring förutsättningarna på det ekonomiskaen av
området. Omstruktureringen innebar mycket snabb omställning ien
ekonomin och ledde till den tidigare negativa tillväxtenatt förbyttes i en
ökning BNP med fyra år slutet femårsperioden.av procent motper av
Omstruktureringen hade också negativa sociala effekter höjda prisergenom

indragnaoch statliga subventioner. Låginkomsttagare och arbetslösa i
städerna hörde till de drabbade.

Trots omförhandlingar utlandsskulden förblev Moçambiquesav
skuldbörda mycket betungande och bedömdes i budgetpropositionen 198990
förbli problem för långett tid framöver.stort
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åtgärdervidtogsinriktningpolitiskai landetsförändringenmedParallellt
respekten förstärkautbildning förochrättsväsendelagstiftning, attinom

rättigheter.mänskliga

biståndetsvenskaDet8.142
gradpragrade i hög detallvarliga situationenDen mycket Moçambique1

femårsperioden. Iunderinriktningochstorlekbiståndetssvenska
för biståndetmålsättningdelvis198687budgetpropositionen nyanges en

beroendet denminskasyftar tillMoçambiquetillBiståndet att av
Samtidigtutveckling.social ärekonomisk ochekonomin och tillsydafrikanska

sabotageverksamhet ochekonomiskomfattandeförlandet utsatt en
därför överlevnad ochsikt ärSydafrika. På kortfråndestabiliseringsátgärder

förf.UnderstrykningMogambigue.mål iprioriteradekrisanpassning av
biståndet påinriktningen198889 preciserasbudgetpropositionenI av

följande sätt
i landet.besvärliga lägetkontinuerligt till detbiståndetsvenskaDet anpassas

speciellt akuta behovfinnas påfortsättningeniBeredskap bör även att svara
Biståndetkatastrofbistånd. börbetalningsbalansstöd ochkompletterandegenom

krisen och främjalindra den akutaförinsatserkombination attutgöra aven
industrirehabilitering.energi ochjordbruk,inomutvecklingsinsatserlångsiktiga

successivt.undervisning, bör ökafrämst inomsektorer,till socialaStödet
samtidigt debetonareformprrwessenstödjasåledesSyftet att mervar

betydelse.sociala sektorernas
milj krnedanframgårperiodenunderAnslagsfördelningen i stort

8.9.Tabell
198990198889198788198586 198687

395355325300270Landram
183203131601lKatastrofmedel
5160142132Betalningsbalansstöd

organisationerinternationellaviaexklusive stöd

1985, avseende perioden29 aprildenregeringsframställningenI av
på mångasplittratbiståndetSIDAframhåller198586 198687 att var-

insatser
fortsattföreslårStyrelsenbehövs.koncentrationEn programmetav

undervisning, industrilandsbygdsutveckling, samtinom sektorernasamarbete
insatserDärtill kommerkonsultfond.personalfond ochimportstöd, som

sektorstöd. Det gällerkaraktärenomfattning ochitid ochbegränsas enavges
förvaltningsbistånd tvåenergiinsatser,ochskogsindustrin, tele- samtinominsats

tillStödetsäkerhetsläget.genomförasintetills vidare kanvägprojekt p g asom
tillåter.säkerhetslägetlandsbygdsutveckling bör öka när

säkerhetsläget nämnsförvånadedetdrabbatsinsatserBland de avsom
i stället förinsatsvarorleveransomorienteradesMONAP blsom mot ava

undervisnings-småbrukarsektorn,omorienteringenplaneradeden mot
i ochtvå vägprojektskogsindustriprojektetenergistödet, samtstödet, norra

uppskjutas.både måstevilkalandet,södra delarna av
190
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SIDA bedömde påverkan säkerhetslägetatt skulle mindre vadav vara
avsåg AGRICOM, hantverksfisket, delar undervisningsstödet,av
konsultstödet, industrirehabiliteringsprogrammet och personalfonden.

Två år i sin regeringsframställning den 14 maj 1987, avseendesenare, av
perioden 198788 198889, SIDA läget i landetnoterar gör det svårtatt att-

hållastrikt fast vid beslut koncentrationtagna biståndet. SIDAs alltom av
besvärligare kapacitetsbrist framhölls svårighet eftersom kraven påsom en
flexibilitet i biståndet till Moçambique ställde mycket krav påstora
medverkan från SIDA.

Några förändringarstörre det bilaterala stödet aviseras inte.av
I regeringsframstâllningen den 14 maj 1987 förutskickades insatsav en ny

avseende förvaltningsstöd
l samband med den omstrukturering ekonomin har påbörjats harav som nu

såväl Moçambique IMF och Världsbanken identifierat brist på kvalificeradsom
personal och moderna förvaltningsrutiner kanske det störstasom
utvecklingshindret, kriget undantaget. P det moçambikiska förtroendet förg a
Sverige givamation och svenskt förvaltningskunnande harsom önskemål
uttryckts svensk expertis för uppbyggnad modernt förvaltningssystem.om ettav
Framställning har också framförts kvalificerade rådgivare till nationalbankcnom

finansministeriet.och

iakttarSIDA restriktivitet i kontraktcring personal till Moçambique medav
hänsyn till säkerhetssituationen. Sverige bör dock inta positiv attityd vad gälleren
enstaka förvaltningsbiståndsinsatser i rådande läge där resultatet detav nu
påbörjade rehabiliteringsprogrammet kan avhângigt kvalificeradevara av
rådgivare.

Förvaltningsstödsinsatsen inleddes 198990 med tyngdpunkt påo m
centrala områden såsom finansförvaltning och långsiktiga åtgärder för
fortbildning statstjänstemän.av

Det samnordiska stödet till jordbrukssektorn, MONAP och AGRICOM,
avslutades i december 1989. En del insatserna inom MONAP deladesav upp
mellan de nordiska länderna, varvid Sverige över stödet tilltog
utsädesproduktion, jordbruksministeriets ekonomiska enhet och vissa insatser
med betoning på institutionellt samarbete. Det fortsatta stödet till
marknadsföring jordbruksprodukter utvidgades till utöverav stöd tillatt
AGRICOM även inkludera andra insatser inom marknadsföringsområdet i
syñe bättre nå småbönderna påatt landsbygden.

I regeringsframställningen 10 april 1989, avseende perioden 198990av -199091 framhåller SIDA
Den ekonomiska utvecklingen under PRE har ändrat förutsättningarna för en
insatserrad inom svenskt bistånd. Såväl personalbistånd bistånd för importsom
råvaror och reservdelar påverkas krav på motvärdesbetalningar.av Dettaav

ställer ökade krav på lönsamhet hos producerande företag och myndigheter, samt
krav effektivitetpå i biståndet. Kostnaderna förknippadenya med

personalbiståndet inte alltid denmotsvarar uppnås. Kravetnytta påsom
effektivare kunskapsöverföring ökas och värdet utländsk personal granskasav

Även importen råvarornoggrant. och reservdelar måste tillav anpassas
företagens marknadsbetingade behov då den motvärdesbetalningar direktgenom
påverkar företagens kostnader.
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pågåendeför detstödutformasbiståndetsvenskaDet som
tillväxtsektorematillriktasbiståndetdelEnPRE.anpassningsprogrammet stor av

industri- ochjordbruks-,tillstödvarubiståndform samti av
infrastruktursektorema.

den1blandSIDAföreslår attbiståndet annatförriktlinjernagällerVad
landsbygdsutveckling,varubistånd,inriktningen börhuvudsakliga vara

gradvistyngdpunktbiståndets2förvaltning,ochindustri attundervisning,
ochsektorersocialapåsatsningstörreförskjutasbör mot en

drabbadesärskiltforstödtillinsatser3förvaltningsbistånd och grupperatt
utformas.bör

följandeframgårperiodenunderlandramsbistândetFördelningen avav
redovisas underforvaltningsstödetnytillkomnaDetprocent.diagram

kapacitetsstöd.Allmänt

påfördelade198586-198990,landramsutbetalninqar8.14Diagram
1%huvudområdon

I 8586

n 8687

. 8788

. 8889

E] 8990Importstödlnfra-IndustriJordbrukSocialaAllm.
struktursektorerkapacitets-

stöd

perioden.underbetydandelandramenbiståndet utöversvenskaDet var
tillStödettillfällen.fleravidlämnadesbetalningsbalansstödSärskilt

underkatastrofbiståndetliksombetydligt,ökadeinsatserregionala som
Vad gällerår.milj kr200uppgick tillslutperiodens perca

budgetpropositionårs198990ikatastrofbiståndet sägs
ochtorkakriget och utsattade mestinriktat på gruppernaStödet är genom
ochkonsumtions-livsmedelutrustning,medicinsk samtläkemedel ochbestår av
tillkatastrolbiståndetkoncentrationökadEnsmåbrukare.tillinsatsvaror av

forbetydelsestrategisk attdetta ärförutses dåtransportsektorn av
behövande.till deframskall nånödhjälpssändningar

iuttrycksig blkatastrofbiståndetinomtransportsektorn togtillStödet a
Beira.iTranscarga,transportföretag,till upprättastöd ettatt
kanaliserades främstochfortsatteorganisationerenskildatillStödet

En delARO.Rekryteringsorganisation, avAfrikagruppernasgenom
organisationer.enskildaviaocksåkanaliseradeskatastrofbiståndet

marinbiologi ochavseende blfortsatte,SARECviaForskningsstödet a
forskning.samhällsvetenskaplig
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De totala biståndsutbetalningarna fördelade sig enligt tabellen nedan.
Utbetalningar för de enskilda insatserna redovisas i Tabellbilagan tabell 3.
Katastrofbiståndet innefattar såväl bilateralt stöd stödsom genom

Övrigtinternationella organisationer. Posten innefattar stöd via enskilda
organisationer, forskningsstöd, särskilda och handelsstöd viaprogram
IMPOD. Insatserna inom det regionala stödet redovisas i särskild tabell,en
tabellbilaga 5.

Tabell 8.10.
198586 198687 198788 198889 198990 Summa

Allmänt kapacitetsstöd 20,1 23,2 28,8 48,6 55,6 176,3
Sociala sektorer 12,5 19,1 15,0 23,2 39,4 109,2
Ekonomisk tillväxt 117,2 129,5 111,1 68,2 87,0 513,0

Lantbruk fiske 72,2 73,2 54,7 30,5 52,1 282,7-
Industri 45,0 56,3 56,4 37,7 34,9 230,3-
Infrastruktur 27,0 11,4 19,4 47,8 67,0 172,6-

lmponstöd 123,5 66,7 128,1 163,6 168,7 650,6
Korrigeringsposter -8,5 8,2 1 -11,7

landramSumma 300,3 241,4 310,6 340,0 417,7 1610,0
Betalningsbalansstöd 132,4 142,0 60,0 50,7 385,1
Katastrolbistánd 13,9 63,8 135,9 214,0 203,6 631,2
Regionalt SADCC 7,2 11,3 66,0 57,6 86,3 228,4
Övrigt 13,7 11,5 13,0 16,1 20,3 74,6

landramSumma 167,2 86,6 356,9 347,7 360,9 1319,3
SUMMA

BlSTÅNDALLT 467,5 328,0 667,5 687,7 778.6 2929,3

Fördelningen allt bistånd under perioden framgår följande diagramav av
procent

Diagram8.15 fördelning biståndallt 198586-198990 96av

45
40
35 .30 8586
25
2° D 868 751
10 I5 8788
O

IAllm. Sociala Ekon. ÖvrigtImport- Betaln Katastr- Ragio- 8889-
kapa- sektorer tillväxt stöd balans- stöd nalt Dcitets- 8990stöd
stöd

Dafyrakategoriernatill högarårutöverIandram
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resultateffekterochBistöndets4.38.l
1987,regeringsframställning den 14 maj avseende periodenI sin av

198889, redovisar SIDA situationen i landet starkt påverkat198788 att-
måluppfyllelsen i biståndet

Moçambique variti har så negativ,Utvecklingen under år attsenare
Sverige stödjeruppfyllelsen vad gäller samtliga mål âventyras.uppsatta

produktiva i ekonomin. Idag det emellertidhuvudsakligen sektorer år svårt att
resurstillvâxt. förhindras det svenska biståndettala Snarare endastgenomom

produktionsapparat och social service. kanytterligare erosion Det tav o m
tillbetraktas stöd landets Överlevnad.ettsom

biståndet successivt till landetsSIDA vidare hade anpassatsattanger
avvägning genomförbartförsämrade situation. Det idag mellanär en

katastrofkaraktär tillprojektbistånd med inslag och stöd landetsav
personalfonden.utlandsbetalningar, främst importstödet ochgenom

regeringsframställning på behovetSIDA pekar i samma av en
förutsättningslös analys det svenska biståndetav

djupare ekonomiska kris och beslutet radikalt ekonomisktLandets allt ettom
förutsättningslösrehabiliteringsprogram har aktualiserat analys hur deten av

biståndet effektivt skall kunna bidra till Moçambiques överlevnad.svenska mest
i den fortlöpande krisanpassningen enskildaEn sådan analys är svår göraatt av

sektorinsatser.

förutsättningslös påbörjas iDialogen analys bör samband medsådanom en
genomföras svensk-moçambikiskavtalsförhandlingama och som en gemensam

insats.
Mot i regeringsframställningen 10 april 1989,slutet perioden, denav av

redovisar SIDA optimistisk bild biståndets uppläggning ochen mera av
givit vidkonstaterar programsamtal handenatt

inriktningen biståndet iden nuvarande det svenskaatt ärstort settav
förtill landets behov. kombination bistånd lindraanpassad Det utgör deatten av

effekterna kriget långsiktigt utvecklingsbistånd deltagandeakuta och medav av
Ökat för sociala ochsvenska företag och institutioner. stöd de sektorerna särskilt

fortsatta planeringen inriktas finnadrabbade är dock önskvärt. Den på attgrupper
lämpliga former för insatser.sådana

omstruktureringen SIDASom till under nämnerstöd utsatta grupper
fördyradebehovet på undervisningsområdet subventionera skolböckerattav

undervisningsmaterial på hälsoområdet förse folketoch medsamt attannan
mediciner.

förutsütmingornuförhållandeBistöndeti8.l 4.4
Under 1988 för Moçambique.lät SIDA landrapportupprätta en

Kenneth Hermele.Rapporten, Country Report Mozambique, skrevs av-
MoçambiqueHermele konstaterar det internationella biståndet till ökatatt

betydligt 1980-talet huvudsakligen till skuldlättnader,under och använts
katastrofbistånd inklusive livsmedelsbistånd utvecklingssamarbete.samt
Särskilt katastrofbiståndet ökade under den delen perioden. Enligtsenare av
Hermele hade katastrofbiståndet antal bland bestodsvagheter, iett annatsom

påbiståndet lämnades skadade normala ekonomiskasättatt ett som
194 aktiviteter, otillräckligt stöd till och till katastrof-att transportergavs
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förebyggande åtgärder, mycket litet stöd utgick till de socialasamt att
sektorerna biståndetdet totala 1986 gick enbart två till varderaprocentav-

undervisnings- och hälsosektorerna givarnaoch allmänt ovilliga attav var
inkludera dessa sektorer i katastrofbiståndet.

These shortcomings only endanger the ability respond thenot to to acute
needs; they also threaten the realization of Mozambiquds policy ofemergency

linking activities with rehabilitation and prevention. Thus,emergency
basically ofthe needs the first the chain relief and Survival operationsstep - -
which being albeit insufficiently, whereas which intendedmet,are measures are

finareavoid emergencies and economic socialand activities leftto recuperate are
sufficientwithout support.

Hermele konstaterar dock det svenska katastrofbiståndet, med sinatt
inriktning på och marknadsföring har rimlig profil.transporter en mera

Vad gäller det bilaterala svenska biståndet konstaterar Hermele det haratt
förändrats betydligt sedan inleddesdet

ln then, the salient features of Swedish assistance Mozambiquemost tosum,
during the last shift from agriculture modernten sector itoyears support,a

industrial rehabilitation and infrastructural development. the time,Ate same
social continue be assigned low profile. This shift took place beforesectors to a
PRE in motion, which that the conditions todayset possiblewas notmeans were

foresee when the orientation of Swedish assistanceto beingnew was
implemented.

Another low-priority be technical assistance, although thistoarea appears
be qualified the frame does provide importantstatement must country support

for technical assistance through the personnel fund... Also, several of the
individual projects and do provide technical assistance, indeedprogrammes
sometimes scale that has caused considerable criticism... What lacking,on a
then, something else technical assistance strategic perspective andseen a
adapted the situation well the futureto ofpresent to prospectsas as
Mozambique.

Hermele förslag till alternativ inriktningpresenterar det svenskaett av
biståndet. Förslaget görs med utgångspunkt från antagandet belägrings-att
situtationen består under perioden, say till the ofend theresten av
century. Efter genomgång några grundläggande förutsättningaren av

följande förslaglämnas
thisIn perspective, Swedish development aid should be oriented towards

maintaining and strengthening far possible the ruraI-urban exchangeas as
along the lines of the Nordic of agricultural marketing. Thissupport alsosupport

ofsupply inputs, including of and reestablishmenttransport,encompasses means
of commercial network, well technical assistance.a as as

Also within this falls the Nordic of the national seed projectsupportarea
which aims supplying the with suitableat seeds for thepeasant sector most
common crops;

of social implying substantial increasesupport educationsectors, sectora
well supplementing medicine importssupport with healthas sectoras support.

For both these fortunateSweden unique professional andtoareas, possess
executive experience through the NGO ARO Recruitment Organization of the

195



1992124SOU

of wideningwhenwhich should be taken advantageof SwedenAfrica Groups
cooperation;ofthe scope

and elaborateanalyze, planstrengthening of the administrative capacity to
several ofmonitor developments thewith donors, andpolicies, negotiate

especially in keyimplementation of andinvolved with the PRE,ministries most
of Health and Education;Ministries Finance,such theareas as

meetingassistance the needsemphasis of Swedishincreased onemergency
resettlementrehabilüation, andpopulations fordisplacedof refugees and

traditionalimmediate andleaving thepreventiomwhile emergencymore
donors.assistance otherto

oflittle unlessrecommendations, wouldSuch however, support to somemean
of the discussion aboveAgainst the backgroundrestricted.the present areas -

doing the future Swedishdonorswhat otherneeds compared to areas -
cooperation shoulddevelopment

projects until substantialindustrial rehabilitationrestrain the a
global developmentline withhas been elaboratedindustrialization strategy a
available importcould be mademeantime, certaintheInstrategy. asresources

desirable;Mozambique deemssupport so
projects such andinfrastructuralrestrain support to energyas

training could however beTechnical assistance andtelecommunications.
trainingtelecommunicationsespecially far thecontinued, centreasas

concemed.
redovisat sin påSIDA debeslutsdokument harI tillgängliga syn

förändringar sedermera harflera delämnade förslagen, somavmen
Se följandetankarmed degenomförts väl överensstämmer presenteras.som

avsnitt.

199495199091Femñrsperioden8.15 -

Bistñndsmiliön8.15.1
Moçambique för deSIDAs bakgrundsmaterial avseendeI regeringens och

förhållandena i landet. Iåter för de svåraförsta åren perioden redogörsav
på föjande199192 sammanfattas läget sättbudgetpropositionen

världens fattigaste land,Världsbankens beräkningarMoçambique enligtär
invånare 500 kr år.bruttonationalinkomstmed motsvarar perper somen

ofattbara lidandenkrig medtio härjats ochMoçambique har under år terror,av
härjningar har medförtRebellrörelsencivilbefolkningen följd. Renamosför som

sjukstugortredjedel dessskolor och änhälften landsbygdensatt avmer enav
före femtredje barn dörberäknar årsförstörts. bamfond, UNICEF,FNs att vart

och utanför landetsmänniskor flyktingar inom gränser.Miljoner leverålder. som
femgenomför Moçambique sedanomständigheter årdessa svåraUnder ett
Äveninriktning marknadsekonomi.med påekonomiskt reformprogram, om

befolkningsökningen,jämna medinte hållertillväxten måttlig och ännuär steg
brutits. Reformprogrammet,i ekonomin i viss månnegativa trendenhar den som

omfattande internationellthar fältmed Världsbanken,genomförs i samarbete
stöd.
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politisk öppenhet och rättssäkerhet har inlettsökadTrots att moten process
för mänskliga fri-fortfarande oroande tecken på bristande respekt ochfinns

positivt konstitution införandetDeträttigheter. är att garanteraren ny av
hemliga val till nationalförsamlingflerpartisystem, allmänna och och

mänskliga rättigheter fått grundlagsfäst ställning.presidentåmbete samt att en
dödsstraffet avskaffats. frånRättsväsendet har också reformerats och Men svensk

angeläget följa tillämpningen dessa reformer.sida detår att av
regeringsframställning den 22 april 1992, avseende budgetåretI sin av

SIDA omfattande tillkommande199293, framhåller den torkan ettsom
problem

Moçambique befinner sig i mycket djup kris. Till detta kommer torkan ien
Afrika, den i mannaminne, kan komma katastrofalaSödra svåraste attsom

följder i detta krigshärjade land. Om massvâlt ska kunna undvikas krävs mycket
internationellt samordnade hjälpprogram och initiativ för åstadkommaattstora

ñrfredskorridorer matdistribution.
I budgetpropositionen 199192 påpekas växande problem medett

korruption inom landet
flertal inkommit tilltagandeUnder det gångna året har ett rapporter om

i förvaltningen ekonomiska oegentligheter inomkorruption och det internationella
bidragit till tonviktbiståndssamarbetet. Detta har ökad måste läggas vidatt

revision och uppföljning det svenska biståndet till Moçambique. Detta gällerav
minst importstödet.inte

Ytterligare aspekter biståndsmiljön behöver lyftas framett par av
För första budgetnedskärningardet har har de genomförts inomsom

för det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet inneburit attramen
Moçambiques reella bidrag till driftskostnader minskat drastiskt. Vidare har
statstjänstemännens reallöner fallit och bl lett till de dugligastarkt att mesta
statstjänstemännen tenderat gå till privataöver den sektorn eller ägnaatt att

betydande del sin arbetstid åt privat verksamhet.aven egen
Statsförvaltningens kapacitet har eroderats ytterligare.

Samtidigt biståndsberoendet Eftersomhar ökat mycket snabbt. de flesta
biståndsgivare inte till projektens driftskostnaderstöd har ohållbarger en
situation uppkommit investeringar förutsättningarnagörs medan för attnya
driva och underhålla anläggningarna blir allt Förändringarnasämre. i denna
riktning pågått sedan 1980-talet,har slutet har nått sådanaav men nu
proportioner givarna har måst börja diskutera bidra till lokalaatt att

inklusive Någonkostnader, löner. på hur problemen ska lösasgemensam syn
dock inte vuxit fram.har ännu

En moçambikiska statsförvaltningenaspekt är den idag harattannan
möjlighetersämre planera och koordinera biståndsinsatser någonsinänatt

vilkettidigare, har lett till givarna tagit på sig delatt storen av
samordningsansvaret. Se avsnitt 8.7 ovan.

Dessa två principfrågor illustrerar den moçambikiska statens extrema
förväntassvaghet, svaghet kan bestå under tidavsevärd även denen som om

politiska situationen i landet skulle klarna. Biståndsgivarna kommer
sannolikt under lång tid få på sig går långt utanför detatt ta ett ansvar som
normala, i praktiken också innefattar frågorövergripandeett ansvar som av

politisk karaktär.närmast
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biståndetsvenskaDet8.152
framgårperiodenförsta årenunder deAnslagsfördelningen i stort av

milj krnedan

8. 1Tabell l .
199495199394199192 199293199091

395475445Landram - -
l 54118Katastrofmedel - - -

102144Betalnigsbalansstöd -- -

organisationer.internationellastöd vial exklusive

inriktningbiståndet ochföljande199091budgetpropositionen sägsI om
storlek

lindra deninsatser för akutakombinationBiståndet bör utgöra attaven
undervisning,jordbruk,utvecklingsinsatser inomlångsiktigafrämjakrisen och

ekonomiska reformprogrammetindustriutveckling. Detförvaltning, energi och
åt de socialasärskild uppmärksamhet börsamtidigtfortsatt stödjas,bör gessom

finnerfattigaste.för de allra Jagkonsekvenserna attprogrammetav
miljhöjning landramen med 30 kr tillmotiverarkrisMoçambiques svåra aven

återuppbyggnadsbistândför ifinnas beredskapbör475 milj kr. Härulöver
skuldlättnadsåtgärder.händelse fred samtav

regeringen iför 199293 anför dentill landramenmotiveringSom nya
199192budgetpropositionen

fortsatt omfattandekris motiverarMoçambiquesfinner svåraJag ettatt
möjlighetMoçambiquesosäkerhetentill den ökandebistånd. Med hänsyn attom

förtsindustrisamarbetetutvecklingspolitiken tillfastlagdagenomföra den samt att
395 milj. kr. Härutöver börjag landramföreslårtill anslaget C3,över en om

återuppbyggnadsbistánd,katastrof- ochförfinnas beredskap
demokratiinsatser.skuldlåttnadsåtgärder och

199192,12 juni 1991, avseenderegeringsframställning denSIDAs av
sammanställningarliksomanvända medel,redovisningsaknar avav

MoçambiqueSverige och199192. Det dockbudgetsiffror för attanges
landramen tillomfördela 63 milj krkommit överens att urom

katastrofinyndighetens,föråtgärder inomkatastroflindrande ramen
mycket omfattandeMed hänvisning till detDPCCNs, verksamhet.

fredsuppgörelsevidkommer krävasåteruppbyggnadsarbete att angesensom
milj till insatser199192 10 kravsätta högstSIDA underattatt avser

landsbygdsvägar ocharbetsintensiv rehabiliteringsyftande till annanav
infrastruktur i landet.småskalig ute

huvudinriktningarMoçambique föreslås fåbiståndet tillDet framtida tre
katastroflindring, reintegreringfattigdomsinriktadförsta,För det av

Avsikten sådanasmåskalig infrastruktur. äråteruppbyggnadflyktingar och attav
integreras i framtidaoch dessutominom landrameninsatser delvis skall rymmas

sektoravtal.
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strukturomvandlings-programmettillväxtorienterat stöd tilldet andra,För ett
betalningsbalansstöd.främst varubistånd ochden moderna sektorn,och genom

förvaltningsbistånd ochhuvudinriktningen blirtredjeDen
universitetettill statsförvaltningen ochförutom stödinstitutionssamarbete, där

institutionsuppbyggande ochriktastill tele- energisektornstödet och mot mer
teknik och kapitalinvesteringar.och mindrekunskapsöverföring

korruptions-benägenhetenochden försvagadeVidare sägs statsapparatenatt
revision i biståndsverksamheten. SIDAkontroll ochbehovetökar attavserav

i de olika programmen.förstärka sådana åtgärderytterligare

Insatsen, påför undervisningssektorn. totaltföreslåsEn treårig insatsny
satsning på basutbildning förförslaget utökadenligt240 milj kr, innebär en

Även tillteknisk utbildning. stödet högreliksom påochbarn vuxna
påoch inriktningen stärkaföreslås bli utvidgatutbildning att

genomförandekapacitet betonasundervisningsministeriets planerings- och
35 milj kr förföreslås insatsen innefatta beloppVidareklarare. ett om

katastroflindring.rehabilitering och
energi,avseende varubistånd,föreslås förlängda insatserI övrigt

personalfond konsultfond.och
Moçambique tillsammans medvarubiståndets delFör attanges

förenkla förIMF efter samordna ochVärldsbanken och strävar att systemen
sig icke-varubiståndsmedel. Avsikten är rörafördelning mot ettattav

Licensing OGL. tilladministrativt Open General Anslagetsystem, typ -
160 följd omprioriteringarföreslås minskat till milj krvarubistånd som en av
för katastroflindring. SIDA pekar pålandramen till förmåninom att

valutafördelningssystem alltid innehåller risker för godtyckeadministrativa
varubiståndet, i samarbete med andra givare,korruption ochoch attanger

följas särskiltska upp noga.
för fortsatta biståndet skriver SIDA i sinVad gäller strategin det

1992, budgetåret 199293,regeringsframställning den 22 april avseendeav
följande

april 1992 tillsatt utredning med uppdragetRegeringen har i atten se
Moçambique. Detdet svenska utvecklingssamarbetet medöver nya

199293 ettårigtsamarbetsavtal ska ingås för budgetåret görs delsp g asom
politiska ekonomiska itillsatta utredningen, dels det osäkra och lägetden
utredningens i detMoçambique. Därmed kan hänsyn till slutsatsertas nya

199394. Importstödsavtalet föreslåsingås för budgetåretsamarbetsavtal som
insatsavtal planeringsskäl föreslås fleråriga.ettårigt övrigaockså medan av

påstrategi används ska tillämpas...SIDA föreslår att samma som nu
året. Detta förtill Moçambique det kommande betyder detbiståndet under

fattiga befolkningsgrupper. Förbistånd särskilt riktas till detförsta ett som
förmån för kapacitets-det insatser till ochandra innebär

För tredje betyder det stöd till det ekonomiskakompetensuppbyggnad. det
PRES.reformprogrammet

hänvisning till möjlig återkomst flyktingar ochMed torkan, en av
SIDA fortsattdemobilisering soldater räknar med det behövs stortatt ettav

katastrofbistånd inom landramen, förutskickar det också kan bliattmen
Vidareåterkomma katastrofbistånd från anslag.aktuellt andra sägs attatt om

för katastrofbiståndet,livsmedelshjälp kan behöva utgå inom ramen
alternativt med finansiering via outnyttjade medel inom landramen. 199
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regelbunden revisionSIDABland övriga verksamheter nämner att
riskerna förinsatser för minskagenomföras alla svenskakommer attatt av

förskingring.korruption och
föreslås i regeringsframställningenfortsättningsinsatserNya insatser eller

personalfonden, telesektorn,konsultfonden,importstödet,avseende
vägrehabilitering och katastrofbiståndförvaltningssektorn,energisektorn,

föreslås förlängning detFör jordbrukssektornlandramen.inom en av
insats.på beredningavtalet i avvaktanexisterande av en ny

viss mån, tilloch, istödet till telesektornFörvaltningsstödet, samt
institutionellför strävanden främjauttryckenergisektorn är attett

administrativ utveckling.uppbyggnad och
inledninglandsbygdsvägarStödet till rehabilitering ettavser en avav

Verksamhetenförsta fas, treårsperiod.långsiktigt stöd under, i en enmera
katastrofbiståndet.tidigare viafortsättning på stöd lämnatsutgör somen

framgårfemårsperiodenFördelningen landramsmedel under avav
199495 på199192 baserasUppgifterna avseendetabellen nedan. -

1992.halvårsrapport den 31utbetalningar enligt SIDAsförväntade marsper

199091-199495. pålandramsutbetalninqar fördeladeDiagram8.16
36huvudomrlden

60
50 I 909140

El30 9192
20 I 92193
10

I 9394
lnfra- Import- Katastrof-Sociala Jordbruk lnduetriAllm 139495. biståndstödkapaci- struktursektorer

tetsatöd
utbetalningarFaktiakautbetalningar199192 i övrigtförväntade

till utvecklingen ökadvia lämnades stödUtöver stöd landramen mot
till ändamål skulle blidemokrati. SIDA ytterligare stöd dettabedömer att

finansieras från demokratianslaget.nödvändigt, insatserna börattmen anser
199192milj kr medVidare fyra mindre projekt totalt understöds enom

utvecklingssamarbetet. Vissti reguljärasyfte integrera genderaspekter detatt
nationellockså inom miljöområdet, bl avseendesärskilt stöd lämnas a en

inför miljökonferensen i Rio de Janeiro.miljöstudie
projektBetydande utanför lämnas också till regionalastöd landramen

viabetalningsbalansstöd katastrofbistånd. Stödet enskildai form ochsamt av
forskning via SAREC fortsätter.organisationer, framför allt ARO, och till

fördelar sig enligt tabellen nedan.De totala bistândsutbetalningarna
preliminäraUppgifterna för 199192 faktiska utbetalningar, äravser men

De utbetalningarna inomstöd landramen. beräknadevad utöveravser
199495 på SIDAsperioden 199293 byggerlandramen under -200
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uppskattningar. För de åren finnsunder perioden inga säkrasenare
uppskattningar betalningsbalansstöd, katastrofbistånd eller underposternaav
övrigt.

Utbetalningar för de enskilda insatserna redovisas i fyra.tabell
Katastrofbistándet innefattar såväl bilateralt stöd stödsom genom

Övrigtinternationella organisationer. Posten innefattar stöd via enskilda
organisationer, forskningsstöd, särskilda och handelsstöd viaprogram
IMPOD. Insatserna inom det regionala redovisas i tabellbilaganstödet tabell
fem.

8.12.Tabell
199091 199192 199293 199394 199495 Summa

Allmänt 65,2 64.9 66,8 65,0 65,0 332,0
kapacitetsstöd
Sociala sektorer 30,9 49,0 60,0 70,0 70,0 280,9
Ekonomisk 115,2 134,1 102,0 112,0 112,0 573,7
tillväxt
-Lantbruk 35,047,6 49,2 45,0 45,0 212,6

Industri 25,8 26,4 52,3-
-lnfrastruktur 58,541,8 67,0 67,0 67,0 308,8
Imponstöd 274,3 104,8 120,0 120,0 120,0 794,3
Katastroibistând 44,7 42,0 32,0 32,0 198,0
Summa
landlam 485,7 397,6 391,8 400,0 400,0 2182,0

101,91Betalningsbalans 143,9
stöd

53,91Katastrotbistánd 121,4
Regionalt 61 20,6
SADCC

24,11og 20,9
Summa

200,51landram 347,4
SUMMA
ALLT 833,1
BISTÅND

1 Preliminära siffror.

Det totala biståndets fördelning under periodens två första år framgår av
följande diagram.
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Diagram8.17 fördelning biståndallt 199091-199192 96av

35
30
25

909120
5 El 9192
10
5
0

ÖvrigtAllm. Sociala Ekon. lmport- Bataln Kataatn- Rogio--
kapa- sektorer tillväxt stöd biståndbalann- nalt
citots- stöd
stöd

resultatocheffekterBistñndet8.153

Det ar annu för tidigt avläsa effekterna biståndet under perioden.att av

Biståndet förhållande förutsättningarna815.4 i
Stora förändringar biståndet har inletts sedan slutet 1980-talet. Iav av

förefaller förändringarna tillanpassade förändringarnastort sett ivara
biståndets förutsättningar under periodens två första år. Turbulensen i det
moçambikiska samhället, liksom effekterna torkan och eventuell fred,av en
gör dock betydande förändringar i biståndet kan bliatt aktuella under
periodens del.senare

202



SOU1992124

tubellbiluguHistorik det Moçambiquesvenskabiståndetöver -
197980197576Biståndsutbetulningarunderperioden -

197576 197677 197778 197879 197980 Summa
1,0 12,3 18,7 16,3 48,3Allmänt kapacitetsstöd

7,2 8,5 11,3 27,0Konsultfond-
1,0 5,1 10,2 5,0Personalfond 21,3-

5,1 3,5 8,6Socialasektorer
5,1 3,5Undervisning 8,6-

29,9Produktionsinriktat 20,4 36,6 32,0 118,9
Lantbruk 20,4 36,6 29,9 32 118,9-

Finansiellt 54,6 36,0 58,3 48,7 83,5 281,1stöd
58,3 83,554,6 36,0 48,7 281,1lmportstöd-

Summa
54,6 57,4 107,2 102,4 135,3 456,9landram

25,0Katastrofstöd,bilat. 15,0 13,0 24,4 28,2 105,6
Katastrofstöd, 0,8 1,6 5,2mullilat. 1,4 1,4
Enskilda 0,3 3,7 1,7 5,7organisationer

0,5Forskning,SAREC 0,8 1,4
Summa

15,8 13,0 26,1 33,8 29,1 117,9landramutöver
BlSTÅND 70,4 70,4 133,3 136,2 574,8SUMMA 164,4

Konsultfond Personalfond rubrikeninsatserna och har samlats under Allmänt
kapacitetsstöd. beteckningDenna är relevant än den normalt använda termenmera
kompetensutvecklande, eñersom här tillföra kapacitet fördet handlar att extern attom
genomföra bestämdauppgiñer, långsiktigt bygga Moçambiquesän attsnarare upp egen

genomförandekapacitet.ochanalys-
Siffrorna för 197879 198485 periodiseringarSAREC bygger på de beloppav som-

Forgingi the Links Evaluation of SAREC ResearchDevelopmentinSupport toanges
Engineering Sciences 1991, 25.and in Mozambique, sid
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198485198081underperiodenBlstöndsulbetulningur -

198485198081 198182 198283 198384 Summa
45,6 42,9 29,3 21,5 166,927,6Allmänt kapacitetsstöd

22,4 32,9 30,2 14,1 6,3 105,9Konsultfond-
15,2 15,25,2 12,7 12,7 61,0Personalfond-

9,6 4,4 7,1 10,9 38,96,9Socialasektorer
9,6 7,1 10,9 38,9Undervisning 6,9 4,4-

74,557,9 55,5 68,1 66,0 322,0Produktionsinriktat
46,3 35,028,3 42,6 54,1 206,3MONAP-

10,7 10,7AGRICOM-
12,9 14,0 13,2 0,8 70,5Skogsindustri 29,6-

6,5 28,0 34,5lndustrirehabilitering-
6,6 13,1 20,7 40,4Infrastruktur 0,0 0,0

7,9Energi 6,6 4,1 18,6-
5,53,2 8,7Civilflyg

2,0 11,1 13,1Telekommunikationer-
125,1 548,293,0 120,7 138,6Finansielltstöd 70,8

120,7 138,6 125,1 548,270,8 93,0lmponstöd-
Summa

252,7163,2 203,7 242,7 254,1 1116,4landram
17,4 11,5 11,8 27,5 75,2Katastrofstöd, 7,0bilat.

5,3 8,8 1,7Katastmfstöd, 12,5 2,8 31multilat.
r_0,25,6 0,4 6,3Regionalt 0,1

5,43,1 3,9 18,2Enskildaorganisationer 1,1 4,7
2,3 3,9 3,0 1,6 12,6Forskning, 1,8SAREC

Summa
15,2 29,4 34,9 143,437,0 26,9utöver landram

SUMMA
BISTÅND 283,5 l259,8178,4 240,7 269,6 287,6ALLT

198485Siffrorna för 197879 periodiseringar de beloppSAREC bygger på av som-
Forging Evaluation of ResearchDevelopmenti the Links SAREC Support toanges

1991, 25.Engineering Sciencesin Mozambique, sidand
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198990Bistündsutbetulningurunderperioden198586 -

198788 198889 198990198586 198687 Summa
55,6 176,323,2 28,8 48,6kapacitetsstöd 20,1Allmänt

5,8 3,9 29,42,6 14,22,9Konsultfond-
35,0 121,220,0 30,816,4 19,0Personalfond- I 3,0 9,00,8 1,6 3,6upphandlingIntemat.-
16,7 16,7Förvaltningsstöd-

15,0 23,2 39,4 109,212,5 19,1Socialasektorer
15,0 23,2 39,4 109,212,5 19,1Undervisning-

513,0129,5 68,2 87,0117,2 111,1Produktionsinriktat
32,1 20,8 24,8 177,354,9 44,7MONAP-

12,3 12,3bilateraltLantbruk-
12,5 6,3 63,217,1 14,213,1AGRICOM-

8,78,7Markn-för jdbrprod.-
5,5 18,110,91,7Fiske,bâtfabrik-

0,5 2,9 -2,8 3,12,5Ofördelatlantbruk mm-
12,4 3,6 76,820,8 27,0Skogsindustri 16,3-
25,3 150,235,5 29,4 31,328,7lndustrirehabilitering-

172,619,4 47,8 67,027,0 11,4Infrastruktur
9,4 35,5 47,0 99,45,8 1,7Energi-

3,33,3Civilñyg-
69,910,0 12,3 20,017,9 9,7Telekommunikationer-

650,6168,7123,5 66,7 128,1 163,6Finansielltstöd
168,7 650,6123,5 66,7 128,1 163,6lmportstöd-

-11,7-8,5 8,2 -11,4Korrigeringsgoster
Summa

340,0 417,7 1610,0300,3 241,4 310,6landram
385,160,0 50,7142,0132.4Betalningsbalansstöd-

183,0 588,660,0 131,0 203,411,2Katastrofstöd,bilat.-
20,6 42,63,8 4,9 10,62,7Katastrofstöd,multilat.-

57,6 86,3 228,411,3 66,07,2RegionaltSADCC-
5,7 7,5 10,6 38,86,28,8organisationerEnsk.-

7,9 23,84,5 4,23,8 3,4Forskning,SAREC-
11,52,6 4,2 1,81,0 1,9Särskildaprogram-
0,50,20,20,1IMPOD-

Summa
356,9 347,7 360,9 1319,386,6167.2landramutöver

SUMMA
BISTÅND 2929,3667,5 687,7 778,6467,5 328,0ALLT

redovisas 198990 underInternational1TC Trade Centre;l Genom o m
Förvaltningsstöd
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199495Biståndsutbetulningurunderperioden199091 -

199495199091 199192 199293 199394
65,0 65,065,2 65,0 30,0kapacitetsstödA11m.

6,9 7,1 10,0 10,0Konsultfond-
25,0 25,032,0 34,6Personalfond-
30,0 30,026,3 23,3 30,0Förvaltmstöd-

30,9 49,0 80,0 70,0Socialasektorer
30,9 49,0 80,0 70,0Undervisning-

41,073 75Produktionsinriktat
-0,6MONAP-
34,1 43,3 41,0Lantbrukbilat.-

5,9Marknjörjdbr. 14,1-
8,7Skogsindustri-

26,417,1Industrirehab.-
58,5 67,0 67,0 67,041,8Infrastruktur

19,2 34,9 30,0 30,0 30,0Energi-
17,0 17,0 17,016,9 14,1Telekomm.-

1,4Mat.-Nam.Väg-
4,3BeiraGator-

9,5 20.0 20,0 20,0Landsbyägar-
175,0374,3 104,8Finansielltstöd
175,0374,3 104,8lmportstöd-

44,7 89,0Katrstrofkistånd
44,7 89,0Katbistánd-Övrigt 1,0 1,00,1

1,0 1,0Kulturstöd-
Summa

485,7 518,0 203,0397,6 97,0landram
143,9 102,3 60,0Behbalansstöd-
118,2 55,1 80,0KaLbist, bilat.-

3,2Katbist, multilat.-
61,2 34,5 104,0RegionaltSADCC-
10,0 16,1 15,0Enskildaorg.-

15,04,9 13,0Forskn,SAREC-
6,0 15,0Särskilda 4,8program-

8,0SWEDECORP-
Summa

347,4 225,8 297.0landram
SUMMA

BISTÅND 815,0833,1 623,4ALLT

UppgiñemaFör199293 landramsbistándetuppskattadebelopp.Vad gäller ochavser
199293 199495 förväntade avtalsfastaSADCC har enbart utbetalningarinom insatser-

planeringsöversikter inomtagitsmedKälla upprättade SIDA.
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stödetregionala SADCOdetUtbetalningarinom

bifogade tabeller.Se

första inriktadinte i handstödetinom det regionala ärInsatserna e
framför allti inlandet,kustlösaMoçambique de staterutan snarare

mån Zambia, för vilkai vissMalawi, Swaziland ochZimbabwe,
naturliga ochhar bästaMoçambique detransportkorridorema genom

moçambikiska hamn-iInvesteringarförutsättningama.ekonomiska
förbättrabehovetmotiverasandra anläggningaranläggningar och attavav

korridorer.dessa

bådeinnehåller Moçambique och andrainvesteringar iinsatsernaFlera av
SIDAsenligtutbetalningar,54 redovisas detabellbilagaländer. I som

moçambikislcthänföra till insatserbokföring är att

skerFör närvarandeavtalsfästa insatser.redovisarTabellen enbart
från Caborahögspänningsledningplanering avseendeförberedande en

OmBeira Machipanda.och ombyggnad vägentill HarareBassa aven -
delfinansiering bör de totalaför svenskinsatser skulledessa accepteras

200 300 mkr.höjas medinsatsbeloppenberäknade -
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Kapitel 9 sou 1992124

PROJEKTOCHPROGRAMSEKTORER,
KARLSSONANDERS

förUrval analys9.1 insatserav
avsnitt 9.2,tvärsektoriell inriktningi kapitel harTvå avsnitten detta enav

kompetensutveckling avsnitt 9.3,för institutions- ochInsatser samt
övriga avsnittbedömning, medanSammanfattande representerar en grov

produktionsinriktade respektivesektorersektorinriktning sociala sektorer,
infrastmktur.

varit lyfta fram insatserSträvan har att som
MONAPjordbruksprogrammet medbetydande storlekvarit1 av

till regionalskogsindustriprojektet, industristödet och stödetföljdprojekt,
samverkan,

tillkommit år förvaltningsstödet,eller under2 fått ökade anslag senare
landsbygdsvägar,rehabiliteringundervisningsstödet och stödet till av

SAREC,forskningsstödet viaspeciellt intressanta lösningar3 representerar
personalfondernatill konsult- ochtelekommunikationer, stödettillstödet samt

till postverksamhet.stöd
fram,lyfts inte bara de insatserna även andraI kapitlet således största utan

intresse.specielltinsatser ärsom av
olika och insatser relateras, intepå stödet inom sektorerStorleken om

respektive period,biståndsutbetalningarna undertill de totalaannat anges,
landramsutbetalningarnas storlek.tillinte

i vilken utsträckningmån tillgång till information har detI noterats somav
de flesta insatser gåsTill bör läggas störreutvärderats. dettainsatserna att

sektorgenomgångar. Sektorgenomgångarnaårligai samband medigenom
alltidföregås förberedande studier, vilka inteibland särskilda noterats.av
storlekinriktning,insats in i avsnittPresentationen varje delas omav

bedömningsavsnitteterfarenheter respektive bedömning. Syftet med är att
Moçambiques situation, dels iinsatsen varit anpassad tilldels hur välbelysa

mån förefaller för fortsatt svenskt stöd.vilken den angelägen
särskilda och stödet tillImportstöd, katastrofstöd, stödet till program

enskilda Stödet till energisektorn kommerorganisationer behandlas ej. att
på översiktligt sätt.ettpresenteras

kompetensutvecklingoch9.2 Institutions-

inledning9.2.1

kapitel bristen på kompetens deframgått föregående ärSom ett avav
MotMoçambique. denna bakgrund detutvecklingshindren i ärstörsta

insatser inom området institutions- ochsärskilt uppmärksammamotiverat att
kompetensutveckling.

till kompetensutveckling lämnas delsStöd institutions- och som
inomhuvudinriktning, delsdelkomponenter i insatser med annan

Dessutom 197677 avsevärda belopp betalatsförvaltningsstödet. har sedan ut
personalfonderna. De insatsernaför konsult- ärinom och senareramen 2på kapacitet för genomföra bestämda uppdrag,inriktade tillföra extern attatt
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inte främstai linjefunktioner. De har såledesalternativt utföra arbeteatt som
Påutveckla moçarnbikisk kompetens. grund insatsernas storlek ochmål att av

sammanställning.ihar de ändå inkluderats dennastrategiska betydelse

Sammanfattandebedömning9.2.2

Dettaerfaren personal i Moçambique ärBristen på utbildad och extrem.
alla sedan biståndetfaktum framhållits i så dokumentär gottett som som

inleddes.
ingåtttill institutions- och kompetensutveckling har iBetydande stöd de

vissa inte haft den påtagliga effektflesta insatser har med undantagmen - -
till förhållandeförväntas. Möjliga orsaker detta kankunnat varasom

utgångsnivån i Moçambique,Den låga1 extremt

politik fördes2 Dålig insikt i effekterna den i landet under det förstaav som
årtiondet,

Överskattning administrationen, påmoçambikiska bl grund3 den attaav av
skickliga tjänstemän ledde verksamheten, varvidfåtal välutbildade och detett

underliggande nivåer faktisktinte framkom hur var,svaga
biståndetFörändrad på utbildningsinstitutioner inom i länder4 syn som

Kenya Tanzania i slutet 1960-taletoch byggde ochstoraman av
utbildningsinstitutioner, vid tidpunkt då stödetbetydelsefulla den tillmen

institutionsbyggande,Moçambique inleddes undveks detta slags trots att
utbildning vida fanns ibehoven grundläggande översteg de övrigaav som

Östafrika 1960-talet.under

5 Det innan för institutions- kompetensutveckling,dröjde metoder ochnya
exempelvis institutionellt samarbete, inom insatserna fram.växte

I fall, systematisk långsiktig satsning på kunskapsöverföringde där ochen
forskning via SAREC,har gjorts, har resultaten ofta varit goda. Stödet till

utbildningsverksamhetenliksom den långsiktiga inom tele- och energi-
på Särskiltområdena delar undervisningsstödet, exempel detta.ärsamt av

for aktivt påverkaviktigt tycks att mottagaren utrymme attvara ges
insatserna möjlighet i utvecklingenoch därmed takten till deattges anpassa

förutsättningarna.egna
Under år skett betydande förändring vadhar det gällersenare en

institutions- kompetensutveckling. Insatsernas inriktning i flera falloch har
förskjutits från övervägande ha tekniska aspekter eller produktionatt avsett
till inriktade på organisationsutvecklingpersonal- ochatt samtvara
ledningsfrågor. För främja långsiktig kompetensuppbyggnad haratt en
institutionellt moçambikiska organisationersamarbete mellan svenska och och
företag blivit allt vanligare. Stöd till utsädesföretaget SEMOC och
televerksamheten utgör exempel i dessa avseenden.

Kompetensbristen i Moçambique alltjämt mycket och varje insatsär stor
måste lång tid framöver påunder baseras grundläggande elementett av
långsiktigt och kapacitetsutveckling. Insatserkompetens- där detta
grundvillkor något skäl inte kan tillgodoses bör för svenskaccepterasav
ñnansiering.
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Personulfonden9.2.3

Storlekochmrikming
270 milj kr, motsvarande197677 199091 harUnder perioden caca-

till personalfonden.biståndsutbetalningar, betalatsallafyra utprocent av
till 5 miljutbetalningarna krutbetalades 1 milj kr,Det första året stegmen

på 15första del låg utbetalningarnadärpå. Under 1980-taletsåretredan ca
budgetårenfyraår därpå åter för under demilj kr senastesteg attper men

35 milj år.nivå mellan 30 och krpåstanna en
2 september 1976, motiveradesinsatspromemorian, denI den första av

kvaliciferad personal efterMoçambiques akuta behovmedinsatsen av
på kunskaper imassutvandring med kravenportugisernas samt att

beträffande hälsovård, utbildningförhållandenaportugisiska de osäkrasamt
SIDA-personal på vanligabostäder gjorde det olämpligt rekryteraoch att

vidare MoçambiqueI insatspromemorian sades detkontrakt. motatt
självständighetensituation rådde efterbakgrund denav som

till ochmed sina önskemål personal länder,i första hand sigvänt grupperom
iförståelse för den samhällsomvandling ägerindivider har speciell som rumsom

praktiskadärför arbeta under relativt svåraoch är bereddalandet attsom
AfrikaMoçambiques politiskt läge i Södra gör kraven påförhållanden. utsatta att

specielltsolidaritet den förda politiken ställs högt.med
58 finansierats fonden. Två årHösten 1977 hade lokalkontrakt genom

178, två tredjedelar arbetadehade antalet kontrakt ökat till varavsenare
på på undervisnings-ministeriet för allmänna arbeten ellerantingen

ministeriet.
till del med svenska medel.De direktanställdas löner finansieras bara en

198283 till täckabegränsades det svenska stödet enbartFr atto m
Moçambiques i valuta i samband med anställningarna.kostnader utländsk

Direktrekrytering inom personalfonden, ocksåtillämpades inte bara utan
MONAPenskilda jordbruksprogrammet ochinsatser, exempelvisinom

undervisningsstödet. finansiellt stöd iAntalet direktanställda med svenskt var
25759 vilket motsvarade de1980 totaltslutet procentav personer, av

utländska då tjänstgjorde i landet.biståndsarbetare som
därefter årligen varitAntalet direktrekryterade med svenskt stöd har ca

700 finansierades 100 dem via600 Före 1989personer. ca av-
198990personalfonden. Frprojektbudgetar och återstoden via o m

direktanställningar via personalfonden.finansierade Sverige enbartnya
avskaffades eftersom detmed finansiering via projektbudgeternaSystemet

vilketuppstå oklarheter arbetsgivaransvaret, upplevdeskunde somom
krigssituationen.otillfredsställande i den rådande

vänskapsorganisationerMoçambiques främsta rekryteringskanal ochär
Dessa förmedlar kandidateri Europa och Nordamerika.solidaritetsgrupper

Moçambique varefter respektive ministerium anställer kandidaternatill
finns det kandidaternaförutsatt det behov för kunnandeatt som

från tredje framförPersonal rekryteras också direkt världen,representerar.
Latinamerika Indien. Fr 1991 fonden foroch används ävenallt atto m

för främst från f Sovjetunionen.finansiera kontrakt östeuropeisk personal, d
finansieras personalfonden, oftastPersonal, via utgör allmänsom

förstärkning ministerier och statliga företag och fungerar bara i mindreav
213utsträckning kunskapsöverförare.som
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Personalfonden administreras 1989sedan ñnansministeriet. Enligtav en
preliminär revisionsrapport från 1992 se nedan fanns det enligtmars
ñnansministeriet 750 direktanställda tjänstgjorde i Maputo och 200ca som ca

tjänstgjorde i provinserna 1990under och 1991. Det svenska bidragetsom
198990 och 199091 motsvarade kostnaderna i utländsk valuta för 750ca

Sverige har visstlämnat konsultstöd for effektiviseraattpersoner.
användningen fonden Bedömningunder nedan.av se

Erfarenheter
I insatspromemorior från 1989 1991och redogör SIDA för erfarenheterna
fonden. SIDA konstaterar någon egentlig utvärdering fonden inteattav av

gjorts erfarenheterna varit Igoda. denattmen anger senare
insatspromemorian förutskickas dock utvärdering skulle göras underatt en
199192. Denna utvärdering har inteännu gjorts, revision avseendemen en
åren 198990 199091och genomfördes i början 1992. Revisionen finnsav
ännu inte tillgänglig i slutlig form. Se Bedömning nedan.

I insatspromemoriorna pekar SIDA särskilt på värdet Moçambiqueattav
stödet kan upprätthålla kapacitet för rekrytering utländskgenom en egen av

Dettapersonal. speciellt viktigt eftersom rekryteringen i övrigtanges vara
helt domineras biståndsgivarna enligt FN-utredning utgjordeav en
kostnaderna rör utländsk 1986personal till 90 kostnader förprocentca
personal rekryterats via biståndsgivare, medan direktrekrytering viasom
regeringen enbart 6svarade de totala kostnaderna. Sverigemot procentca av

Norgeoch är de enda givare har bidragit med kontantbidrag tillsom
personalfonden.

Värdet for Moçambique kunna utnyttja den billiga rekryteringenatt viaav
direktkontrakt ytterligare de krav på ökat kostnads-accentueras av
medvetande, följt på det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet.som
Moçambiques ekonomi gör kostnaderna för traditionelltatt personal-svaga
bistånd blir orimligt höga. Vid seminarium tekniskt bistånd i börjanett om av
1991 konstaterade Moçambiquesexempelvis finansminister kostnadernaatt
för tekniskt bistånd, omfattade 3.000 rekryterade viasom ca personer
bilaterala och multilaterala givare, tillökat 180 milj dollar, vilketca var mer
än 10 landets BNP. Direktanställd personal kostar iprocent genomsnittav
bara tiondel personal rekryterad via givarna.en av

Under perioden 198990 199192 höjdes anslagen till fonden avsevärt,-
till 35 milj kr år. Höjningarna förklaras dels behovet täckaca attper av av
kostnaderna för den personal överflyttades från projekten till fonden,som
dels strävan i rådandedet läget öka stödet till Moçambiquesattav en egen
rekryteringsverksamhet. Redan 198889 dock utbetalningarna till 31 miljsteg

Ettkr. insatsavtal avseende 199293 199394 ingicks under vårennytt 1992.-
Det årliga anslaget 25sänktes då till milj Inforkr. detta avtal presenterade
SIDA inte någon insatspromemoria, i regeringsframställningen denmen av
22 april 1992 motiveras minskningen anslaget på följande sättav

Denna skall hänföras dels till landramsminskningen, dels till behovet attav
bättre kontroll och för redovisning användningen.stramare Det bedömssystem av

väsentligt Moçambique har fortsatt tillgång till denna förhållandevis billigaattsom
form för personalbistånd.

214
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Bedömning
för Moçambiqueshaft betydelsetvekanPersonalfonden har storutan

fonden gjortStödet till harpersonal på hand.möjligheter rekryteraatt egen
kapacitet direktrekryteraupprätthållaMoçambiquemöjligt för attdet att en

imottagarländeri många andragått förloradförmågapersonal, somsomen
förmåga.administrativgynnade vad gällerbetydligt bättreövrigt är

svårt bedöma dendockutvärdering fonden är detI brist på att omaven
administration. I utkastetför stärka landetspå optimaltutnyttjats sätt attett

medförtrekryteringsformerna se ovanpåpekasrevisionsrapport atttill att
faktiskaefter analys dehoc,ad änpersonal rekryterats avsnarare

prestationeranställdassystematisk utvärdering deNågonpersonalbehoven. av
förstamöjliga under devarit endauppläggning må ha denej. Dennagörs

situation.lämplig i dagensförefaller mindreåren, men
anslagshöjningarföre dedess funktionutvärdering fonden ochEn storaav

förvarit motiverad, dels1980-talet torde hagenomfördes i slutet attavsom
förfonden, delsanvändningenMoçambique optimerahjälpa attatt av

fondenrutinerna inomoch finansiellade administrativasäkerställa att var
bristerpåtalas antalrevisionsrapportenI den preliminäratillfredsställande. ett

efter detvissa förbättringar skettocksårutiner deti dessa även noteras attom
1990.efter svensk konsultinsatsrutiner infördesdatoriseradeatt en
betydande,till fonden mycket ävendet svenska stödet ärMed tanke på att

granskanärmareförefaller det angelägetsänkningen anslagen,efter attav
förbättrasyftebland medfunktionssätt,fondens attannat

anställdasuppföljningen defortlöpanderekryteringsformerna, den av
rutinerna. Genomfinansiellaadministrativa ochprestationer och de

statligatill förbättra deSverige medverkatförvaltningsstödet har att
9.2.5 Dessa förbättringaravnsitt nedan.personaladministrativa sesystemen

personalfonden.borde integreras i

Allmäntkonsultstöd9.2.4
Storlek inriktningoch

konsultfonden,kallad harStöd konsultstöd, oftastvia insatsen Allmänt
179 milj kr, eller nära197677. Sammanlagt harsedanlämnats procenttre

199192.till och medbiståndsutbetalningarna, betalatstotalade utav
varierattill andra utbetalningar harKonsultfondens i förhållandestorlek

14198283, utgjorde denSom 198182 ochtiden.starkt över mest, ca
alla utbetalningar.procent av

på tillförlitligbakgrund bristentill konsultfonden tillkomStödet mot av
tillI bakgrundsmaterialetutvecklingsmöjligheter.information landetsom

15 1976 framhållsregeringsframställning den septemberSIDAs av
skaffa sigför Moçambiquei underlättaMålet för insatsen någon månär attatt

projektgenomñrande inomutvecklingsplaneringen ocherforderliga kunskaper om
utformas påHärvid särskild vikt stödet såskilda sektorer. är det attatt resurserav

enligt Moçambiquesområden där behovetflexibelt kan påsätt sättasett
förbedömning tillfället är störst.

2l5
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Det iär den aktuella insatsen inte fråga stödja något projekt ellerattom
Stödet planeras gälla hela statsförvaltningen varförprogram. antalett stort

pågående och planerade utvecklingsprojekt kommer dra insatsenatt nytta av
specialister med kort varsel ska kunna tillkallasatt vid problem i planeringgenom

och genomförande.
Då flertalet studier kan väntas leda till rekommendationer mycket storaom

investeringar detär vikt insatsen utformas så svensk finansieringatt attav av en
studie inte uppfattas svenskt åtagande eller intresseett medverka finansielltsom att
i de investeringar följer studien.som av

Sedan 1982, då utbetalningarna under några år 30 milj kr år,var ca per
har konsultfonden minskat betydligt i Understorlek. perioden 198485 -199192 har utbetalningarna varit i genomsnitt 6,5 milj kr år.ca per
Minskningen skedde dels del projekt fördes tillatt över särskildagenom en
insatsavtal, dels projekt avslutades planenligt elleratt på grundgenom av
säkerhetsläget.

1989 begränsades fondens användning i princip till sådana studier där
svenskt bistånd eller finansiering från någon utvecklingsbank säkrad.var
Antalet studier fortfarandeär enligt 1992 års insatspromemoriastort
finansierades under 198990 och 199091 trettiotal mindre insatser inomett
sektorerna energi, jordbruk och förvaltning.transport, Under 199192
tillkom studier inom miljöområdet. Fonden används föräven lämna bidragatt
till icke sektorrelaterade studieresor utbildningsinsatseroch enligtsamt,
överenskommelse med Moçambique, för täcka eventuella underskottatt på
SIDAs klinik och Training Centre Insatspromemoria den 19 1992.av mars

Erfarenheter
I underlaget till 1982 års regeringsframställning avseende 198384 -198485 redogör SIDA för de dittillsvarande erfarenheterna av

konsultfonden

Konsultfonden har sedan tillkomsten 1976 utnyttjats för 30-tal olika studierett
inom följande prioriterade områden och kommunikationer,transport energi,
skogsindustri geologi och mineralogi.samt

Konsultfonden har fyllt mycket viktig funktion för Moçambiquesen
beslutsfattare under perioden 1976-1982. Den har också spelat viktig roll ien
utvecklingssamarbetet under de avtalsperiodemasenaste framatt tagenom
beslutsunderlag till flera projekt.

Många studierna har lett till fortsatta konsultstudier. En del komav
sedermera leda till insatser.att separata

En de första större studierna avsåg nationell transportstudie. Inomav en
for denna studie gjordes dels översyn landets kommunikations-ramen en av

infrastruktur, dels ingående studier inhemskaden kustsjöfarten, denmera av
statliga väg- och transportorganisationen det moçambikiskasamt av
flygbolaget. I 1982 års redogörelse konstaterar SIDA studien givitatt ett
värdefullt underlag för beslut kort- och långsiktiga åtgärder ochom
investeringar inom olika delar transportsektorn. Samtidigt konstaterasav att
flera delstudierna lett till fortsatta studier närmast hade karaktärenav som av
förvaltnings-216 eller projektbistånd, exempelvis kustsjöfart, civilflyg,
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flygplatsbelysning Dessaoch telekommunikationer. studier gjordes senare om
insatser.till separata

Andra studier hade karaktären detaljprojektering och projektkontroll.av
sådant projektkontroll iEtt exempel samband med utbyggnadenvar av

högspänningsledningen från Cabora Bassa Moçambique,till nordöstra där
finansiärer svarade för anläggningsinvesteringarna. SIDA redovisadeandra

erfarenheterna insatser detta slag särskilt goda.att av av var
En tredje kategori studier utgjordes resursstudier och mineral-av av

prospektering, främst järnmalms-avseende och kolprospektering.
Erfarenheten dessa studier de svåra på realistisktplaneraatt att ettav var var

svårigheterkonsulterna underskattade de studierna innebar vilketsätt som
till förseningar fördyringar. Påledde och grund det försämradeav

måste såvälsäkerhetsläget järnmalms- kolprospekteringsstudienson1
avbrytas.

En de första studierna avsåg skogsindustri i Moçambique. Urmellerstaav
studie uppstod de insatserna 1980-talet avsnittdenna större underen av se-

9.4.3 nedan.
Huvuddelen studierna genomfördes företag. Exempelsvenska påav av

medverkande företag MoDo Chemetics, VIAK, LKAB, Linjeflygär och
Thunrederierna. I förberedelserna till skogindustriprojektet medverkade även

finländska Jaakko Pöyry.det
Moçambiques förmåga tillgodogöra sig konsultstudier beskrevs allmäntatt

låg. Speciella åtgärder för uttolka och sprida studiernas innehållattsett som
vidtogs därför. Detta gällde bl den nationella transportstudien, kring vilkena

hölls antal seminarier i hög grad tilldet medverkade spridaett attsom
kunskap såväl innehållet professionell konsults arbetsmetoder.om som en

Konsultfonden tillhar, skillnad från personalfonden, varit mycket
administrativt för SIDA,krävande speciellt för biståndskontoret i Maputo.

flera SIDAsI beskrivningar under slutet 1980-talet och börjanav av av
1990-talet framhålls det Moçambiques roll vad gäller centraltatt att styra
fondens användning Initiativ iär stället enskilda myndigheter ochtassvag. av
projekt, och ibland SIDA. Svaga myndigheter har ofta svårt utnyttjaatt
fonden.

Såvitt har framgått tillgängligt material har det svenska stödet tillav
konsultfonden utvärderats.

Bedömning
Stödet till konsultfonden har, speciellt under perioden fram till 1982 -

varit1983, betydelse för fram beslutsunderlag till dåstor att taav
prioriterade projekt inom den moderna sektorn, speciellt vad gäller fysisk
infrastruktur Fondensoch skogsindustri. betydelse måstestora motses
bakgrund det i mycket utsträckning saknades tillgång till väsentligatt storav

informationgrundläggande det framunderlag kom studiernasom genom var
ofta det enda beslutsunderlag regeringen tillgång Enhade till. desom av

fördelarna moçambikisk synvinkel studierna inte bundnastora attur var var
leverantörsintressen.till 217
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I början 1980-talet expanderade fonden på orimligt Desätt. åtgärderettav
SIDA vidtog för förändra fondens storlek och inriktning förefaller iattsom

hög Igrad relevanta. dagsläget fondenanvänds för antal ändamålett stort
inom vitt skilda områden, möjligen i så hög fondengrad blivit källa tillatt en
diversefinansiering än instrument för planering ochettsnarare
projektförberedelser.

Det förefaller angeläget närmare granska principerna för fondensatt
användning. En sådan granskning borde innefatta tre moment

l tillbakablickande utvärdering fondens bidrag till förbättraatten av
Moçambiques förmåga identifiera, upphandla och övervakaatt
konsultinsatser,

2 analys den roll konsultfonden för närvarande spelar, meden av som
speciell inriktning på de förhållanden och behov föreligger till följdsom

det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet, ochav
3 bedömning lämpliga principer för användning fonden framtiden,ien av av

återigen bakgrund de behov föreligger till följdmot av som av
rehabiliteringsprogrammet,

Förvultningsstöd9.2.5

Storlekochinriktning
Bristen på kvalificerad personal fungerandeoch förvaltningsrutiner har

alltsedan biståndets början identifierats de allra störstaettsom av
utvecklingshindren i Moçambique. Det skulle dock dröja till slutet 1980-av
talet innan insats med inriktning på speciellt avhjälpa del dessaatten en av
problem formulerades. Resultatet blev insats till förstöd förvaltningenen
med tyngdpunkt på centrala områden finansförvaltning och långsiktigasom
åtgärder för fortbildning statstjänstemän.av

Insatsen föregicks studier inom bland konsultfondens Sådanaannatav ram.
studier påbörjades i mitten 1980-talet och uppskattas enligtav en
idépromemoria den 14 februari 1989 15ha kostat milj kr. Sedan denav ca
särskilda förvaltningsstödsinsatsen inleddes 198990 har ytterligare 65 miljca
kr utbetalats, motsvarande allt bistånd hittills utbetalats.procentca en av som
Insatsens andel de totala årliga utbetalningarna har varitav tre procentca
under de två budgetåren.senaste

I idépromemorian den 14 februari 1989 lämnas följande bakgrund tillav
insatsen

Erfarenhctema, visar, på de brister finns och inte barastora som som..., ...,rör knappheten kvalificerad personal också är strukturellutan art.av
Medvetenheten problemen är i Moçambique liksom önskan förändrastoraom att
och effektivisera förvaltningen. Förväntningarna på Sverige och SIDA på sigatt ta

ledande rådgivande roll i reformarbetet är mycket insatserFå kanen stora. anses
angelägna. En bättre fungerande förvaltning förutsättningär förvara mera en

övriga reformprogram och för landet skall kunna tillvara det biståndatt ta som
får.landet Samtidigt är svenskt bistånd på detta område komplicerat flera skäl;av

bl den bristande kapaciteten hos berörda ministerier som det är biståndetsa
uppgift förbättra och svårigheten på kort sikt mobiliseraatt svensk personalatt218
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kunskaper i portugisiska.med Samarbetet därförmåste långsiktigt liksomochvara
hittills byggas gradvis. föreslagnaDen här utbyggnaden samarbetet är ettupp av

i långsiktig satsning för effektiviseraled förvaltningen i Moçambique.atten
Långsiktigheten uttolkas i promemorian snarare 10 än 5 år.senare som

baserades från börjaninsatsen långsiktigtpå samarbete mellan de berörda
moçambikiska myndigheterna och svenska såväl utländska, i huvudsaksom
brasilianska, konsulterinstitutionerorganisationer. På grund mottagarnasav

ansågssvaghet det nödvändigt anlita långtidsanställd personal.att
I idépromemoria 23den 1992 föreslås tvåårig förlängningen av mars en
insatsen. Stödet beskrivs på följande sättav
Det utgörs två huvudkomponenter institutionsbyggnad ochav

kompetensutveckling å den sidan och systemutveckling denå andra.ena
fmansministeriet föreslåslnom insatserna inriktas vidareutvecklingpå och

förbättring för budgetering, redovisning och revision. Därutöversystemenav
föreslås stöd till distansutbildning i ekonomi på mastersnivå för högre
statstjånstemän.

För civilministeriets föreslåsräkning fortsatt förbättringstöd till statensav
för personaladministration och uppbyggnad enhet inom ministerietsystem av en

skall för kunskapsuppbyggnadvidareutbildning statstjånstemän ochsom svara av
frågor rörande och effektiviseringöversyn verksamhet.statensav

Stöd skulle också förutgå utredning förutsättningarna användaatten om
förgivannedel lönepåslag så kan behålla kvalificerad personalatt staten samt

bidrag till denna topping-up främst för nyckelpersoner inom finans- och
civilministeriema.

Vidare föreslås fortsatt stöd till förstärkning staden Beiras förvaltning.av
Målet för sektorstödet förstärkning de två centralaattanges vara genom av

ministeriema skapa förutsättningar för framgångsrikt genomföra detatt
ekonomiska strukturanpassningsprogrammet, det påbörjade reformarbetet och
uppbyggnaden demokratisk i Den miljörättsstat Moçambique. i vilkenav en
insatsen ska genomföras beskrivs på följande sätt

l situation där kriget fortfarande för fullt,pågår där ekonomin i bottenâren
tjänstemannakårenoch blandär de lägst utbildade i Afrika försöker Moçambique

genomföra antal radikala reformer från planekonomi till marknadsekonomi,ett
importersättningfrån till exportdriven ekonomi, från enpartistyre till ett

flerpartisystem, från centralstyre till lokalt självstyre. Svårighetemasamt är
och behovet långsiktigt och sammanhängande stöd är stort.enorma av

Nya komponenter i stödet är utvecklingen revisionssystem inomettav
ñnansministeriet inom civilministeriet, dels utveckling enhetsamt, av en som

förska kunskapsuppbyggnadvidareutbildning statstjänstemän,ansvara av
dels utredning förutsättningarna använda givarmedel för lönepåslagatten om

kvalificeradtill Tvåpersonal. komponenter i tidigaredet stödet föreslås utgå
utbildningdels i internationell upphandling, genomförtsen som av

International Trade Centre, dels statistikinsats utgjorde etten som
komplement till större UNDP-insats. Vad den planeradesen avser senare

mindre uppföljningsinsatsdock för säkerställa tidigare investeringar.atten

Erfarenheter
Trots de redovisade svårigheterna SIDA i 1992 årsrapporterarovan

idépromemoria positiva erfarenheter det tidigare stödet stödet ha 219av anges
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positivagett oväntat och konkreta resultat, mycket beroende på moçambikiemas
och intresse för projekten.engagemang

Nedan något utförliglämnas redogörelse för stödetsen mera
huvudkomponenter.

Stöder ñnansminisferier
Genom det svenska stödet har datoriserat budgetsystem för hela denett

offentliga sektorn införts. Systemet varit igång i år. Ihar två 1992 års
idépromemoria sägs

Budgetkontrollen har förutserökat avsevärt och och regeringen underattman
kan framlägga offentligt för första1992 årsbokslut gången sedan 1975. Ettett

för kontroll motvärdesbetalningar nyligen genomförts.har Det centralasystem av
lönesystemet har datoriserats. Projektet tillhar lett bättre samordning mellan
plankommissionen och MINFIN.

på redovisningssystemet,Arbetet betecknas svårare ochettsom som mera
tidskrävande projekt, ha blivit påbörjat inte givit någraännuanges men
konkreta resultat.

Distanskursen i finansiell ekonomi på mastersnivå för högre
befattningshavare beräknas i slutet 1992 till 19leda de 24attav av personer

inledde utbildningen utexamineras Londonuniversitetet.vidsom
Befattningshavarna har bedrivit studierna på deltid vid sidan sinaom
ordinarie arbetsuppgifter. I ingår viceministrar, nationaldirektörergruppen
och andra högre chefer. I kursomgâng 45nästa väntas delta,personer varav

ministrar eller viceministrar.sex
Ett svenskt konsultföretag har varit ansvarigt för genomförandet av

huvuddelen till finansministeriet.stödetav
På begäran Moçambiques ñnansministerium har uppläggningenav av

stödet till ministeriet granskats oberoende dels 1991,under delsexperter,av
del planläggningen det fortsatta i 1992.stödet Sesom en av av mars- -

litteraturlistan under Institutions- och kompetensutveckling. Av
granskningarna framgår stödet till del haft mindre lämpligatt en en
utformning med tanke pá förhållandende råder i Moçambique, specielltsom
vad gäller det statliga redovisningssystemet. Arbetet i alltför litenanses
utsträckning utgått frånha det existerande, manuella och i alltförsystemet
liten grad involverat den moçambikiska personalen.

Vidare betonas vikten stödet utgår från helhetssyn vad gäller detattav en
finansiella inte minst vad gäller Förkontrollaspekterna. undvikasystemet, att
korruption och oegentligheter förbättradekrävs och snabbare rutiner inte- -
bara inom finansministeriet även inom exempelvis centralbanken ochutan

Förtullväsendet. stävja oegentligheter och främja disciplin betonasatt
dessutom vikten skapa fungerande statlig revisionsverksamhet.attav en

I från 1992 betonas också behovet givarkoordinering.rapporten av

civilminisrerierStöder
Som bakgrund till stödet till civilministeriet i 1992sägs års

idépromemoria
220
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tio efter självständigheten ägnade den moçambikiskaUnder de första åren
föga tid och organisera sina personalfrågor. Varje myndighetregleraåt attstaten

oftast eftersin personalpolitik. Personal anställdes godtyckligt,förde egen
från myndighet.politiska meriter, och hanterades olika myndighet tillpåstådda

Återkommande strukturella reformer slog sönder interna organisationstatens
kraltigt.förbindelsema Makt och personal centraliseradesmellansamt organen.

folkvalda indirekt valda med visssidan skapades vissa ochVid organ enom
fråndemokratisk potential, dessa vittrade sönder under konkurrensmen

partiet.förvaltningen och
civilministeriet MAEResultatet det hittillsvarande stödet till beskrivsav

på följande sätt
uppgifter, organisation, kapacitetEn övergripande analys MAEs ochav

för institutionellgjordes under hösten 1988 och plan uppbyggnadbehov en
följd 25 tjänstemänframtogs. härav har MAE under högreSom nu caen

organiserade myndigheterna iutbildning och har blivit de bättreen av
Moçambique.

personaladministrativasvenska satsningen på det har lett tillDen systemet
följande resultat
enhetlig och förenklad förteckning samtliga tjänster inom statsförvalt-över-
ningen och enhetliga arbetsbeskrivningar för likartade tjänster inom olika
ministerier. Till har knutits enhetlig lönetabell för den offentligadetta en
sektorn,

heltäckande registrering den offentliga sektorns personal, samtav-
omklassificering alla tjänstemännästan . ..,av
datorisering de viktigaste personaluppgiftema statistik samtligaochav om-
tjänstemän, ...,
tillskapande inom flestaPA-byråer de centrala myndigheter inomsamtav-
motsvarande enheter i provinser,tre

utarbetande detaljerade regler och rutiner för personaladministration inomav-
offentliga sektorn i landet, genomförande iden kursersamt av

systemtillämpning för de PA-byråema.nya
MAE hömstenama för personalsystem är lagda ochatt statens attanser nu

implementeringvidare kan skötas MAE och de andra ministeriemasystemetav av
vissa begränsade konsultinsatser utifrån.med

brasiliansk institutionEn för administrativ utveckling varit huvud-har
ansvarig för genomförande stödet till civilmininsteriet.av

Enligt vad vid sektorgenomgången Världs-i 1992 ärsom uppgavs mars
beredd tillsammansbanken med SIDA samfinansiera stödet tillatt

civilministeriet.
inledandeDet stödet till civilministeriet utvärderades 1990. Stödet befanns

då ändamålsenligt utformat. Stödet därefter intehar utvärderats.vara

förvaltningkommunalStäd
SIDAsI idépromemoria den 23 1992 de problemnoteras attav mars som

kännetecknar den centrala förvaltningen återfinns påäven provins- och
distriktsnivá
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de lokala nivåerna blottUnder planstymingstiden betraktades som en
inklusiveförlängning centrala strukturer. Allaunderordnad statens organ,av

sigförvaltningen, vände uppåt för fåfolkförsamlingama, partiet och att
samordning riktigtdirektiv. integrerad horisontal ellerinstruktioner och Någon

i beslutsfattandet förekom inte. Till detta skall läggas detfolkligt deltagande att
infrastrukturf disktriktshuvudståder knappast finns någon kvaridag i d påmånga

grund kriget.av
för och öppnade förRegeringen grundlag landet vägen1990antog ettnyen

förförfattningen banades också väg utvecklaflerpartisystem. Inom att en ny
lokalnivå, fast klarläggande detaljer hurdemokratisk ordning på någrautan om

detta skulle göras.
Moçambique hittillsSvenskt till lokal förvaltning i har lämnatstöd genom

systerstadsarrangemang mellan Beira och Göteborgett
därsysterstadsprogram kom igång under hösten 1990, Göteborgs stadEtt

Sedan dess har stadenhjälpa Beira förbättra sin administration. Beirasskulle an
datoriserats och modemiseratsfinansförvaltning inklusive lönesystemet och

samarbete iutbildats dessa Ett visst andrapersonalen har skötaatt system.
Beira tjänat verkstad förkommunalfrågor har initierats. har som en

reformer påbörjats centralnivån.implementering de tidigare nämnda på Iav som
perspektiv syftet i praktiken utvecklalängre âr med modellattett programmet en

förvaltningen, sedan skulle kunna tillämpasför reform den kommunala isomav
Idépromemoria 23 1992denlandet.resten av marsav

främstUnder avtalsperioden fortsatta stödetden kommer det att avsenya
sophantering renhållningekonomiadministration, tjänsteprestation bl ocha

fastighetsfrågor framförledningsfunktioner. I viss månoch kommer även
ingå.allt fastighetsregistrering att

önskemål svenskt stöd tillCivilministeriet har framfört starka ettom
Ärendetförvaltningar.för utveckling landets lokala harbredare program av

breddning uppskjutits,diskuterats inom SIDA, beslut har blmen om en a
I SIDAs idé-promemoriamed hänvisning till resultatet denna utredning.av

förvaltning svårt områdeframhålls också stöd till kommunal äratt ett

nödvändig förutsättningförvaltningenUppbyggnad den kommunala ärav en
demokratisk ekonomisk utveckling i landet. finns dockför skapa och Detatt en

försvåracentralistisk tradition i Moçambique kommerstark attsom
lokaladministrationendecentraliseringsarbetet. den existerandeDessutom är näst

nivå få.intill sönderslagen kriget och på lokalav resurserna
GöteborgStödet till systerstadsarrangemanget mellan Beira och kommer

Lokalt199394. Projektledaren, Holger Jonasson, har iutvärderas underatt
i Moçambique översikt aktuellt utvecklingsarbetesjälvstyre överen-

sammanfattat erfarenheter hittills dragits och de förutsättningarde somsom
för förbättrat självstyre i landet. Dokumentet närslutsfinns lokaltett som

bilaga 91.
Moçambique pågår påframgår det i arbeteAv dokumentet att ett att

förprecisera förvaltningens roll inom denden lokala ramen nya
församlingarkonstitutionen. Den modell diskuteras bygger på folkvaldasom

för förvaltningarna, modelloch finansiell autonomi de lokala harsomen
I på ytterligaremånga likheter med det svenska arbetetsystemet. att
befogenheter i förstaprecisera förvaltningarnas och samlasde lokala ansvar

Beirafrån bli, pilotfall.hand erfarenheter antal städer är, ellerett som avses
222 Först skede planerasexempel på sådan stad. iär ettett senareen
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försöksverksamhet i landsbygdskommuner. Dessförinnan önskarrena
Moçambique klara dels rollfördelningen mellan den traditionella maktenut
och det planerade lokala förvaltningssystemet, dels relationerna mellan
distrikts- provinsnivåerna.och

Erfarenheterna samarbetet mellan städerna enligtär, dokumentet, goda.av
Trots låg utbildningsnivå har tjänstemännen Beirai haft förmåga snabbtatt

i någonoch mån vidareutveckla de En viktig faktor isystemen.anamma nya
detta sammanhang vikt har lagts vid låta de lokalaatt stor attuppges vara
tjänstemännen bestämma takten i utvecklingsarbetet. För underlätta dennaatt
uppläggning har arbetet baserats på regelbundna ömsesidiga besök, snarare

på långtidsanställningän från Göteborgpersonal i Beira. Tjänstemännen iav
Beira har därmed fått för på hand tillämpa kunskaper iattansvar egen nya
sin miljö.egen

I dokumentet redovisas antal biståndsorganatt ett ärstort numera
involverade i utvecklingen den lokala förvaltningen. I dokumentet sägsav

Biståndsgivamas rekommendationer och krav är många och till delar disparata
oförenliga.och Det därför förklarligtär regeringen, bakgrund sinatt mot av egen

begränsade erfarenhet i frågan, sig till framförvänt allt Sverige för hjälpatt
med strukturering och samordning både sina idéer och biståndsgivamasav egna
rekommendationer och villkor.

Genom den tidigare refererade författad den tidigarerapporten, av
finansministern förfzs anm. Magid Osman och publicerad civilministeriet,av-
har landet självt lagt utmärkt grund för vidare arbete med frågornaen om
decentralisering och lokalt självstyre.

Moçambique är i detta läge inte betjänt ytterligare konsultrapporter medav
förankringringa i landets realiteter och utvecklingsvillkor. Vad i första handsom

behövs är stöd lyhörd sparringpartner kan råd kring de ytterligareav en som ge
insatser behövs för fullborda utformningen strategi ochattsom ettav en
genomförandeprogram för det lokala självstyret. Detta är uppgift bordeen som

väl tillligga för Sverige.

AllmäntBedömning-
De huvudkomponenter Sverige stöder inom försom ramen

förvaltningsstödet tillstödet finansministeriet, till civilministeriet tilloch
kommunal förvaltning förefaller alla relevans och ha möjlighetstorvara av

enligheti med insatsens citerade mål, bidra tillatt, Moçambique fårattovan
förutsättningar för framgångsrikt genomföra det ekonomiskaatt struktur-
anpassningsprogrammet, det påbörjade reformarbetet och uppbyggnaden av en

Insatsendemokratisk rättsstat. kan sägas nyckelkaraktär och börvara av ges
prioritet vid omfördelningar inom det svenska programmet.av resurser

Det bör observeras förbättringar på de områden insatsenatt ärsom avser
strategisk betydelse inte bara, eller kanske främst, för landets modernaav ens

sektor. Ett citat Rural Rehabilitation in Mozambiquerapport, andpar ur en
Rolethe of Swedish Assistance, Stefan de Vylder 1992 gjorde påsom

SIDAs uppdrag kan illustrera förhållandedetta

All good development assistance reduces peoples vulnerability. Therepoor
223is, priori, nothing that that aid that labelled disaster preventionguaranteesa -
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for conservation, warning effectiveexample, soil early thansystems, etc more-
assistance preventing emergencies.ordinary long-term development Technical

assistance the Central Bank results in better macroeconomic policies,to may,
from starvation disaster relief, traditionalpeople thansave more or emergency

prevention measures.
of ofemphasised various this the creation enabling legalAs parts report, an

forand macroeconomic environment prerequisite social and economica
in Swedish assistance key institutions outsidedevelopment general. theto

agricultural the Bank, Ministry of Finance,such Centralsector proper as-
Office, ofStatistical judiciary the long besystem greateror may, run,-

importance for rural development than direct small-scale farmers, andsupport to
should therefore be strongly encouraged.

BedömningStöder finansministern-
Stödet till ñnansministeriet har Det syftar tillcentral roll. atten

effektivisera existerande kontrollsystem och inrätta sådana Detdär de saknas.
bidrar därmed till minska det för korruption och ekonomiskaatt utrymme
oegentligheter blivit följden bristerna i det statliga finanssystemet ochsom av
den mycket snabba övergången till marknadsekonomi. Det också bättreger

Moçambiqueförutsättningar för föra relevant ekonomisk politik och äratt en
därmed viktigt för landets ekonomiska utveckling såväl pâ påkort långsom
sikt.

SIDA vidta åtgärder förbör omedelbara lösa de problem föratt som
närvarande finns inom delar tillräckligaoch sättaprogrammetav av resurser
för utforma insats Moçambiques behov delsatt mot atten som svarar av

resursflödetupprätta kontroll inom den statliga sektorn, delsöver attav
skapa instrument för den ekonomiska politiken. Behovet samordning medav
andra givares insatser bör särskilt uppmärksammas.

I SIDAs idépromemoria farhågor foruttrycks den existerandeatt
korruptionen till motståndkan leda inrätta effektiva kontroll-ett mot att

Faran för sådan utveckling bör uppmärksammas och isystem. tasen upp
diskussioner Moçambique. Detmed bör övervägas inte delarom av
biståndet, exempelvis betalningsbalansstödet, bör lämnas enbart under
förutsättning insatserna för genomförsupprätta kontrollsystemenatt att utan
hinder.

BedömningStäder civilminisrerier-
Enligt den rapportering finns tillgänglig har stödet till civilministerietsom

funnit sin form givit påtagliga Detoch redan resultat. svenska stödet har
medverkat till institutionell förbygga basatt statensupp en
personaladministration. Genom det fortsatta stödet ska dessa resultat
konsolideras påoch arbetet över organisation ochatt statensse
arbetsuppgifter drivas vidare.

Den institutionella basen är dock begränsat värdeav om
statstjänstemännen inte kan erbjudas attraktivt ocksålöner gör det försom
kvalificerad i statlig Detpersonal kvar tjänst. är dennaatt stanna mot
bakgrund den komponenten, avseende utredningsom nya en om

224 förutsättningarna förbättra lönerna med hjälp biståndsmedel, skaatt av ses.



SOU l992zl

Förbättrade löner och minskad flykt kvalificerad personal tordeav vara
viktiga för inommotverka korruption statsförvaltningen. Det kan ocksåatt

Världsbanken, enligt civilministerietvad vidnoteras att uppgav en
sektorgenomgång i 1992, ställt villkor för sina projektstörreettmars som av

Moçambique upprättar fond for biståndsfinansieringatt en av
löneförstärkning till högre statstjänstemän. En framställan lönepåslag förom
1.500 högre statstjänstemän inhar lämnats till bland Sverige.annat

Frågan löneförstärkning med biståndsmedel för vissa statstjänstemän ärom
principiell Normaltbetydelse. avvisar biståndsgivareallastor settav

Ävenkategoriskt sådan finansiering. Moçambique inte är ensamtom om
detta slags problem, dock situationen i såär landet frågan börextrem att tas

till förutsättningslös prövning. Det är svårt hur utvecklingen iattupp se
skalandet kunna vändas i positiv riktning kvalificerad intepersonalen om

hållas inomkan kvar nedbantad och omstrukturerad statsförvaltning meden
uppdrag upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner. Ett lönestöd tordeatt

långvarigtbli eftersom underlaget för skattefinansiering med all sannolikhet
förblir mycket begränsat följd år. Formernaunder för stödet behöveren av
samtidigt övervägas mycket eftersom det inte får sådannoggrant, ges en
utformning framtida återgång till skattefinansiering försvåras.att en

kommunalförvamingenStöderBedömning-
Samarbetet Beiramellan och Göteborg förefaller idag att vara

framgångsrikt och motiverar fortsatt stöd. Stödet har betydelse inte bara
därför det utvecklingen fungerande förvaltningar,lokalaatt utangynnar av
också komplement till de mycket investeringar igörsett storasom som
transportkorridoren Beira Zimbabwe.-

Uppbyggnaden fungerande lokala förvaltningar har tveklöst storav
betydelse för demokratiseringsprocessen och, när det åter blivit fred, för
âterupprättandet fungerande infrastruktur på landsbygden. Detav en
förefaller angeläget och motiverat Sverige på sig rådgivande och,att tar en
eventuellt, samordnande roll i det fortsatta arbetet på fungerandeupprättaatt

förvaltningar.lokala Ett stöd på detta område bör byggas gradvis, i taktupp
med det skapas legala och praktiska förutsättningaratt för genomföraatt
reformer på området.

ochkompetensutveckling9.2.6 Institutions- inomövrigainsatser
SÅEfStöd forskningvia

Som påexempel långsiktigt kapacitetsuppbyggande ska här kortett
förredogöras stödet via SAREC till forskning vid Eduardo Mondlane-

universitetet Maputo.i
Stödet inleddes 1978 och har fåttsedan dess stöd knapptmedprogrammet

50 milj kr, motsvarande något mindre än de totalaprocenten av
biståndsutbetalningarna.

Stödet har haft utformning gjort universitetet självt iatt storen som
utsträckning har kunnat och forskningsprogrammenssamordnastyra
utveckling inom de berörda fakulteterna, främst inom naturvetenskap. Det
har också varit långsiktigt i den meningen grundstudenter efter hand haratt
givits möjlighet utveckla sin förmåga och sitt intresse för forskning. Medatt
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ske studenterna,har detta kunnatuppläggning har använtsden utan attsom
utomlands efterutsträckning kvarnågonoña sker, i större stannatannarssom

privata sektorn. Etttill förmån for denuniversiteteteller lämnatstudier där
Iuniversitetet skapats.for harforskningsinriktad bastillembryo enen

Links Evaluation ofForging the1991från oktoberutvärderingsrapport
Sciencesin Engineering and inDevelopmentResearchSAREC Support to

Wield stödets resultatsammanfattar DavidMozambique
of reaseach-capacity buildingfrom decaderesultingmajor strengthsThe a

mostly SAREC-and its linksstaff trainingacademicinclude the toprogramme
research capacitybuildwithin Mozambique. Theresearchsupported tostrategy

Therefront has also worked well.broadandeach department to are,grow on a
failures, rather broadbut neither thereresearch peaks,yet, great aare anyas no

ofresults reasonableability produce researchconfidence andinadvance to
quality.

quantity and developed quality.from inhas zeroResearch output grown
begin research untilofindependence, lackcolonial lateGiven the topast, means

belief theMozambique, thatdifficult environmentand the1980, outputmy
expected.good could beas as

stödlångsiktigt och målmedvetet kan godavisarForskningsstödet att ett ge
inriktningspeciellt det harförhållanden,också under svåraresultat enom

sinatillåts utvecklas efterinstitutionernade lokalagör att egnasom
visar dock ocksåUtvärderingsrapportenoch i sin takt.förutsättningar egen

15 vilkaår under stödfall innebär delångsiktighet i detta änatt mer ca
fortsattuppnådda kommer stödvidmakthålla resultathittills utgått förhar att

tekniskaförförstärkning forskningsverksamhetensåväl förkrävasatt somav
anläggningar.

Socialasektorer9.3

Inledning9.3.1

har såinom svenska samarbetsprogrammetStöd till sociala sektorer det
I mottagarlånderundervisningssektorn. andrauteslutande utgått tillgott som

i Ibetydande komponentvaritstöd till hälsosektornhar programmet.en
utgåtttill sektorn har delsså varit fallet, stödMoçambique har ettmen

Afrikagruppernasenskilda organisationer, därför stödet viainom ramen
främstinom importstödet, irekryteringsorganisation spelat viktig roll, delsen

Vattenförsörjning,landsbygdens imediciner. Stöd tillform import somavav
till skillnadsocialt inriktad verksamhet, har,betraktahuvudsak är att som en

ivaritmottagarländer, inte allsfrån andra representerat programmet.
sociala sektorernasmå inom deFörklaringen till relativt insatsernade sett

produktiv verksamhetpåi inriktningbör sökas den programmet somav
1970-talet. Se kapitel åtta.i slutetfastställdes av

undervisningssektornStöd9.3.2

inriktningStorlekoch
197879. Sedan dessundervisningssektorn inleddes harUtbetalningar till

fyramotsvarande199192 238 milj kr utbetalats,till och med procent av226 ca
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Under åren harbiståndsutbetalningarna. dede totala senaste tre
något,utbetalats ökat tillutbetalningarna i förhållande till vad totalt casom

fråndock utbetalningarna fördubblatsI kronor räknat harfem procent.
å.r till treårsperioden198687 198889 ca 20 milj krtreårsperioden per-

år. För gällande avtalet198990 199192 ca 40 milj kr detper nu-
Påanslagen 80 milj kr år. grund199192 199394 dockär per av-

återspeglas höjdagenomförandekonsulter deförseningar i upphandlingen av
utbetalningarna för treårsperioden.fullt i denanslagen inte ut senaste

utbetalningar tillUtöver utbetalningarna via sektorstödet har
katastrofbiståndet importstödet tillinom och ochundervisningssektorn skett

15 SIDAsmilj enligt insatspromemoriajuni 1990 totalt 11 respektive krmed
den 21 maj 1991.av

1977 års regeringsframställningI bakgrundsmaterialet till ges en
undervisningssektornför Moçambiques målsättningar inomredovisning

tillgodose folkets behovnationaliserade undervisningsväsendet ska helaDet
Utbildningen främja landets socio-ekonomiskautbildning alla nivåer. skapåav

folkets vardag bygga bådeutveckling, i kontakt med det arbetandestå nära samt
bliteori praktiskt och elever ska medvetna landetsoch arbete. Lärarepå om

inriktasideologi politik för utbildningen kommer ochoch säkerställa att att motatt
folkets intressen.tjäna

omfattande analfabetism, bristKolonialismen lämnade efter sig på skolor,
erfarenheter frånmateriella finansiella Frelimos deochlärare samt resurser.

fick lita till ansträngningar förbefriade områdena, där med småman resurser egna
undervisningssystemetlösa problemen, skall tillämpas det byggs upp.näratt nya

Särskild prioritet åt alfabetisering, utbildning ochav vuxnagavs
primärskoleväsendet.

Det 197778 198182. De 20första insatsavtalet avsåg fyraårsperioden -
milj inriktade på vuxenutbildning, yrkesutbildning,kr avsattessom var

funktionerprimärskoleutbildning vissa centralasamt som
utbildningsplanering, framställning statistik.produktion läromedel ochav av
Stödet gick i inköp utrustning och materiel på dessautsträckning tillstor av
områden, framför yrkesutbildning. Det första avtalet sedermeraallt ersattes
med Dettreårsavtal perioden 198182 198384. årligaavseendeett nytt -
anslaget fördubblades milj år, 30 milj Stödetstill 10 kr totalt kr.per
huvudinriktning inte. Det andra avtalet förlängdes till och denändrades med

1985 för tillgängliga medel skulle kunna förbrukas. Parallellt30 juni att
198540 milj avseende kalenderåreninleddes avtal totalt krnyttett om -
SIDAsomfattade enligt underlaget till1987. Det avtaletsenare

29 april 1985 tillregeringsframställning den stödav
till primärskolan framförallt till framställningKvalitetshöjande stöd stöd- genom

distribution läromedel,och av
yrkesutbildning upprustning yrkesskolor och underhållStöd till genom av av-

skolverkstäder,

instruktörsutbildning metodutveckling inom den grundläggandeStöd till och-
vuxenutbildningen.

institution förinsatserna för upprustning yrkesskolortvå samtav en
vuxenutbildning har fått uppskjutas sâkerhetsläget. Huvuddelen avp g a

dock genomföras och leveranserna utrustning ochkunnaantasprogrammet av
till böcker eventuellt öka. 227papper
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I underlaget till SIDAs regeringsframställning den 14 maj 1987,av
198889 aggressionenperioden 198788 landetavseende noteras att mot-

undervisningsområdet. Vadslagit särskilt hart gäller det svenska stödetmot
sägs

f nämligen förstärkninglämnar stöd till områden,SIDA tren av
förvaltning, yrkesutbildningundervisningsministeriets centrala samt

alfabetisering. frånvuxenundervisning och Det svenska stödet har ändrat karaktär
importstöd för förbrukningsmaterialursprungligen ha varit tillnärmastatt ett

personalbistånd för kvalitetshöjande åtgärder kapitalinvesteringar isamt
fordon och utrustning.byggnader,

199192 199394. DenDet gällande avtalet periodenavsernu nya-
insatspromemoria 21 maj 1991,insatsen, beskrivs i denavsom en

amibitionsnivååterspeglar väsentligt höjd svensk påen
undervisningsområdet, både gäller 80 miljvad kr åravsatta resurser per

inriktningoch vad gäller stödets
kvaliténSyftet med den svenska insatsen förbättra och effektivitetenâr att

basutbildning fördet nationella undervisningssystemet, med tonvikt barnpå på
förstärka planerings- och ledningskapaciteten inomoch samt attvuxna,

undervisningssektorn. följd krisanpassningen biståndet kommerSom ettav aven
ökat stöd till teknisk undervisning på mellannivåeratt samt, som enges ny

stöd till högre undervisning. Vidare skall rehabiliteringsstödkomponent, ett ett av
Moçambiqueprimär skolor och administrationsbyggnader i beredas.nona

Inom för detta stöd tillrymsramen program
1 företag inom läromedelsproduktionen förlag, tryckeri distributör,och

2 stöd till ministeriets samordnings-, planerings- och ledningsfunktioner
inklusive utformning subventioner för utvärderingläromedel,av av
läroboksmaterial, inrättandet fond för inköp och produktionav en av
pedagogiska hjälpmedel, upprättande personaladministrativa rutiner,av
statistiska funktioner, allmän fond för utrustning, material och kurseren
på regional nivå upprätthållandet överförandet påcentral och ochsamt en

ministeriets samordningsfunktioner,moçambikisk tjänsteman av
3 institutionsstöd till vuxenundervisning, teknisk undervisning högresamt

Manga,undervisning inklusive stöd till vuxenutbildningscentret i
Universitetet Eduardo Mondlane, pedagogiska institutende högre i

Beira,Maputo och Beira och industriinstituten i Maputo och

4 incitament till lärare, framför allt byggande lärarbostäder,avgenom
5 rehabilitering administrationsbyggnader iprimärskolor ochav norra

Moçambique, samt

katastrofstöd6 inom undervisningssektorn.
Huvuddelen bli genomförda institutionelltinsatsernaav avses genom

moçambikiska institutionerföretagsamarbete mellan och svenska
Sektorstödet föreslås bestå flertal delinsatser och kommer krävaett attav
kunskapsöverföring inom vitt skilda förlags-kompetensområden såsom
verksamhet, tryckeri, yrkesutbildning, alfabetisering, administration-planering,
statistik datorisering, akademisk utbildning och forskning. Föresatsema är att

möjligt konsulter-insitutionerorganisationer och ilägga så mycket på såut som
möjligt för administrationen förblock underlätta SIDA. Dessutomattstora som

228 föreslås fond för pedagogiskt stödmaterialinrättas inköp och produktion ochen av



SOU 1992124

fond för utrustningmaterial och kurser för ministeriet centralpå ochannanen
regional nivå. Fonderna kommer fungera budgetstöd och skallatt ett sortssom
skötas MINED och utnyttjas enligt planer för och godkännspresenterasav som av

årsvis.SIDA Revision kommer göras återkommande.att
Av den totala budgeten S0 60 utgå till basutbildning påprocentavses -

primärskolenivå för barn och vuxna.
Stödet till Eduardo Mondlane-universitetet principielltär intressant

eftersom det innehåller budgetstöd för universitetets allmänna verksamhet.ett
Det slags finansielltutgör stöd inom för sektoravtalet.ett ramen

Som framgåtthar kapitel åtta har Sverige inom givargruppen fåttav ovan
speciellt för bygga koordineringskapacitet förett attansvar upp

biståndsinsatser inom undervisningssektorn.

Erfarenheter
I 1981 års insatspromemoria konstateras Moçambique genomförtatt

betydande framför allt inom alfabetisering och vuxenutbildning.program,
Det svenska stödet tillhandahållande utrustning väsentligt förvar genom av

genomförande. Samtidigt konstateradesprogrammens att
mottagningskapaciteten varit begränsad. Detta gällde speciellt yrkes-
utbildningen där sig lärare eller lokaler förberedda förvare var en mera
modern utrustning. Det dock mottagningskapaciteten hadeattangavs
förbättrats och fortsatt och utvidgat stöd därigenom motiverat.att ett var

I underlaget till SIDAs regeringsframställning 29den april 1985av
konstateras

Säkerhetsproblem och bristfällig infrastruktur har medfört att
samarbetsprogram och kampanjer blivit fördröjda, störda i vissaoch fall hindrade.

huvudsakl har dock levererad skolutrustning och inköpta fordon distribuerats,
installerats och använts i enlighet med SIDAs och ministeriets intentioner.
Problem kvarstår på underhålls- och reparationssidan och reservdels- och

användningråmaterielförsöijjningen, i rätt utrustning och material.samt av
lnom området läromedelsframställning har påtagliga framsteg 63noterats. nya

skolböcker och lärarhandledningar har framtagits sedan 1980. Det svenska
samarbetet har bidragit till dessa positiva resultat verksamheten.av

flesta yrkesskolorDe har fått den kompletterande utrustning behövdes försom
den praktiska delen undervisningen fungeraatt något så när. Allaattav

vuxenlärarinstitutioner ien varje provins har inretts och försetts med
undervisningsmaterial.

I insatspromemorian den 31 maj 1991, liksom i från de årligarapporterav
sektorgenomgångarna, betonas kriget, liksom de bugetnedskärningaratt som
gjorts inom det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet, drabbat
undervisningssektorn hårt. Effekterna kriget har sig i mycketyttrat att ettav

antal skolor blivit förstörda och försörjningenstort exempelvisatt av
läromedel försvårats. Budgetnedskärningarnas effekt illustreras i rapporten

1990från års sektorgenomgång, där det konstateras de statliga utgifternaatt
utbildningsområdetpå 1987 både i relativa och reella motsvaradetermer

ungefär hälften vad de 1980.av var
Effektiviteten inom undervisningssystemet, så den uttrycks i andelensom

elever slutför utbildning på respektive nivå, förblir låg.som 229
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undersökts i antalinsatserna harResultaten de svenska ettav

21 maj 1991.insatspromemorian denredovisas iutvärderingar, avsom
företagen inomutvärderingarnavisarpromemorianEnligt att

behöverdefungerar väl, ävenläromedelsproduktionen i settstort om
pedagogiska framstegVidareledningsfunktioner. hartill sinaytterligare stöd

stödet tillManga. En utvärderingivuxenutbildningscentretgjorts vid av
blivandepå utbildningen dekvaliténundervisning visarteknisk att av

utrustningentillhandahållnadenförbättrats,gymnasieingenjörerna attmen
utsträckning.i mycket litenanvänds

Bedömning
roll isinochinsatsavtaletdetSverige har, senaste genomgenom

på sigtagitundervisningsområdet, stortettpåbiståndssamordningen ansvar
såväl denpraktikenomfattar iDettautveckling.för sektorns ansvar

karaktärakutåtgärderdesektorninomutvecklingenlångsiktiga somavsom
sikt.på kortkrävs

utvecklingMoçambiquesförviktigtstrategisktUndervisningsomrâdet är
Konsekvensernamotiverad.inom sektorn ärinvolveringensvenskadenoch

ansvarstagandereelltfulltuppmärksammasdock ut ettbörengagemangetav
angelägnaandranedprioriteringmedförakanundervisningssektorninom av

ytterligareSIDA sätterförutsättatorde detVidareuppgifter. att resurserav
vidStockholmSIDA ividsåvälsektorn,inomhandläggningför som
vissredanharbiståndskontoretVidMaputo.ibiståndskontoret en

förstärkning ärdennaprövasdet börförstärkning skett noggrant ommen
sig.åtagitSverigepåtanke detmedtillräcklig somansvar

hälsosektornStöd9.3.3
ochinriktningStorlek

till enskildastödhittills utgåttharStöd till hälsosektorn genom
Rekryteringsorganisation avsnittfrämst Afrikagruppernasorganisationer, se-

främstochinom importstödetslämnats10.5 10. Vidare har stödi kapitel ram
sammanställningartillgängliga harmediciner. Enligtinnefattat import av

uppgått till 115199091 totaltmedhälsosektorn till ochimportstödet till ca
milj kr.

Erfarenheter
organisationer. Någonenskildastödet10 vadSe kapitel genomavser

tillgänglig.funnitsanvändning harimportstödetsredovisningsärskild av

Bedömning
fred itorde bli betydelse landetStöd till hälsosektorn när upprättasstorav

sina ursprungsområden.människor söker sig tillbaka tilloch
begränsadMed på SIDAs interna erfarenhet inom sektorn är börtanke att

prioritet. Däremotinsatser under SIDA-administration inte bördock ges
Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation.fortsatt lämnas viastöd

bidraDessutom ifall finns tillgängliga, övervägas medbör det, attresurser230
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svensk parallellñnansiering till relevanta projekt inom återuppbyggnads-
programmet.

sektorerProduktionsinriktade9.4

inledning9.4.1
I enlighet med de principer tidigt började tillämpas se kapitel åttasom

inomhar stöd de produktionsinriktade sektorerna hañ prioritet inom
samarbetsprogrammet. Totalt har nära 1,1 miljarder kr betalats insatsertillut
inom de produktionsinriktade sektorerna, 17motsvarande alltprocentca av
bistånd Dessutomutbetalats. har importstödet till betydande del närasom en

milj600 kr till 199091och med inom dessaanvänts sektorer, framför allt
industrisektorn.inom Totalt 1,7har alltså miljarder kr, motsvarandesett ca

27 allt utbetalat bistånd, använts inom sektorerna.procentca av

Lantbruksstöd9.4.2

ochinriktningStorlek
tillStödet lantbrukssektorn inleddes 197677 med tvåårig bilateralen

jordbruksinsats 40 milj kr, utgjorde inledning till det samnordiskaom som en
jordbruksprojektet MONAP, Mozambique-Nordic Agricultural Programme,

inleddes i januari 1978. MONAP den helt dominerande insatsensom var
inom sektorn fram till dess den avslutades i december 1989. De totalaatt
svenska utbetalningarna till MONAP uppgick till 462 milj kr, motsvarande
sju alla biståndsutbetalningar.svenska Vid mitten 1980-taletprocent av av
bröts insatser MONAP-programmet. Detta gällde delsett utpar ur
marknadsföring jordbruksprodukter AGRICOM, dels tillstödav genom
hantverksñske. Totalt har 74 respektive 18 milj kr utbetalats till dessa två
insatser.

Efter MONAPs avslutande har stöd lämnats dels till marknadsföring av
jordbruksprodukter, i formdels bilateralt jordbruksstöd, tillett storav som

är inriktatdel på institutionell uppbyggnad. Totalt har till och med 199192
28 respektive 81 milj kr utbetalats till dessa insatser.

Totalt har 700 milj kr betalats till insatser inom lantbrukssektorn,utca
motsvarande 11 alla biståndsutbetalningar.procent av

Det syftetursprungliga detmed nordiska stödet tillgemensamma
jordbrukssektorn förhindra sammanbrott det modernaatt ettvar av
jordbruket och dess servicenäringar. Programmet försök fylla detett attvar

uppstod i jordbruket portugisiskaden masstlykten dåtomrum som genom
blev självständigt.landet I insatspromemoria 7den februari 1983, infören av

ettårig förlängning insatsen, följande beskrivning bakgrundenen av gavs av
till insatsen

l det kaos rådde de första efteråren självständigheten förhållandenasom var
inom jordbrukssektorn svåra. Portugisema utgjorde arbetsledning och densom
utbildade arbetskralten lämnade hastigt landet. Utrustning och djur såldes i
grannländema. Rena sabotage förekom. Kollaps hotade den k modernas
jordbrukssektorn. Den bestod bolagsägda förplantager socker, koprate,av osv 231
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privatägda jordbruk storlek varierade från gods till småbondebruk.samt av vars
moderna sektorn förfogadeDen över 2,5 milj ha endast milj0,5 haca men

brukades aktivt. förSektom svarade tredjedelar dentvå marknadsfördaav
produktionen, vilket i för försörjning.nästan helt anspråk städernastogs

Men den traditionella sektorn främstäven drabbades hårt attgenom-
distributionsapparaten bröt Handelsmännen landsbygden försvann,påsamman.
flödet till frånoch landsbygden paralyserades. De 1,6 miljav varor
småbondefamiljema brukade 4,9 milj ha och producerade endast små överskott -
främst cajubomull och i delen landet och vid kusten.norra av

situationl den rådde vid självständigheten på kort sikt högstasom gavs
prioritet åt söka rädda mycket möjligtså den moderna sektorn. Påatt som av
grund den bristen utbildadpå personal valdeextrema attav man genom
sammanslagningar flera tidigare privatägda jordbruk bilda statsjordbruk.storaav

försöktePlantagema driva tidigare. sinTrots önskan i första handattman som
stödja småbondebruket accepterade de nordiska länderna MONAP l 1977-80att
i första hand användes för finansiera upprustning den moderna sektorn.att av
MONAP 1981-83 har betydligt tonvikt tillpå stöd småbondebruket ochmer
till allmänna servicefunktioner.

Erfarenheterna till 1983det stödet och med redovisas Dessanedan.av
erfarenheter till utgångspunkt vid planeringen MONAP IH,togs av som
genomfördes 1985 1989. I underlaget till SIDAs regeringsframstâllning av-

29 1985den april beskrivs den inriktningen på följande sättnya
Erfarenhetema samarbetet har legat till grund för riktlinjer för nordisktav nya

stöd. Dessa innebär koncentration på småbrukarsektom, omfattande inslagen av
utbildning, förbättring livsmedelsförsörjningen, till inomstöd endast MONAPav
påbörjade projekt, minskad administrationsapparat och stöd endast till projekt ien
områden säkerhetsproblem.utan

Projekten inom MONAP III omfattar
1 Stöd till jordbruksproduktion i de Beira,gröna kringzonerna

Integrerat2 landsbygdsutvecklingsprojekt i Marracuene i Maputo-provinsen,

3 Utbildning för jordbrukssektorn.

4 Administrativt till jordbruksministeriet. Istöd projektet ingår bidragäven
utfasningtill skogs- och mjölkprojekt aquakultur under MONAPsamtav

IL

5 Förstärkning veterinärtjänster,av
6 Stöd till utsädessektorn,

7 Stöd till utveckling smâbrukarsektorn.av
Samtidigt inleddes till AGRICOM,stöd statligt företagseparat ett som

för marknadsföring jordbruksprodukter. Utöver Sverige bidrogsvarar av
Danmark Norge till Motivenäven och denna insats. för insatsen enligtvar,

1985 års regeringsframstâllning
idag den organisation MoçambiqueAGRICOM är enda i har möjlighetsom

försenå antal småbönder och dem med och tjänster äratt ett stort varor som
nödvändiga för försäljning.ökning produktion och I utvärdering 1982en av en
konstateras bl etablering AGRICOM framgång och AGRlCOMsatt atta av var en
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verksamhet social ekonomisk betydelse för familjesektom,hade ochstor somen
inte i utvecklingenskulle eller delta jordbruket.annars gynnas av ens av

Stödet AGRICOM fordontill bestod personal, med reservdelar ochav
utrustning för hantering lagring gods.och av

Stödet marknadsföring jordbruksprodukter fortsatte inom förtill av ramen
treårigt 198990 I 17avtal 199192. idépromoria den 1989ett en av mars-

AGRICOMframhölls alltjämt skulle den huvudsakliga förkanalenatt vara
biståndet, andra framför allt privataäven aktörer, handelsmän ochattmen
konsumenkooperativ på landsbygden, skulle fåkunna del stödet.av

I SIDAs regeringsframställning 22 april 1992 följandeden sägsav om
till marknadsföring jordbruksprodukterstödet av

Utöver jordbruksstödet har svenskt stöd lämnats till AGRICOM för såatt
kriget katastrofvarorlänge pågår underlätta distribution uppköpsamtav av

böndernas produktion. diskussioner distributionenNu pågår hur ska kunnaom
marknadsmässiga villkor. SIDA-initieradskötas på En revision har uppdagatmera

brister i företagets skötsel Moçambique vidtagitoch har åtgärder för råttastora att
dessa. Eftersom distributionen framtidentill i planeras ske andra kanaler,genom

junikommer det svenska stödet avslutas i 1992.att
Stöd till hantverksñske MONAP-projektetskildes från samtidigt detut som

AGRICOM-stödet inleddes. I till 1987 årsunderlaget regerings-separata
framställning beskrivs insatsen

Ett treårigt fdrprojekt stöd till hantverksñske inleddes 1985 med frånstöd
Sverige, Danmark och Projektet fasaNorge. är ämnat del denatt ut en av
verksamhet tidigare fått stöd MONAP.som genom

Projektet inkluderar relativt personalkomponent mest FAO-experterstoren
bidragit förbättradvilket till planering uppföljning inomoch den centrala

hantverksñskemyndigheten och dessutom ökat dess kapacitet långaattsom upp
ytterligare stöd till frånsektorn andra givare.

Efter MONAPs avslutning har svenskt stöd lämnats till det nationella
utsädesföretaget, SEMOC, till jordbruksministeriets planeringsenhet, till
jordbruksforskningsinstitutet, INIA, till lantmäterimyndigheten. Detsamt nya
stödet formulerades bakgrund MONAP-erfarenheterna blandmot av som

prioritet borde till kunskaps- institutionsutvecklingochannat att samtvar ges
jordbruksministeriet behövde flexibelt sektorstöd utifrånatt ett en

helhetsanalys sektorns behov, i för stödstället till många små projekt. Enav
tilldel stödet jordbrukssektorn planeras distributionunder nästa avtalav avse

AGRICOM,insatsvaror, verksamhet utöver stödet till tidigareav en som,
finansierats inom katastrofbiståndet. En utredning möjligheten attav
integrera det nuvarande relativt effektiva för distributionprogrammet av

och enkla jordbruksredskap i jordbrukssektorstödetutsäde för bättreatt
förena det med det långsiktiga stödet till jordbrukssektorn planeras.mer
Idépromemoria fortsattavseende stöd till jordbrukssektorn 26denav mars
1992

Erfarenheter
MONAP I planerades i all främsthast, under 1976. I SIDAs

regeringsframställning 20den april 1981 blandnoteras annatav 233
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alltförPlaneringstiden för består projekt, kort26 ochprogrammet, som av var
vid genomförandet. ofta dåligtmånga problem uppstod Projekten samordnadevar

då programaktivitetetema alltför spridda i landet.var
Hösten 1982 gjordes utvärdering MONAP. I insatspromemorianen av av

den 7 februari 1983 lämnas följande erfarenhetsredovisning här nedkortad
1. Satsningen på har på småjordbrukensden moderna sektorn skett

Moçambique ansåg sig MONAP Ibekostnad. under ha att satsaresurser
på traditionella Under MONAPäven den sektorn. har vissen

Fortfarandeomsvängning skett. dock småbrukarsektorn starkt eftersatt,är
på inom MONAP 33och de denna casatsas procentresurser som av

det nordiska stödet i alla de utvecklingsresurserutgör stort sett
Moçambique för småbrukarutveckling idag.avsätter

2. Moçambique förutsättningar drivatycks sakna lönsamt storskaligtatt ett
jordbruk i statlig Enligt uppgifter finnsregi. de knapphändiga som
tillgängliga täcker statsfarmernas intäkter knappt driftskostnaderna i
utländsk valuta. Frånvaron lönsamhetstänkande inom jordbrukssektornav

påfallande.är
Även3. viss återhämtning jordbruksproduktionen har skett sedanom en av
1976 ligger fortfarande nivå föredock under den gälldeman som
självständigheten. Det torde dock uppenbart den återhämtningattvara

skett till del åstadkommits tack MONAP.storsom var
4. MONAP I omfattade 26 projekt, MONAP omfattar 23medan projekt

MONAP Flera13 påbörjades under projekt har varitvarav
framgångsrika Sommedan andra misslyckats. exempel på framgångsrika

rehabilitering Manica,projekt kan i citrusproduktion inämnas iiav
Maputo,skola för viltvårdare i Gorongosa, iii veterinärinstitutet i v

Maputo.skola för jordbrukstekniker utanför Bland de misslyckade
flertalprojekten kan husdjurs- och mjölkprojekt.nämnas ett

Den kanske enskilda svårigheten vid genomförandet MONAPstörsta av
Förutomhar varit bristen på utbildad personal. problem vid verkställandet

detta medfört påtagliga svårigheter SIDAsprojekten har i samband medav
dialog för Moçambique jordbrukspolitikmed denrepresentanter om som
ligger till för MONAP.grund

6. Under 1982 har MONAP starkt påverkats den försämradeav
säkerhetssiuationen, och 12 23 projekten i varierandede harav
utsträckning tvingats revidera sin ...verksamhet.

En inspektion MONAP-programmet i december 1986 ledde tillav
rekommendationen förlängas till 1989,skulle och medatt programmet

inte längre.men
1990 omfattande utvärdering till MONAP, publiceradgjordes stödeten av

UtvärderarnaAid under Fire. konstaterar projektet har bidragit tillattsom
skapa tillgångar fysiska, mänskliga och institutionella dock på grundatt som
kriget och ekonomiska situationen för närvarande inte rimligden gerav en

avkastning på insatt kapital, har förutsättningar rimligattmen som ge
avkastning det ekonomiska läget förbättras under den framtiden.närmasteom
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också givit betydande bidrag till denDe konstaterar harprogrammet ettatt
moçambikiska och regeringens, överlevnad.statens,

också förlorats eller försvunnit, främst påUtvärderarna fann att resurser
grund av

of inappropriate equipment; direct destructionover-investment; the ordering
facilities; limitationsbandit attacks; the absence of maintenance policies andby

of Mozambicanquality of technical assistance; limited capacitythe structures to
effektive of technical assistance provided; and various adversethemake use

conflict economic dislocation.secondary irnpacts of military and
implicit said that of the production-oriented activitieswhat above most

received Operating low levels of physicalwhich have MONAP support atare
output.

Vad gäller stödet till småskaligt jordbruk sägs
of surroundingDespite the prominence the issue in the debates MONAP, and

considerable efforts neitherthe has been ablequarters,very many programme
direct benefits family farm majordeliver the makesectorto toto many nor

headway developing institutions and techniques needed for the Ministry ofthe
Agriculture give effective this the future. The major visiblesectorto support to

of destabilization activities countryside thethe spread the earlyreason
difficult circumstances, useful experiments19805. ln have beenvery some

ofconducted the development agricultural extension services.

Utvärderna fann vidare tillgång tillhade större änatt programmet resurser
Moçambique vilket till påvad kunde tillgodogöra sig, ledde tryckett att

åstadkomma Följdenutbetalningar. blev satsningar på alltför projektstora
överinvesteringar inom enskilda projekt.och ofRelatedly, the process

preparing and appraising MONAP projects has sometimes been marked by an
forinadequate technical feasibility economic viability [privateconcern or or

public].
Stark kritik riktas det på vilket kunskapsöverföringsaspekternasättmot

skötts
The significant mis-match the stated [and frequentlybetween re-stated]most

objectives of MONAP and strategies actually pursued lies in the ofareas
training and staff of scarcity ofpersonnel development. The problem trained and

experienced Mozambican personnel beyond almost all experience, andacute,was
unique.virtually The conventional and inadequate the expansion[a]response was

fonnal training of whichof agricultural technicians, into problemsthe ran many
including scarcity of withand delays, the people adequate educational

backgrounds for the planned the of theand [b] counterpart systemcourses; use
for expatriate of doubtfulpersonnel. The latter value in normalmore

Mozambique often forcircumstances; impossible the findgovernment towas
staff who could reasonably be described Little attentioncounterparts.as appears

paidbeen the issue of personnel development, the contribution ofhave andtoto
while positive significantMONAP, and in [e.g. the Forestrysome areas

Directorate, the Livestock Directorate, mightINlVE], overall less than
reasonably have been expected.

Kritik riktas också organisatoriska struktur, framför alltmot programmets
koordineringsenheten vid jordbruksministeriet, och den administrativatunga
överbyggnad byggts på givarsidan.som upp
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Bedömning
Som har framgått stödet till lantbmkssektorn under lång tid fögaovan var

framgångsrikt. Den i genomförda första planeringen MONAP-hast av
olycklig inriktning från börjanstödet redan och detprogrammet gav en

visade sig svårt förändra inriktning. De omständigheterdenna under vilkaatt
1980-taletbiståndet dock svåra och genomförandet stördes undervargavs av

krigets utveckling och naturkatastrofer. Den utvärderingenavslutande av
MONAP visar dock insatser hade bort för förbättrakunnat och görasatt att

effektivitetinsatsernas och resultat.
Fungerande marknadsföringför jordbruksprodukter ochsystem av

tillhandahållande insats- och konsumtionsvaror måsteav ses som
nyckelfaktorer för Moçambiques omedelbara framtidaöverlevnad och
återhämtning. Stödet till AGRICOM varit viktigaste insatsen påhar den detta
område. Detta kommer I stället planeras,stöd upphöra. vad gälleratt
distribution insatsvaror, samordning med insatser inomav en

fullgodkatastrofbiståndet. Det dock osäkert detta ersättningär är förom en
de tidigare marknadsföringsinsatserna, vilket oroande i dagens situation,är
då behovet tillgång till marknaderna någonsin.är större änav

SIDA i 1992 förutsättningarnalät början göra utredning avseendeav en
för Moçambique. Utredningenrehabiliteringsstöd på landsbygden i genom-
fördes Stefan de Vylder och resulterade i med titesn Ruralrapportav en
Rehabilitation in Mozambique Role of Swedish Assistance.and the

I till återuppbyggnad måstekonstateras stödet landsbygdensrapporten att
i innefattarhelhetsperspektiv, även landets makroekonomiskaettses som

biståndsberoendepolitik, den graden och den politiska ledningensextrema av
faktiska förmåga, vilja, i praktiken främja utveckling.eller landsbygdensatt

Vylder finner det till utsädesproduktionde nuvarande stödet äratt
framgångsrikt. SEMOC of few important projects presentlyone very
being in Mozambique mainly directly benefitimplemented that and the small
farmers in the family sector. Enligt Vylder bör fortsatt och breddatde stöd

till Breddningenutgå utsädesproduktion. skulle stöd till de delaravse av
utsädeskedjan fungerar utsädesbolaget, främstsämre änsom

jordbruksforskningen.distributionssystemen, rådgivningsverksamheten och
Sverige främst via katastrofbiståndet, stöd till distributionlämnar, av

PESU. Vylderinsatsvaror och verktyg, via katastrofprogrammet de
Verksamhetenrekommenderar fortsatt svenskt stöd till denna verksamhet.

bör dock, enligt hans uppfattning, från katastrofprogramomstruktureras ett
till utvecklingsprojekt föras till jordbruksministeriet. Vidareoch över börett

kreditkomponent för lån till bönderna odlingssäsongen inkluderas.underen
Vylder föreslår också förutsättningarna förde lämna stöd viaatt att ett

PDP,distriktutvecklingsprogram, och till integrerade landsbygdsutveck-
lingsprojekt utreds.

Det just inledda rehabilitera se avsnitt 9.5.5stödet till landsbygdsvägaratt
nedan enligt Vylder utökat till verksamhetenär de betydelse och stödstorav
föreslås.
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skogsindustriStöd9.4.3

0thinriktningStorlek
finansiellför svenskunderlagkonsultstudiernatidigaEn de gavav

Manica-provinsen iIFLOMA, iskogsindustriprojekt,medverkan i ett
198081, har delsinleddesMoçambique. Stödet, avsettmellersta som

investeringsfasen, dådriftstöd. Iinvesteringsfasen, delsdelfinansiering under
arabiskadenmedverkade även40 milj dollar,kostnaderna cavar

199091.till och medBADEA. Driftstöd har lämnatsutvecklingsfonden
159 miljuppgått till totalt kr,IFLOMA hartillDet svenska stödet varav

allainvesteringsfasen. Stödetavsåghälften procenttremotsvarar avca
biståndsutbetalningar.

självständigheten.industrisatsning efterIFLOMA Moçambiques störstaär
spånskivefabrik.sågverk ochomfattarDen ett en

importbåde personal ochomfattatdriftstödet harDet svenska av
och råvaror.reservdelar

Erfarenheter
säkerhetsproblemenhårt såvälIFLOMA drabbatsvid harVerksamheten av

situationen i landet.ekonomiskaallvarligaföljd kriget, dentill som avav
framkommitvarvid detflera tillfällen detvidProjektet har utvärderats att

underproduktionsvolymer, dockrelativt småredan vidlönsamtbör vara
delkalkylen. Sågverket är deninte räknas in iavskrivningarförutsättning att

starktVerksamheten ärbli lönsamt.förutsättningarhar störst attsom
tanke påproblem medvilket utgjortberoende importvaror, har stortettav

tillgång till utländsk valuta.Moçambiques knappaextremt
uppgift från1990 enligtdriftstödet upphörde har,Efter det svenskadetatt
drift.dock ifungera. Sågverket ärSIDA, spånskivefabriken upphört att

privatiseras.statliga företag skalFLOMA på listastår den över somnu
1992.genomförd i slutetprivatiseringen skaMoçambique hoppas att avvara

i 92.En erfarenhetsredovisning lämnas bilagautförligmera

Bedömning
Moçambiqueprojektstorskaligaexempel på deIFLOMA är ett som

Även i sig har godaprojektetförsta åren.under deprioriterade om
till skogsråvara,tillgångläge och godpå grund braförutsättningar ettav

förutsättningarpåinvestering med tanke detveksammåste det anses vara en
irådde landet.som

lndushistöd9.4.4

ochinriktningStorlek
198384. Stödetsedanindustrirehabilitering har lämnatsSvenskt stöd till

199192. Därefter kommer stödmed utgångenSIDA avslutas i ochvia attav
237SWEDECORP.vialämnas
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Inom för industrirehabiliteringsinsatsen totalt 228 miljhar krramen
199192, fyrabetalats till och med motsvarande allaprocentut av

Därutöver omfattande stöd utgåttbiståndsutbetalningar. har viaett
framgår 675sammanställningar inom SIDA milj krimportstödet. Av att av

Sektorns andelimportstödsmedlen har industrisektorn. samlade deavsett av
biståndsutbetalningarna till 199091 uppgår till 15och med näratotala

IFLOMA.inklusiveprocent
inom förStödet till industrirehabilitering lämnades till början etten ramen

vilket innebar svenskt företag slöt avtalsysterindustriavtal, ettatt om
till moçambikiskt företag i bransch. Syñetsamarbete och stöd medett samma

för utbildning upprätthålla driftenbiståndet personalinsatserattvar genom
vid existerande industrier.

Det ekonomiska rehabiliteringsprogrammet ledde till skärpt
på industriföretagens lönsamhet, speciellt vad gäller derasuppmärksamhet

Detta, tillsammans med svensk önskanbehov utländsk valuta. iattav en
små företag med inhemsk råvarubasutsträckning stödja och medelstorastörre

till förändringar i inriktningen det svenska stödet under detledde av
198990.treårsavtal började gälla undersom

utanför Maputo-provinsenAvtalet innefattade planer på stöd till företag i
säkerhetssituationen tillät. Stöd till institutden mån underett

utvecklingen småindustriindustriministeriet, med syfte stödja elleratt av
utbildningsinstitutmikroindustri. ingick också, liksom stöd till medett

inriktning på administration ledningsfrågor.och

Erfarenheter
Industristödet 1988. Bland rekommenderas stödet,utvärderades attannat

följd ekonomiska rehabiliteringsprogrammet, bör förändras tilldetsom en av
för företag produktion baserades på inhemska råvaror ochstöd medvars

förutsättningar för effektiv importsubstitution, alternativt export.
systerindustrikonceptetAntalet industrier fick stöd enligt varsom

för i Maputo, industri förbegränsat pappersbrukett returpapper en
företagtillverkning framför allt traktor- och oxdragna plogar, ärettav som

på reparation förbränningsmotorer kraftöverföringspecialiserat och samtav
företag specialiserat på service reparation elektriskaär ochett avsom

transformatorer.ochmotorer, generatorer
PlogindustrinStödet till pappersbruket avslutat. brottas medär stora

tillekonomiska problem, framför allt följd import prisdumpade plogarav av
företaget. En förfrån Kina. Moçambique vill privatisera förstudie bedömaatt

överlevnadsförmåga olika den ekonomiskadess under antaganden om
Enligtutvecklingen har genomförts med svensk finansiering. studien kommer

ytterligare stöd innan företaget privatiseras. Ocksådet krävas kanatt externt
företagen ekonomiska Ettde övriga svenskstödda har problem. depar av

biståndsfasenföretag, systerföretag, varit genomförande undersvenska som
gå in i samriskföretag håller påär dock beredda delägareatt attnusom som

bildas.
Kompetensutveckling utbildning varit viktigaoch har komponenter

Den erfarenhetenalltsedan stödet inleddes. generella är det har varitatt
Däremotrelativt enkelt rehabilitera själva produktionen. har arbetet varitatt
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företagens administrativa ochframgångsrikt vad gällerbetydligt mindre
fåföljd det svårtDetkommersiella aspekter. är attatt varen avsenare

kommersiella och finansiellainsatser på deför systematiskaacceptans
rehabiliterings-då ekonomiska1980-talet, detområdena före slutet av

på områdeninsatser dessaockså behovetinleddes, attprogrammet avmen av
uppläggning genomförande.vid insatsens ochtillräckligtbetonadesinte

systerindustrierna.de svenskastödet heltI början genomgavs
kunskapsutveckling ioch dennavisade dock kompetens-Erfarenheterna att

utbildnings-effektiv. Det detta skältillräckligtform inte av somvarvar
bokföring, administrationområden, exempelvis ochpå allmännainsatserna

Stödet tilli särskilda utbildningsinstitut.samladesledningsfrågor, senare
för ökad insikt behovetutbildningsinstitutionerna uttryckär ett av enen om

företag.utveckling moçambikiskaallsidig avmera
småindustriorganisationer. Dessa behöverutgåttStöd också tillhar ett par

affärsmässiga och för fåför bli kompetentastrukturerasdock attattom mera
finansiärer.för såväl regering, näringslivstyrelser med representanter som

Bedömning
hitta alternativadelvis tillStödet till industrisektorn kom sättett attsom

1980-talets början.försämrades iområden för biståndet säkerhetslägetnär
målmedveten, vilket visas denSatsningen på industrisektorn mycket avvar

till Det bör dock observerasandel importstödet knöts sektorn.stora somav
och bara i litenimportstödet inriktades på industrisektorn helhetatt som

ingick i industristödsprojektet.utsträckning tillföll de industrier som
gjordes ingenTrots in i sektornde avsevärda sattesresurser som

framgångsrik lönsamgrundläggande förutsättningarna för ochanalys av
då Moçambique.industriproduktion förhållanden rådde iunder de som

dåligaUtvecklingen visa förutsättningarna till början mycketskulle att en var
följd intesamhälleliga strukturen och de insatta medlentill den att gav enav

produktion. Därefter den förvärradeacceptabel utdelning i form ökad harav
påförsämrat förutsättningarna, åtminstone kortekonomiska krisen snarast

sikt.
Vad institutions- kompetensutveckling industristödetgäller och är ett

moçambikiska kapaciteten överskattades och behovetexempel på hur den av
oftaDe systerföretag anlitades sände dessutomunderskattades.insatser som

kommersiellaadministrativa ochtekniskt inriktad personal och deut
Dessa frågor borde ha uppmärksammats ochi bakgrunden.kornaspekterna

SIDA betydligt tidigare skedde.än vadpåtalats somav
liksom för det fortsattapå industriområdet har,SIDAs kompetens ansvaret
SWEDECORP.Moçambique, förts tillindustristödet till över

Infrastruktur9.5

inledning9.5.1

biståndet inleddesStödet till infrastruktur inom landramen har sedan
fem199192,uppgått till 320 milj kr till med motsvarandeoch procentcaca

De områdenabiståndsutbetalningarna. enskildade samlade största avserav 239
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energi 170 milj kr 115och telekommunikationer milj kr. Vidare har 78ca
milj kr betalats inom importstödets främst till energiutrustning.ut ram,

Utöver landramen har dock mycket betydande stöd lämnats inomett
för stöd till regional Södrasamverkan i Afrika, SADCC. Dessaramen

insatser till sin helt övervägande del investeringar i modernavser
infrastruktur. Till och 199192med beräknas 320 milj kr ha betalats förutca
insatser på moçambikiskt område.

Sammantaget stödet till infrastruktur inom och utövermotsvarar
landramen tolv biståndsutbetalningarna.de totalaprocentca av

Siffrorna infrastrukturstrukturstödetsöver andel de totala bistånds-av
utbetalningarna sedan 197576 skev bild, eftersom stödet har ökatger en
betydligt sedan mitten 1980-talet. Sektorns andel det totala biståndetav av
har sedan dess varit 25 procent.ca

samverkan,Stöd regional SADCC9.5.2

Storlek
Utbetalningarna Moçambiquetill inom för det regionala stödetramen

uppgick till 320totalt milj kr under perioden 198182 199192.ca -
De regionala insatserna i Moçambique har i mycket utsträckning castor

två tredjedelar gått till Beria-korridoren, d transporlkcrrradoren från Beirav s
till Zimbabwe. Se avsnitt 8.6 i kapitel åtta.

De största svenska insatserna Beirakorridorenitre utgörs av
delfinansiering projekt avseende navigationshjälpmedel för sjöfarten somav
dock delvis även andra hamnar, Maputo,bl containerhantering iavsett a
Beira hamn rehabilitering och delombyggnad vägen från Beira tillsamt av
Machipanda vid gränsen till Zimbabwe. Betydande insatser har gjortsäven
för förbättra telekommunikationerna, energiförsörjningen ochatt igatorna
Beira. Därutöver har Sverige delñnansierat vissa andra investeringar utan
vilka huvudinsatserna inte skulle ha kunnat genomföras, exempelvis bostäder
för utländsk personal.

Utöver stödet till Beirakorridoren har stöd lämnats inom telesektorn
framför allt avseende internationell telefonväxel i Maputo ochen en
mikrovågslänk binder Malawi, Moçambique Zimbabweochsom samman

inom energisektorn där den största byggandetsamt posten avsett ettav
Vattenkraftverk i Corumana i södra Moçambique. I övrigt har visst stöd
lämnats till vägar och järnvägar inom postsektorn. Stödet till vägar ochsamt
järnvägar har blivit väsentligt mindre än ursprungligen planerat på grund av
den försämrade säkerhetssituationen. Utbetalningarna till regionala projekt
utanför Beira-korridoren förväntas successivt upphöra från och med 199192.

De framtida formerna för regionalt stöd utreds för närvarande.

Erfarenheter
Under 1980-talet omfattade stödet huvudsakligen investeringar och

anläggningar. I skrivelse till regeringen den 22 november 1989en av
framhåller SIDA

l takt investeringsfasenmed i dessa rehabiliteringsarbeten slutförsatt stora240 framträder allt tydligare behovet kunskaper och medel driva och underhållaattav
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anläggningar. planeringen SADCC-projektdessa l har tenderat bortseattav man
Ävenfrån framtida kostnader följer investeringar.med givama harsom

frågor.negligerat framstårdessa Det allt klarare de långsiktigaatt
driftskostnaderna och därmed sammanhängande kunskapsbehovet följer medsom
SADCC-biståndet måste uppmärksammas i mycket högre utsträckning tidigareän

analyseras projektvis övergripandeoch både och på sätt.ett mer
Biståndsgivarna kommer sannolikt i allt högre ställas införgrad valetatt att

antingen bidraga förtill kostnader löpande underhåll under 15-20 årsperioden
eller efter några år, tvingas in kapitalkrävandegå medatt,
rehabiliteringsinvesteringar i nedslitna anläggningar.

Inom regionalaför det biståndet har Sverige och övrigade nordiskaramen
oftaländerna tillämpat parellellfinansiering, där fördelningen mellan länderna

varit flexibel inom för traditionellahar än samnordiska projekt.mera ramen
Erfarenheterna de finansieringsformerna goda.ärav nya

Bedömning
Det citerade kring driftskostnader ochresonemangetovan

kompetensutveckling torde i särskilt hög tillämpligtgrad på devara
investeringar gjorts i Moçambique. Kompetensutveckling har dock givitssom

under år, exempelvis inomstörre stödet till Beirakorridoren.utrymme senare
Kompetensutveckling dock bara del deär problem behöver lösas.en av som
Finansiering de löpande kostnaderna, speciellt det eventuella behovetav av

också finansiera löner för driftspersonal,lokal ytterligareär aspekt.att en
Behovet insatser på dessa områden förär dock närvarande oklart,av men en
beredskap för insatser förefaller väl motiverad.

Förfrågningar har inkommit svensk medverkan i två projekt,störreom en
högspänningsledning från Cabora Bassa till Harare och ombyggnad vägenav
mellan Beira och Machipanda. Den svenska finansieringen, barasom avser

del kostnaderna, skulle, bistånd bifalles, uppgå till 200 300 miljaven om -
för de bådakr projekten tillsammans.

telekommunikationStöd9.5.3

inriktningochStorlek
till telekommunikationerStöd har, i form insats, lämnatsseparatav en

198384. Dessförinnan utgick visst stöd inomsedan konsultfondens ram.
198384 115Totalt har sedan milj kr betalats till och 199192,medutca

motsvarande två de samlade biståndsutbetalningarna. Därutöverprocentca av
bistånd utgåtthar inom det regionala främststödet, till mikrovågslänken

Malawi, Moçambiquemellan Zimbabweoch 42 milj kr tillsamt en
internationell telefonväxel i Maputo hittills 25 milj kr totalt 34 miljca av

Kostnadenkr. för mikrovågslänken har dock bara till del bokförtsen som
utbetalning Moçambique.till Regionalt finansierade teleinsatser har också
genomförts i Beira-korridoren, totalt 7 milj kr 199192, vartilltca o m
kommer delar kostnaden för insats avseende rehabilitering el- ochav en av

Beiratelesystemen i hamn.
När inleddesstödet teleförvaltningen Den inämndes tidigavar svag.

dokument exempel på myndigheter med lågmycket mottagnings- 241ettsom
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rehabiliteringinleda omfattandebeslutade Moçambique1981kapacitet. att en
utredningarhuvudsakligen på basisi faser,telenätetoch utbyggnad tre avav

omfattande och avsågInvesteringsplanenkonsultfonden.gjorts inom varsom
tioårsperiod. Moçambique begärde svenskt380 milj dollar undertotalt en

regeringsframställningtilli underlagetSIDA uttrycktestöd till programmet.
1985 till29 april tveksamhetden programmetstorav

Moçambique harekonomiska situationen iförsämradetakt med den hastigtl
investeringi genomföra iriktigatill projektet ökat. DetSIDAs tveksamhet att en

ifrágasatts. Säkerhets-skuldsättning harinnebär ökadmiljardklassen, som
problem.sannolikt orsakasituationen ocksåkommer att

svenskt deltagande iMoçambique,meddelatdenna bakgrund har SIDAMot att
internationellfinansieringtillinvesteringsfasen kommer begränsasatt av en

Afrika.samarbete i Södraför regionaltvâxelstation i via SADCC-anslagetMaputo
investeringsprogrammetprojektledning förstöd förMoçambique har dock begärt

tilltveksamhet dettamilj år. Svensktill belopp på 20 kr under att tatreett
stödSamtidigt det klart tillstårövergripande har markerats. attansvar

Moçambique.intresse förstrategisktprojektledningen skulle stortvara av
föreslås för fortsatt bistånd underfortsatta insatserBland de ensom

förprojektledningsfunktionen dettadärför tilltreårsperiod ingår stöd
telekommunikationsområdet föreslås dessutomtillinvesteringsprogram. Stödet

Moçambiquesdrift underhåll inomför utbildning, ochomfatta insatser
teleförvaltning. . . föreslås fortsatt1989 stöd tillinsatspromemoria den 22I av marsen

delprojekt199293, beståendeår, 198990under fyratelesektorn treav-
investeringsprogrammet,fas nationellaiStöd till styrningen två detavav

ii Stöd till utbildning, och

Moçambiques teleförvaltningnyckelfunktioner inomiiiStöd till vissa
T DM-

i Maputo,internationella televäxelnDärutöver planerades driftstöd till den
finansiering regionala medel.med ur

kunskapsöverföring tyngdpunktenpå ochDen fortsatta stödet inriktades
områdenadministrativa ochfrån tekniska områden tillförsköts
telesektorn intetidigare beslutledningsfunktioner. Mot bakgrund attettav

formulerades projektetlångsiktigt samarbetsområdeskulle ett som envara
avslutande insats.

början 1991stödet till telesektorn iPå granskninggrundval avavav en
förkortning det tidigare avtalet medfattats medhar dock beslut ettatt, avom

51 milj avseendeför avtal krår, fortsätta stödet inom ett nytt omramen
199495.199293perioden -

förändringar inom tele-återspeglar deDen insatsen storasenare
internationellt under år.såväl nationelltverksamheten skett senaresomsom

avgränsning statliga styrningentill mellan denDen således dels stöd enavser
orienterade operativakommersielltteleverksamheten och denav

TDMs,till förbättring telebolagets,dels stödverksamheten, aven
tillförmåga. Insatsen förväntas ledaledningsfunktioner kommersiellaoch att

fulltfår moderntekniskt modernt telenät,Moçambique, redan har ett ensom
organisatoriskt kommersiellt hänseende.också i ochtelestruktur
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Erfarenheter
förlångsiktiga insatserpåexempelStödet till telesektorn är attett

svårapositiva också i denresultatkompetensutveckling kankunskaps- och ge
genomförts det svenskaharmiljön Moçambique. Stödet,i avsom

blandlångsiktigt positiva effekter iSWEDTEL, hafthartelekonsultbolaget
följande avseendenannat

underarbetegranskning entreprenörernasInsatserna för styrning och1 av
utgjortteknisk kontroll, delsdels till godinvesteringsfasen har lett en

telebolaget.planeringsfunktion inometableringen tekniskförbasen av en
avtalet.område dock i och med detSvenskt på detta upphörstöd nya

lång tid tillutbildningsverksamheten, undertill2 Det långsiktiga stödet som
allmännagrundutbildning, till denavsåg har lettdel attstor

Utbildningenhöjts väsentligt. harinom telebolaget harutbildningsnivån
ochöverföras till moçambikiska lärareefter till del kunnathand stor
tillutbildnings-stödetUnder avtalet kommerutbildningsledare. det attnya

mellannivå i administration ochutbildning pådel utgörasstor av
för telebolagets högstaledarutbildningkommersiell verksamhet samt av

ledning.
1991, visadegenomfördes i börjanDen stödet,granskning attavsomav

denpå tekniska sidan,gjort framsteg dentelebolaget attstora men
tekniskautvecklingen inte hållit takt med deadministrativa kommersiellaoch

i ochpå områden hadeDe insatser gjorts dessaförbättringarna. svenska som
varit tillräckligtbedömdes inte hasig givit positiva resultat,för men
på obalans iför råda bot denomfattande. Den insatsen formulerades attnya

framtidaLedarutbildningenfanns inom bolaget.avseendendessa avsom
långsiktigförchefer speciell vikt byggai bolaget är att upp enav

baseradöverlevnadsförmâga ledningen kompetentden hittillsvarande är men
för litet antalpå ett personer.

omstruktureringDen delkomponent i det avtalet avsom avser ennya
statligaframför särskiljande denorganisation alltsektorns ett avavser

operativakommersiellt inriktadestyrningen sektorn från denav
utvecklingverksamheten. internationellMoçambique härmed enanammar

Ii industrialiserade länderna.bara nyligen har genomförts de ettsom
långtavseende mycketligger Moçambique i dettasammanhangafrikanskt

framme.
den operativa verksamheteninnebär blandFörändringarna annat att
leverera tjänster inomi uppdragoch telebolagetbolagiseras attatt ramenges

förändringar ska, iMotsvarandeprogramkontrakt med regeringen.för ett
rehabiliteringsprogrammet,ekonomiskainom detlinje med kraven

Det faktum deverksamheter.antal statligagenomföras inom attett stort
sektorn harförutsättningarna inom telesektorn är goda görgrundläggande att

reformer pågenomförande liknande andrapilotfall förblivit något ett avav
områden.

samordningpositivt påMoçambique också exempelTelesektorn i är ett av
moçambikiska1989insatser. Sedan har denolika givares

givarna. Vid dessahållit regelbundna medteleadministrationen möten
diskuterats och förslagutvecklingen inom sektorn helhetseminarier har som

243Resultatetprioriterade områdenprojekt inomtill presenterats. av
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seminarierna har varit olika länders insatser kunna samordnas påatt ett
betydligt bättre vad hade varit möjligt. De förstasätt än som annars
seminarierna genomfördes med svenskt stöd.

Bedömning
Det tillsvenska stödet telesektorn har varit strategiskt viktigt haroch varit

betydelse för framväxten kompetens inom sektorn börstorav av en som
kunna leda till sektorn på sikt blir självfinansierande, även deatt om
investeringar alltjämt krävs kommer beroende någon formattsom vara av av
biståndsñnansiering.

Som ambitionsnivån i det till Mednämnts är stödet telesektorn hög.nya
tanke på den kompetens finns rimligtär det dock förvänta sigattsom numera

ambitionerna uppfylls. Svenskt tillstöd sektorn bör därför kunnaatt
avvecklas i och med det nuvarande avtalets utgång.

En viss beredskap bör dock hållas för också därefter i tid ochatt ettge
starkt begränsat stöd till avslutande insats, så skulle visa sigresurser en om

nödvändigt.

energisektornStöd9.5.4
ochinriktningStorlek

Liksom telestödet inleddes till energisektornstödet via insatser inom
konsultfonden. Fr 198283 utgick stödet inom särskild insats. Stödet0 rn en
inom landramen har därefter till 199192och och med uppgått till 170 miljca
kr eller de samlade biståndsutbetalningarna.tre procentca av

Därutöver har omfattande utgåttstöd inom det regionala biståndet,ett
hittills 84 milj kr utanför Beira-korridoren och 27 milj inomkrca ca
korridoren exklusive det kombinerade stödet till el- och telesystemen i Beira
hamn. De enskilda insatsernastörsta inom det regionala stödet har avsett ett
Vattenkraftverk i Corumana i Moçambique,södra i samñnansiering med
Norge, reservkraftverkoch för Beira stad.ett

Inom importstödet 50har dessutom milj kr för importavsattsca av
energiutrustning.

Det svenska stödet började 1980 med konsulttjänster för första fasen i
utbyggnaden transmissionsledning för försörjning elenergi frånav en av
Cabora Bassa-kraftverket till de centrala och delarna landet.norra av
Uppdraget utökades 1982 till omfatta projektering, kontroll ochatt
driftsutbildning för projektets samtliga fyra utbyggnadsfaser. Trans-
missionsledningen byggdes fransk-italienskt konsortium. Under dennaettav
period också projektledningsstöd vid utbyggnad kraftnätet igavs av
jordbruksområdena i de södra delarna landet.av

Enligt insatspromemoria den 14 maj 1991 vidgades samarbetet frånen av
och 198586med till omfatta rådgivare för drift och underhållatt av
krañöverföringssystem, utbildning krafttekniker, pilotprojekt inomav
hushållsenergiområdet och början till institutionellt Frsamarbete.ett o m
198889 breddades stödet ytterligare till omfatta konsulttjänster föratt
utarbetandet generalplan för Maputos eldistributionsnät, standardi-ettav en
seringsprogram för därtill hörande utrustning vissoch högprioriterad
utrustning reservdelar.samt244
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avsåg ettårig förlängning,1991 års insatspromemoria, baraI ensom
energibolagets, EDMs,också behovet stöd tilluppmärksammas av

kommersiella verksamhetadministrativa och
situation Världsbanken följer aktivt sektornsekonomiska är osäker.EDMs

kommit tariffökningarutveckling, och tillsammans med EDM överenshar om
höja profil ñr bättreenligt fastlagd önskvärt SIDAsplan. Det att ettattvoreen

personalutveckling, organisation dena siglåterhelhetsgrepp på EDMs etc men
ettårigt planeringsperspektiv.igöras ett

sigenergistöd emellertid framför allt teknisk karaktär och inriktarSIDAs är av
systematiskt och långsiktigt bygga de kunskaper ochpå att resurser sommera upp

tillfredsställandeerfordras för driva krañförsöijningen tekniskt sätt.påatt ett
25I idépromemoria den 1992, avseende fortsatt stöd underen av mars

199495perioden 199293 administrativ utveckling ochsägs att-
personalutveckling ska prioritet, främst vad överförings- ochhögreges avser

investeringarrenoveringar ingårdistributionsområdet. Ett visst moment av
dock alltjämt. Behovet långsiktigt stöd betonasav

utveckling utbildninglnsatsema för administrativ och teknisk harsamt
i längre tidsperspektiv, medan planerade investeringarrenoveringarplanerats ett

skall kunna genomföras 199293-9495.

Erfarenheter
Erfarenheterna församarbetet på elsidan, svensk del genomförsav som av

SWEDPOWER, enligt SIDA mycket goda.är
I 1992 års insatspromemoria redovisas det svenska stödet tillatt

anläggningar överföringslinjer till utbildning personal lett tilloch attsamt av
elförsörjningen i främst Beira- och Maputo-områdena förbättrats avsevärt.
Utbildningsinsatserna har hañ systematiskt inriktning på att genomen

rutin- och personalutveckling bygga moçambikisk förmågasystem-, upp en
själv driva nätet.att
Ett problem i samarbetet har varit elbolaget har varit vad gälleratt svagt

koordinering utbildningsinsatser från främst Norgeolika givare, ochav
Sverige.

Bedömning
driftEn betydande kompetensuppbyggnad har skett vad ochavser

underhåll, i betydligt mindre grad vad administrativ ochmen avser
kommersiell kapacitet.

politiska förändringarna Sydafrika tillDe i kommer, de lederom en
utveckling fred i regionen, leda till ändrade förutsättningar förmot att
elproduktion och elförsörjning. Förutsättningarna för samarbete och
kommersiellt mellan i olika väsentligt iutbyte elbolagen de länderna bör öka

sådant perspektiv.ett
Mot denna bakgrund bör successivt ned detdet övervägas att trappa

svenska biståndet till Moçambiques för därigenomelsektor bereda platsatt
insatserför inom andra prioriterade områden. En sådan avtrappning bör dock
successivt så den långsiktiga effekten investeringarske gjorda på blandatt av

personalutbildningsområdet går förlorad. Stöd skulle också kunnaannat
245



SOU 1992124

för för Moçambiqueövervägas underlätta sinhävda ställning vidatt att ett
utbyggt kommersiellt samarbete inom regionen.

londsbygdsvögarStöd9.5.5

Storlekochinrikming
Stöd inom vägsektorn lämnades under 1970-talet via konsultfonden,

speciellt till nationell vägplan 1979 tilloch försöksverksamhet meden en
arbetsintensivt vägbyggande i början 1980-talet. Med medel detav ur
regionala anslaget har dessutom bro Matola-flodenöver byggts ochen
betydande reparationsarbeten utförts på från Beira till Zimbabwe.vägen

I början 1980-talet planerades ytterligare väginsatser, dels avseendeav
förbättring huvudvägen från MaputoMatola Namaachatill vid tillgränsenav
Swaziland, dels avseende förbättring och underhåll landsbygdsvägar medav
arbetsintensiva imetoder samarbete med ILO. Till följd det försämradeav
säkerhetsläget kunde dock dessa insatser inte genomföras.

Därefter har, under perioden 1989 1991, katastrofmedel och-
återuppbyggnadsstöd använts till inköp utrustning till förettav program
rehabilitering landsbygdsvägar. Fr 199293 har stödet till dettaav o m

förts tillöver landramen inom fyraårig insatsavtal. Programmetettprogram
fortsättning påutgör arbete inleddes i 1970-taletslutet ochetten som av

början l980-talet. I insatspromemoria den 30 1992 sägsav en av mars
därförDet är mycket glädjande idag kunna konstatera levtatt att programmet

vidare med nationell och i UNDP-finansieringnågon mån och det haratt
framgångsrikt expanderat med aktivt UNDPILO. ldéen attengagemang av
utnyttja arbetskrañsbaserade förmetoder upprustning och underhåll av
landsbygdsvägar idagär mycket förankradväl i Moçambique såväl politiskpå
nivå ingenjörerbland och vägtekniker inom den nationella väg- ochsom
bromyndigheten DNEP.

Programmet har fått positivtmycket också från andra givare ...,ett gensvar
och har idag säkrad finansiering totalt miljpå 22 dollar. Vidare börexternen ca
nämnas World Food Programme kanaliserar katastrofleveranser livsmedelatt av
via landsbygdsvâgsprogrammet till värde milj3 dollar. säljs fMaten tillett av ca n
subventionerade priser till vidarbetarna vägbrigadema, vilka får hela sin lön i
kontanter.

Som bakgrund till insatsen blandsägs annat
Tio års krigstillstånd och avsaknad organiserat underhåll har lett tillav en

ofattbarnärmast förstörelse infrastrukturen på den moçambikiska landsbygden.av
Stora delar det forna nätet sekundär- och tertiärvägar ofarbaraär helt ävenav av
med fyrhjulsdrivna fordon. tidigareMånga vägar har återgått till stadiumett av
sandspár och stigar.

Programmets målgrupp är klart definierad; nämligen befolkningen på
landsbygden med undantag tillhör fattigastede i landet. Programmet kansom
spela viktig förroll incitament och stöd för återllyttning till landsbygdenatten ge

de delar landsbygdens forna befolkning idag leverstoraav av som
marginaliserade i städernas utkanter eller i flyktingläger i Moçambique eller i
grannländema. Det finns även vissa förväntningar skall kunnaatt programmetom

sysselsättning soldater börjar demobiliseras. Tanken är dessage attsom nu
efter under haft6-12 månader arbete med vägbygge i trakt skall haatt lärten246 känna och vilja kvar i området.stanna
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kanförordas flexibilitet så stödetinnehållVad gäller insatsens att anpassas
säkravägmyndigheten kanfinansieringövrigatill den som

fyratill och deanvändassvenska stödet kunnaprincip bör detI avvar en
reservdelar, Baileybroar ochutrustning,importd lresurstypema; avv s

lokalapersonal 3rekrytering utländskbyggnadsmaterial, 2 samtav
utbildningskostnader.ochbyggnadskostnader, arbetslöner 4t ex

forsärskilt. Arbetsledarepersonal poängterasutbildaBehovet attav
i regi.åttaveckorskurserutbildasbrigaderna programmets egengenom

förfå utbildning inomcheferpå mellannivå och högreChefer ramenavses
undervisningssektorn.stödet tilldet svenska
central roll iILO spela programmetenavses

detta område och det ärfor samlade kunskapen påidag denILO står av
förorganisatoriskttekniskt ochvikt ILOs rollstörsta centrumatt som

i framtiden.kunskapsförmedling ävenmetodutveckling och garanteras

Erfarenheter
I SIDAs insatspromemoria noteras

Moçambiquestöd till vägsektom i ärErfarenhetema hittillsvarande svensktav
DNEP.handlagts kompetent sättpositiva. [nsatsema har på ett av

haft kapacitetåren 1989-1991Vidare redovisas under attatt programmet
50, 70rehabiliteradesproduktion. Under dessa årsuccessivt höja sin

För 1992 målet 320 km.140 ärrespektive km grusväg.
ocksårehabilitering skett visarErfarenheterna i områden därde att

vägupprustning enligtupprustningen ochtrafiken kraftigt efterökar att
flyttarManica-provinsen leder till befolkningenerfarenheter i bland attannat

områden.tillbaka till tidigare övergivna

Bedömning
Stöd skildrats områdetill vägrehabilitering slag ärdet ett somsom ovanav

ytterligareberedskap skjuta tillhög prioritet. Det bör finnasbör attges en
medel visa sig behövligt.till detta skulleprogrammet om

Noteras förföga administrativt betungandebör också ärprogrammetatt
SIDA, UNDP ILO biträder vägverketi så länge som ochoch med ochatt

ledningsstöd.med

postverksamhetStöd9.5.6

inriktningStorlekoch
biståndsgivarna, sannoliktPostverksamhet får sällan prioritet bland som en

tekniskt avancerad eller backaspostverksamhet inteföljd äratt upp avav
Ett fungerande docki givarländerna. ärleverantörsintressen postsystem av

Det ocksåutvecklingen i land. harfor den ekonomiskabetydelse storettstor
själva illiterata,människor på landsbygden de ärbetydelse för även omsom,

Moçambique befolkningenskriva I däralltid få hjälp med brev.kan att
spela särskilt viktig rollsplittrats till följd kriget, torde kunnapostenav en

människor.for återknyta kontakten mellanatt
247
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Sverige ihar begränsad omfattning lämnat stöd till postväsendet i
Moçambique, dels via insats på 1,9 milj kr avseende postsortering inomen
det regionala dels via insats 0,5stödet, milj kr via konsultfonden.en om
Stödet via konsultfonden kompletteras med två posttjänstemän som
rekryterats Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation finansieringmedav ur
SIDAs anslag för enskilda organisationer.

Erfarenheter
En utvärdering tillstödet postsortering gjordes 1990.underav

Utvärderingen visade de problemen inom det moçambikiskaatt stora
lågpostväsendet i organisationsstrukturen och i ledningsfunktionerna, snarare

i själva postsorteringen.än
Med utgångspunkt från dessa iakttagelser formulerades insatsen inom

konsultfondens försök stärka postväsendets centralaett attram som
funktioner. Med hjälp de posttjänstemän rekryteratsav som av
Afrikagrupperna, har ringa insats,stödet, denna tillkunnat utvecklastrots en
inledande utbildning i centrala ledningsfunktioner. Ett utbildningsprogram
har tagits fram i samarbete med utbildningsinstitution fått stöd inomen som

för industristödet.ramen
Även insatsen på intet tillräckligt försätt är destor att motom svara

behov finns, dock erfarenhetenär hittills stödet möttsatt ettsom nar av
positivt Det förväntaskan bidrar till istödet någon månatt attgensvar.
förbättra postbolagets funktionssätt.

Bedömning
Om erfarenheterna tillstödet postverksamheten förblir positiva börav en

försiktigt utvidgad insats antingenövervägas, via landramen eller via
projektmedel inom för anslaget till enskilda organisationer.ramen
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Kapitel 10
oKATASTROFBISTAND OCH EO-BlSTAND

KRISTEREDUARDS

Översikt10.1

bistånd till Moçambique finansieratsallt svensktdetta kapitelI presenteras som
återuppbyggnad för Bi-Katastrofer stöd till ochanslag för ochunder SIDAs m m

E0-bistånd. Diskussionenoch vissa andra organisationerstånd folkrörelsergenom
katastrofbiståndsinsatstvå inom detanslagsposter, förutomtill dessabegränsas att en

landramsñnansi-biståndet Katastrofanpassningkommermultilaterala närrmas.att av
deAngivna belopp inteinsatser har berörts i kapitlen 8 ocherade är sägsannatom

beviljade.
katastrotbistånd kanaliserats via Mo-och ordning detKapitlet belyser i tur som

och via enskilda organisatio-çambiques regering, via internationella organisationer
lämnas via enskilda organisationer. Ka-Därefter redovisas det projektstöd somner.

katastrofbiståndet, dess ef-sammanfattandeavslutas medpitlet ett resonemang om
och möjligheter.fekter

Katustrofbistrind

under sjut-katastroñnsatser hade gjorts i Moçambique redanBegränsade svenska
åttiotalet, naturkatastrofer torkatiotalet tidiga särskilt i samband medoch det som

frånakuta läge i landetorkaner. med utvecklingen det alltmeroch Men det avvar
katastrof-framåt, kapitel expansionen det svenska1985 och skildrats i som avsom

biståndet katastrofmedel förfart. Under 198586 22 milj krsköt kraftig avsattes av
året därpå 92 milj kr anslagits.Moçambique 98 milj kr. Under hela sjuttiotalet hade-Åren 110 milj krMoçambique 96, 204, 173 respektive198788 199091 erhöllto m

katastrotbiståndsanslaget. åren 703 milj kr,under de utgick sammanlagtTotalt sexur
katastrofbiståndssats-tillsammans Etiopien i särklass de svenskaden med största av

fråga. siffran för 73 milj 1G.perioden i preliminära 199192ningarna under Den är
aggressio-och mänskliga lidande den väpnadeDen samhällsdestruktion det som

åstadkom, beskrivits i kapitel sju,under denna period planerade och och harsomnen
katastrofbiståndet.bådeskapade förutsättningar för Priori-prioriteringar ochnya nya

krigs-direkt och indirektomfatta, förutom tidigareteringarna kom ävenatt grupper,
sålunda aggressiondrabbatsmänniskor. Det totala antaletdrabbade avpersoner som

omfattande dels internflyktingar1987 till 5,4 miljoner,nöd beräknadeseller arman
från bodde kvar i sina byartly sina byar, dels människortvingats men somsomsom

bistånd tvånaturkatastrofer behövde för överleva. Dessaochellerkriget attp g a
målgruppen för moçambikiska nödhjdetden sarnrnantagnaangavs somgrupper

mål-växande invändningar den angivnaGivama framförde dock motprogrammet.
stödbeslöt därför 1990 söka utländsktstorlek. Moçarnbiques regering attgruppens

då miljo-miljoner människor, 4,4for 1,4enbart de trots attutsattamest gruppema, ca
katastrofdrabbade skildaberäknades sätt.varaner

afecta-Målgruppen och intemilyktingar och kdefrnierades 1991 extem- ssom
befolkningsgrupper.i kombination med andradrabbade eller dessados grupper

följd inskränkning-till Som dessaLivsmedelsransonen nedsattes ett aven
leder till ytterli-för svinn och plundring, i sinpekar SIDA ökade risker tursomar

till intemflyktingama. Succes-faktiska livsmedelsransonemaminskningar deavgare 249
katastrofbiståndetockså målsättningen preciserats till omfatta stödmedsivt har att
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befolknings-reintegrering dessarehabilitering ochSjälvhjälptill överlevnad, samt av

kategoriema.ökande andel till demed tre senaregrupper, en
för lämna kata-forsvårades förutsättningarnaeskaleringunder krigetsTidigt att

både lokalbefolkning-förförvärrades,strofbistånd säkerhetslägetavsevärt attgenom
och hjälpande, antingen deutifrån hjälpsändningamakommandeoch för de varen

blev deeffekterna däravtjänstemän. Eneller regeringensutlänningar storaavegna
till block-transportområdet, för täcka flygtransporterinklusivekostnadskraven att

brända fordon.för sprängda ochområden ersätmingsanskaffningarerade samt
områdena förviktigaste detvarit detransportinsatser harFordon och andra ett av

sammanlagdagått regering. dekatastrofbistånd via Moçambiques Avsvenska som
direkt för150 milj kr198596 till 199091 harunder perioden använts703 milj kr
och broar.rehabilitering sprängdamilj kr föroch ytterligare 18 vägartransporter av

matolja socker och ka-livsmedel ochinsatser har varitviktiga kategorierAndra av
bistånd frånomstående visar alltsida, tabell 10.1,tastroffömödenheter. Tabellen

insatser och kanaler.fördelat olikakatastrofbiståndsanslaget under denna period,
detalj i avsnitt 10.2.ivia regeringen kommenterasskilda insatsernaDe mer

olikakanaliseratskatastrotbiståndet till Moçambique har sättsvenskaDet tre -
via svenskaenskil-organisationer ochinternationellaMoçambiques regering, viavia

förskjutningtydligunder perioden10.1 visar, harSom tabellda organisationer. en
regeringen uppgickAndelen viafördelningen mellan dei vad tre.ägt avserrum

for kring 60sjunkit successivtsedandess198586 till 99 har att starmaprocent, men
för härbärgeraåren. höjdes landramenUnder 199091de fyra attprocent senaste en

frånfinansieraderegeringen,katastroñnsatsema viakatastrofmsatsema, varviddel av
katastrofbiståndAndelen via50tillfälligt sjönk underkatastrofanslaget, procent. in-

från och femtonnoll till mellan tioorganisationer har ökattemationella procent, var-
delsUNICEF 199091, Moçam-milj kr viainsats under Cl 15till kommer dels en

framförAfrika. allti Södra Mentill flera länderriktadebique-delar FN-programav
ökatenskilda organisationerkatastrofbiståndet sker viakanaliseringhar den somav

Preliminä-omkring 40 199091.från 198586 tillkraftigt under perioden, procenten
internationella organi-viatendenser. Insatsema199192 bekräftar dessasiffror förra

i avsnitteni detaljorganisationersvenska enskildasationer och via presenteras mer
respektive 10.4.10.3
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katastrofbistånd101. SvensktTabell tül Moçambique,198586till ochmed199091,milj kr

8586 88898687 8788 8990 9091 Summa

Via
46,8 108,857,1 88.5 106.0meningen 50,0 457,2

6.5 7.0 66,8Fordonochdrivmedel 110,3
15.0 30,010,0Matolja 25,0

15,0Läkemedel 15,0
20,3Socker 35.3

15,0Tvålråvara 15,0 15.0
5,0 5,0Kläder

10.1 10.0 30.1Flygtmnsponer
0,050,0 1Kavastroffömöd, 15,0 50.0 129.3

14.312,6Elförsörjning 41,1
28.50,9DPCCN 1.2
0,3Utsäde,

jordbruksredskap 6,0 21,0
15.0 5,0 10,0Sjöcmnsponer
5,0Family 1,5
1,5Vattenrening 4,2
4,2ochbroar 5,7 5,7Vägar

Radiokomm, 3,5 3,5
Undervis-

4,0 4,0ningsmatenal

FN-organVia 24,0 57,66,51,5 12,1 13,5
5,62,61,5WFPpersonal

UNICEF
vatten+

-89program 2,1 9,0 13,52,4
UNHCR
flykting 10,0 15,0 5,0
UNDRO 1,5
UNDPILO

broreh.ochväg- 12,0 I2,0
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Vla
enskilda

10,8 74,1 43,5 43,8 184,60,3 12,1org.

0,6 3,0 3,8Diakonia 0,2
Mika.

23,73,3 10,3 1,9 0,10,1 8,0grupperna
Namuno-

0,9 12,83,I 5,8 3,0kommittén
24,5RäddaBarnenLO 1,2 22,3
5,2 13,20,5 4.5 3,0RödaKorset

0,4 3,9Fribaptistema 3,5
20,6 45,910,0 15,3ReddBarna

13,613,6Emmaus
2,0 2,0Lutherhjälpen

4,3 5,8 10,1UFF
0,2 2,9 1Erikshjälpen

1,3 1,3Pingstmjssionen
13,7 26,713,0PraktiskSolidaritet

4.Katastrof-
2,4 4,6koordinator 2,2

109,8 703,298,2 96,4 204,4 172,6Totalt 21,8
Källa510A

Destabilization behandlade1986 Eduards Drought andEn utvärdering Alberts,
katastrofbiståndföregående budgetårens Moçambique. Sarnman-två tillde närmast

regeringen och via svenskabeviljats, 37 milj kr vialagt hade 43 milj kr restenvarav
någrasvåramotiverats den torkan,enskilda organisationer. Flertalet insatser hade av

de olika kana-Utvärderingens slutsatser avseende insatser viaorkanen Domoina.av
10.4 skalldiskuteras under avsnitt 10.2 och nedan. Härlema kommer noteras ettatt

slutsatserallmännapar
genomgåendekatastrofbiståndsinsatser behöver-beslutsfattandet avseende vara

snabbare,
nödlidande borde ökas kraftigt,insatserna for rehabilitering av-

förvaltningen, borde förstärkas.i särskilt inomkatastrofberedskapen landet, snarast-

EO-bisrånd

Moçambique, dBiståndet enskilda organisationers projekt itill svenska v s som
gått -Arbetarrörelsenskatastroibistånd, fyra organisationerhari huvudsak viainte är

Rekryteringsorganisation ARO,Centrum AIC, AfrikagruppemasInternationella
Missionsrådet SMR. BlandSvenskaPingstmissionens U-landshjälp PMU och

återfinns och Fiskama, Namunoprojektetorganisationer Brödetövriga samta
kvinnoorganisa-har direktstöd lämnats tillVänskapsklubben Kanirnarnbo. Dessutom

E0-biståndet sektorerna.särskilt i de socialationer i Moçambique. är tungt
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Tabell 102. Projektstöd enskildaorganisationer,198889-9091,tkrgenom

ÖvrigaAlC ARO PMU SMR Kvinno- Summa
on;

198889 s320 1787 375 7482
198990 365 6512 900 1965 326 516 10584
199091 1034 6530 300 700 2501 73 9887

Summa 1399 18362 1200 4452 1951 589 27953
KällaSIDA

Den helt dominerande enskilda organisationen i Moçambique ARO, medär mot-
18 milj kr förutom katastrofbiståndöver 24 milj kr i enligt tabelltagna tre

10.1. Det avsnitt nedan, 10.5, EO-biståndet översiktligt, därförpresenterarsom ger
också utförlig tvåpresentation projektområden där ARO spelat framträ-en mer av en

Ävenhälsovårdssamarbetetdande roll och Namunoprojektet. användningen SI-av-
fraktbidrag förDAs Moçambique kommer belysas.att

Katustrofbiståndsinsatser10.2 Moçumbiquesvia regering
Bland olika transponinsatser, den insatser, kommerstörsta här attgruppen av

skiljas mellan fordon, inklusive reservdelar och drivmedel, flygtransporter och sjö-
Som skilda kategorier behandlas livsmedel och andra konsumtionsvaror,transporter.

katastroffömödenheter, utsäde och jordbruksredskap, och broar, elförsörjning,vägar
institutionellt stöd inklusive radiokommunikationsumrstning.samt

Fordon,mm
Sammanlagt utgått110 milj kr har mellan 1985 och 1991 för finansiering for-av

don, reservdelar drivmedel.och Huvuddelen medlen har for totalt drygtanväntsav
120 lastbilar, 70 har överlämnats till katastrofmyndigheten DPCCN förtunga varav
användning i flera olika provinser, och 37 till Transcarga i Beira. Därtill kommer lät-

transportfordon till AGRICOM, och handelsministeriema för distribu-tare transport-
tilltion privata transportören

1986 års utvärdering bedömde års1984 fordonsinsats väl planerad ochsom
snabbt genomförd. Fordonen hade kommit till överenskommen användning, och ut-
värderarna förordade fortsatta svenska insatser område,inom detta inte minst mot
bakgrunden den svenska resursbasen.Dock borde introduktionen underhålletochav

fordonen förbättras inför framtida insatser.av
Transportsektom under åttiotalet någothela det svensk nisch in-var senare av en
katastrotbiståndet till Moçambique. korrespondensenI mellan Maputo ochom

Stockholm talas ofta de komparativa fördelar Sverige har inom denna sek-om som
Förutom de nämnda 120 lastbilarna mellan 1985 och 1991 bör de 32tor. tunga även

lastbilar levererades 1984 räknas i den sammanlagda svenska insatsen, dsom v s
totalt 150 lastbilar. Därtill kommer antal traktoreröver med släp. Sve-tunga ett stort
riges transponstöd inklusive flyg- och sjötransporter, nedan har sedan 1987se va-- -rit dominerande både i det katastrofbiståndetsvenska och i DPCCNs intemtranspor-
ter.

För säkerställa användningen levererade fordon farms ursprungligenatt av en ru-
tin med varje fordon levererades med de reservdelar statistiskt visatatt satsen som
sig vanligen behövas. Efter hand ackumulerades emellertid lager oanvändastora av
reservdelar, blev värdelösa efter frågahand fordonen i drift, medtogssom som ur en
betydande kapitalförstöring resultat. Politiken reviderades så1989, generellaattsom
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helhet.fordonsparken i desstilllämnadesreservdelsstöd

vanmaktMakt ochNilssonår Abrahamsson,innevarandeunderutvärderingEn
fordonsstatistik, materi-bådeiallvarliga bristerkonstaterarMoçambiquei svältens

tidigarestudier harserieDPCCN. Enhosunderhåll transportarbeteochalkontroll,
fman-eller dessCARE,organisationen,ansvarigavarken denpåpekat bristerna, men

stöd tillfortsattrekommenderaintekanUtvärderarnaUSAID, harsiär, agerat.
kapitalförstöring.nuvarandetankemedtransportmedelför inköpDPCCN av

effektivitet.acceptabelochvälmotiveratde däremotDrivmedelsstödet finner av en

Transcørga
till insti-katastrofändamål försökmedförfordonsleveranser ettavsikt förenaI att

i Be-åkeriprojekt, Transcarga,för64 milj krSverigeuppbyggnadtutionell ettavsatte
fälttjänsterfyraomfattandepersonalinsatslevererades ochlastbilarira. 37 tunga en

åkerikonsult.svensktillutkontrakteradeshemrnakoordinatoroch enen
Reli-EmergencyEduards al Transcarga1990utvärderadesProjektet etseparat -

satsningenbedömningenAmbitions. DenDevelopment sarmnantagna varef with av
katastrof-utvecklingseffektuppnåocksåförsöketi vadsärskiltpositiv, avatt enavser

åkerietrekommenderade dockUtvärderingen att10.6 nedan.biståndet, vidare sna-se
kraftigtverksamhetdesshoskaraktärenkommersiellaoch denprivatiseras, attrast

pågår närvarande.föråkerietPrivatiseringenförstärks. av

Fyglransporrer
tiogång till beloppvarjefinansierats,budgetår tlygtransporter ettharUnder avtre

upphandlingförförfogande och använtsDPCCNstillställtsMedlen har avmilj kr.
områdenförbetydelsedessTrotsflygbolaget LAM.från statligadetnansporttjänster

oftaslagsinför dettatvekanhar transportnås med marktransporter,inte kansom
1988. Men000 dollar1kostnaden,grund den höga tonfrämstframförts, percaav

då inte kundefraktprisetintygadeflygexpertiskonsulteradbiståndskontoret attav
stödetinstämmerÄven 1992utvärderingennämnda attdenytterligare. ovanpressas

effektivtanvändas sätt.huvudsak kunnatioch ettvarit motiveratharluftbroartill
sedermera kun-hartransporteffektivitethöjdupphandlingsförfarande ochFörbättrat

1991.dollar700tilltransportkostnaden tonreducera percanat

Siötranspørrer
detvidnödhjälpsvarorför kusttransportmilj kr harTvå gånger fem ny-avsatts av

för-kontraktsutformning ochotillfredsställandeTransmaritima. Enrederietbildade
emeller-rederiet harvarandeetableringdet underersättningen tillskottsbetalning av

verkställts. Dentill del harendasttransportarbetetöverenskomnadettilltid lett att
transportstödet tilldelföreslår dennarevisionutvärderingennärrmda avavnyss

positivt i sak.bedömsdensamtidigtDPCCN, som

konsumriansvarørLivsmedelochandra
livsme-inköpmilj kr till95sammanlagtutgicktill 19881985periodenUnder av

nödlidande be-till densubventionerade prisertillsäljasbasfömödenheterdel och att
tvåltill-råvaror försocker,matolja,komponenternaviktigasteDefolkningen. var

utvärderingenrekommenderatshadeSådana insatser ävenkläder.verkning, avsamt
befolkningenjordbrukandeför denmarknadenvitaliseramedelsåsom1986 attett

Medbefolkningsgrupper.återvändanderehabiliteringpåskyndasåoch sätt aven
tillämpaskatastrofbiståndet kornförmålgruppen attdefinitionden somsnävare av

insatser.detta slagsemellertidbortföll1990efter
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Korustroffämödenherer

Mellan 1988 och 1991 har i stället 129 milj kr beviljats för inköp och distribution
katastroffömödenheter, tvål,d barnkläder, filtar och köksutrustningar.tyger,av v s

Delar den inköpta materialen har distribuerats direkt till befolkning i nöd,värsta tav
just har anlänt till mottagningscenter eller till områdesäkertett ett utansomex men

tillhörigheter. Andra delar har placerats i beredskapslager i skilda regioner. Merpar-
har kunnat upphandlas lokalt i lagerhållninglandet. Mottagning, ochten av varorna

distribution dessanödhjälpsvaror DPCCN och UNDRO tillsammans.görs Attav av
biståndsgivare, åtagitUNDRO, enda sig denna roll beror de exceptionellasom

Biståndskontoretomständigheterna i landet. bedömer behoven dessaav varor som
fortfarande mycket inte minst med hänsyn områdentill fritagningen vissastora, av
från Renamo, och finner hanteringen dem väsentligen förbättrats med hjälpatt av av
UNDROs SIDA-finansierade personalinsats.

utsädeochjordbruksredskap

i årsRedan 1984 insatser ingick viktig komponent jordbruksredskap ochsom en
utsäde för rehabilitering jordbrukande befolkningsgrupper fråndrivits sinaav som
hembygder årstorkan. 1986 utvärdering bedömde dessa insatser positivt ochav re-
kommenderade de skulle fortsatt hög prioritet. Sedan 1987 samordnas distri-att ges
butionen utsäden och redskap till nödlidande jordbrukargrupper i Moçambique in-av

PESU-progranrmet, drivs jordbruksministeriet, AGRICOMgemensamtom som av
och DPCCN. Sverige beviljade 21 milj kr under 198889 och 8990, ytterligaresamt

plus15 12 milj kr under 9091 och 9192.
Biståndskontoret finner projektet fungerar väl i och dess rapporteringatt stort att
tillfredsställande. De i den framställningen beräknadeär behoven bedömssenaste

realistiska, bl svårabakgrund den torkan svårli-böndernamot gör attsom a av som
lyckats frånutsäde tidigare år. För säkerställa leveranser tid föri nästaattgen spara

sådd planerar anspråkSIDA 9 milj kr i landramen.även För jordbmkskam-att ta ur
föreslåspanjen 1994 PESU-stödet integreras i det svenskajordbrukssektorstödet.

ochbroarVägar

I september 1989 anvisades fem milj kr för provisorisk bro floden Limpo-överen
Delar denna viktiga bro hade kollapsat, sarmolikt grund materialslitage.po. av av

sågsInsatsen naturligt komplement till det svenska transportstödet inom ka-ettsom
tastrofbiståndet. Bron skulle byggas byggnadsministeriet med brittisk materiel,av

beslutetoch i ingick brittiska ambassadensmedverkan i genomförandet skulleatt av
talsfástas. Genomförandet gick i planenligt, och bron kunde i bruk i slu-stort sett tas

1990. För bro- och vägrehabilitering har också utgåttkatastrofmedel viatet av
UNDPILO, vidare nedan, 10.3.se

Eförsörning

Sammanlagt milj41 kr katastrofmedel under 198788 och 8889 till-avsattesav
frånmed andra medel bl SADCC-anslaget för elförsörjning Påi Beira.sammans a

eltillförseln frångrund till staden Chimoio ofta någonbröts, behövdes formattav av
reservkraftgenerering installeras. Trots vissa betänkligheter tekniknivånkring valdes

ändamålet.gasturbin för Anläggningen invigdes 1989, försedd med svenskären en
tekniker för driftsstöd och har sedan invigningen vid flera tillfällen tillgodosett sta-

elkraftsbehov.dens
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radiakammunikatiønsutrustninginklusiveInstitutionaltstäd DPCCN
förstärkning katastrofmyn-1986 föreslogKatastrofbiståndsutvärderingen aven

operationellplanering ochområdena infonnation,DPCCN, särskilt inomdigheten
syfte, ochkatastrofberedskap. dettaförhöjd Inyckelinsats förKoordinering, som en

nödhjälpspro-och kontrollennationella styrningendenminst för stärkainte att av
resulteradeoch -88,under 1987konsultinsatssvenskgenomfördesgrammet, somen

tillmyndigheten, liksomorganisationsplan förverksstadga ochförslag tilli orga-ny
förslag till fortsattiflertal dess enheter,förarbetsuppgifternisation och samtett av

radiokommunikationsutrustning.ochpersonal, kontors-i form blsvenskt stöd aav
DPCCNutrustning.förslaget tillenlighet medlämnades iSvenskt stöd genom-

avstå frånvaldeSIDAmyndigheten.också organisationenföreslagnaförde den attav
personalbistånd DPCCNtillsvensktlångvariga bilateraladet ettengagemang som

till DPCCN förvia UNICEFpersonalinsatsfinansieradesställetskulle innebära. I en
vidarekatastrofberedskapen,administrationen ochfinansielladenförbättra seatt

uppgick till 4,7regeringendirekt tillDPCCN-stödetsammanlagda svenska10.3. Det
förmåga uppgifthantera sinmyndighetensförstärkningmilj kr. En viss att upp-av

stärktes.samtidigtpåverkan nödhjälpsprogrammetutländskanåddes, denäven avom

sammanfattandebedömning regeringenviaSIDis insatsernaav
katastrofbiståndet, delsvenskadet utgörBiståndskontoret attrapporterar ensom

enligt pla-åren i fungeratdenödhjälpsprogrammet,det nationella stort settsenasteav
kon-medtill hela landet,har skettde svenskaDistributionen menvarornaavnerna.

och utsäde,tillSveriges stödprovinsema.till decentration transporter som va-norra
möjliggjorttransportmedlen harvärdefulltvarit särskiltdominerande, harrit pro--

bli själv-de nödlidandeunderlättat förutsädenahargenomförande och attgrammets
många undemärdalivethar räddattilläggskostSvenskfrnansieradförsörjande.

givit hundratu-tvål köksutmstning harochkläder,nödhjälpsvarormedanbam, som
hjälp.nödvändig förstanödställdasentals en

medsamarbetetErfarenheter regeringenav
inledningsvisMoçambique prägladesiregeringsinstitutionemamedSamarbetet

myndighetskonstnik-såsom tillfälligDPCCN skapadesoch oklarhet.osäkerhet enav
farhågor dubbelarbete medväckteCENEs tillkomstKatastrofkomnüssionention. om

påverkadekatastrotbiståndetikring svinnetgivarloitikenväxandeDPCCN. Den
blivit börda forrapportering hargivamas kravsamarbetsklimatet. Och en

DPCCN.
komplice-effektiviserats. Denkonsoliderats ochsamarbetetdockSuccessivt har
fick forkatastrofbiståndet skullemålgruppen förvilkendiskussionenrade envaraom
fråninitiativ indi-svensktförenkladesRapporteringenlösning.acceptabelgivama

he-månatliga kvartalsrapportertill ochvarje givareinsatsrapportering tillviduell om
personalinsatserOlikaolika givares bidrag.katastrofbiståndet, referenser tillmed

katastrofbiståndet.administrationennationelladentill stärkamedverkathar att av
ochDPCCNsamarbetet medambassaden ärVåren 1992 gott attattrapporterar

regelbundna infonna-biståndsgivare fungerar väl tackandrasamordningen med vare
ochmånad, endast degångertvå störstasamordningsmöten äventions- och omper

rapporteringhos ochFinansiella rutinerdeltar.i praktikenorganisationemaviktigaste
Sverigestödsförändringförbättras,dock ytterligarefrån DPCCN behöver avsomen

UNICEF.via

Stölderochkorruption
katastrofpro-rykten inomoch korruptionsvinn, stölderväxandetidsEfter omen256 två kommisssioner medi 1989regeringenmoçarnbikiskatillsatte dengrammet mars
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undersöka omfattningen svinn i hamnama respektive i DPCCNs dis-uppdrag att av

tillbaka till 1983 i sina undersökningar,tributionskedja. kommissionema, gickl som
från polis och rad berörda ministeriet.ingick personal en

förelågResultaten undersökningarna i september, och ledde till ett stortatt an-av
från katastrofmyndigheten och hamnama suspenderades ellertal greps,personer

bådainför februari l99 presenteradesresultaten de undersökning-ställdes lrätta. av
tillsammans med förslag till tiopunktsprogram for ökafor regeringen, ett attama

tvåRegeringen och tillsatte kommissioner medkontrollen. antog programmet nya
förbättra svinnets omfattninguppgift ytterligare arbetet med undersöka ochattatt

kommuniké publicerades tillfredsställde emellertid inte givama,former. Den som
del underlaget för besluten. Tre givare, däribland SIDA, fickbegärde taatt avsom

sammanfattningunderlaget, bas resultaten sedan utarbetades.del avav vars en
inför katastrofkonferensen i aprilpresenterades regeringensUNDPDen vägnarav

1990.
stölder förekommer i alla led distributionen katastrotbi-idag käntDet att av av

ståndet, de vanligast i de led ligger utanför DPCCNs direkta kontroll,attmen som
katastrofbiståndetsdet svenska vid-såsom i hamnar och under Förvägtransporter.

de enskilda organisationernakommande berörs inte insatserna via FN-organen eller -
stöldbegärliga hamindre grad de fordonsleveransema. Det tordei även meststora va-

några sannolikt icke obetydlig del har kommitsockerleveranser,rit avvä-varav en
katastrofbiståndet delvis desamma inom det reguljäraProblemen inom somgar.

livsmedelsbiståndet, går i distributionssystem för subventionerad för-statenssom
ingående EG-säljning till vissa problem belystes 1991 i studieDessa avgrupper. en

Gebauer. reklamera gods stulits i hamnama hjälper föga, ochH. Attexperten som
På åtgärderåtgärder förrättsliga vidtas sällan. givamas begäran kommer ytterligare

i höja säkerheten harförbättra kontrollen hamnama utredas. För vägarnaatt attatt
milis anställts transporteskort, vilket väsentligen förbättrati provinsemaav somen

fram-situationen. Tete-korridoren betalar militär eskort medl transportörema stor
ocksåför både utkontrakte-gång säkerhet och kontroll. DPCCN hoppas ökadatt en

privata kommeroch lagring nödhjälpsgods tillring entreprenörer atttransportav av
vakthåll-minska svinnet, eftersom kan finansiera den nödvändigakunna dessalättare

ningen.
Emellertid kontrollen förbättras, proble-bedömer ambassaden hur mycket änatt,

kvarstå,katastrofbiståndetmed svinn och stölder inom sannolikt kommer attmen
pågår landet. attityder-med tanke den allmänna attitydförändring i Desom nu nya

tolererar rådandestöld komiption, vilket tidigare inte gjor-och det normsystemetna
Och den generella bristen livsmedel och andra nödvändighetsvaror dende. samt

minskande köpkraften hos befolkningen det avgörande problemet. Menses som
framför katastrofbistån-allt fel slutsats minskabedömer ambassaden detatt attvore

konstaterade irregulariteter i stället borde givarna ställa striktaregrunddet av -
kontrollåtgärder.krav

framöver genomföras avseende SIDAs insatser, och SI-Revisioner kommer att
finansiering.regelmässigt informerat lokala upphandlingar med svenskunderDA är

svårtillgängliga lå-till distriktdistributionen förnödenheter landetföljaAtt av genom
främst säkerhetsskäl. SIDA räknar dock med förbätt-dock knappastsig göras,ter av

såväl lo-givare myndigheter uppmärksammat CAREsringar tack attattvare som nu
punkt inom moçambikiska nöd-gistikstöd till DPCCN inte seriöst beaktat denna det

diskussion svinn korruption inom ka-hjälpsprogrammet. För utförlig ochomen mer
tastrofbiståndet, kapitel 12.se

Katastrofinsatser internationella10.3 via organisationer
198586 199091 anslogs 58 milj kr katastrofmedel tillUnder perioden t av0 m

mindre tiondel deolika FN-organ för insatser i Moçambique, d änv s en av samman- 257
milj till Moçambique under perioden. Därtill kommer 15 miljlagda anslagen 703 kr

9 imaa



SOU 1992124

C1-anslaget till UNICEFs under 1990,kr Moçambique-delarvattenprogram samt
FN-organs regionala insatser, UNHCRs regionala flyktingprogram. Likvältav ex

anspråkslös nivå jämförtinsatsernavia FN-systemet med insatsernadi-stannar en
rekt via Moçambiques regering, trendmässigtde ökar under hela den aktuel-även om

erhållitperioden. organisationer svenskt katastrofstödDe i sammanhanget ärsom
logistikornrådet,WFP för personalinsatser UNICEF för dricksvattenprogram m

för flyktingstöd, UNDRO förUNHCR beredskapslager, ILO i samverkansamtm,
med för rehabilitering och broar. operativaUNDP Utöver dessa insatser harvägarav

ståttemellertid FN-systemets för helt katastrofinsats för Moçambiqueen arman en-
årligakoordineringsfunktion, inklusive internationellaövergripande appeller, som

varit betydelse.storav

WorldFoodProgramme

flera årWorld Food Programme, WFP, har under varit verksamt i Moçambique
livsmedelsbistånd,dels med Food for Work-program årk och dels unders senare

rådgivare till regeringen i planering och organisation leveranser, transportersom av
katastrofbiståndetoch distribution katastroffömödenheter. tillDet växande landetav

också åtainnebar ökande tryck DPCCN och WFP sig aktiv roll iett att en mer
den logistiska koordineringen. 198687 anslog Sverige 1,5 milj kr till WFP för fyra

tilllogistiker Moçambique.
bestod chefslogistiker regionala logistiker,Insatsen och alla med uppgifttreav en

rådbl lämna till och koordinera med regeringen och givare, följaandraatt samta upp
Biståndskontoretalla insatser. bedömde för DPCCNden tillstörre att stor nyttavar
bådeoch logistikerna bidrog till operationella insatser och utgjorde institutio-att ett

nellt stöd. Vissa oklarheter avseenderollfördelningen mellan DPCCN och WFP upp-
stod, kunde varefter fortsättningklaras det svenska stödet beviljadesut,men en av
198889 med ytterligare 2,6 milj kr.

WFP kunde under den aktuella perioden med hjälp inte minst de fyra logisti-av
kerna spela ovanligt aktiv och operativ roll i Moçambique. svenska bidragetDeten
bedöms ha varit viktig förutsättning för åtaWFP skulle kunna sig den rollen.atten

bådeAmbassaden uppskattar WFP har bidragit aktiv ochtransportöratt som som
rådgivare logistikfrågor.i SIDA finner denna insats, avslutad, har fun-äratt som nu

väl och i Moçambique har bekräftat sin logistikkompetensWFP inom FN-gerat att
systemet.

Ytterligare personalinsats via erhöll svensk finansiering miljWFP med 3 kren
1990. Som avsnitt 10.2 redovisade den moçambikiskase regeringensnämnts ovan
undersökningar mål-mängder katastrofgods aldrig kom fram till de avseddaatt stora

katastrofappellen för 199091 föreslog placeringenI FN FN-exper-gruppema. av sex
provinsnivå för uppföljning och kontroll. skulle anställas WFP ingåDeter av men

Påförvaltningen.i den moçambikiska UNDPs begäran finansierades tjänsterna av
skilda givare, dem Sverige. tjänsten, i Manicaprovinsen,Den beman-en av av senare
nades i juni 1992.

sitt inför anförI övervägande det positiva beslutet SIDA behovet förstärktatt av
kontroll inom katastrofgodshanteringen dokumenterat och minskat kata-är att ett
strofbistånd till följd bristande förtroende för Moçambiques hantering nödhjäl-av av

pågår.i första hand skulle drabba den nödlidande befolkningen. Insatsenpen

UNICEF

delområdenFör insatser inom dricksvatten, krigsdrabbade barn och förvalt-tre -
UNICEF erhållitningsstöd till DPCCN har sammanlagt 13,5 milj periodenkr under-

från198586 199091 katastrofanslaget, frånytterligare 14,77 milj kr C.t samto m
svårabam i MoçambiqueAntalet med fysiska och psykiska skador grund av258

laiget skrämmande UNICEF fick 1989 finansieringsvensk med 3,3 milj krär stort.
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formför dessabarn ipåbörjat med insatsertidigare arbetefortsättningentill ett avav

ettåri förvalt-kompletterandeingickUNICEFs insatsförskolor. I ävensärskilda ett
inledningsskedetistartade ochhälsoministeriet. Insatsen,ningsstöd till sentsom

bedömdesmottagarsidan,administrativa bristerpersonella ochsvårt hämmades av
angelägen.biståndskontoret mycketsomav

katastrotbistånd vidutgåtthar svensktdricksvatteninsatserUNICEFsTill ett par
perioden. Därtillredovisademilj under densammanlagt med 7 krtillfällen,olika

fálto-omfattatfrån 1990. harCl-anslaget Insatsemanämnda 15 milj krdekommer
förvaltningsbistånd be-till vattemnyndigheten,Sofalaprovinsen ochiperationer bl a

personalut-kombinationuppgifterPersonalstödetsstående fem experter. avenvarav
och gap-ñlling.förvaltningsutvecklingbildning,

goda,UNICEFs ävenerfarenheterna ärSIDA bedömer vattenprogramatt omav
ambi-till sänkningleveransförseningar har lettrekrytcringssvårigheter och aven

särskilt för denbetydelse,Sofalaprovinsen hartionsnivån. Vattenbormingen i stor
Beirakon-i-längsnyetablerade bosättningarsamlats iharinternflyktingar somgrupp

för denviktvattenmyndigheten bedömstillförvaltningsstödetmedandoren, vara av
i hela landet.dricksvatteninsatsergenomföraförmågan ochplaneranationella att

katastrofmedel ellersvenskamotiverad medfinansieringfarm fortsattAmbassaden
åtenippbyggnadsmedel.hellre

stödet tilltredje UNICEF-komponentendenfinansieringensvenskaDen av -
förvalmingsbistånd,bilateralafortsättning SIDAsDPCCN kan somavenses som- från genomförande.beredning tillövergickkoncentrationsskälkapacitets- ochav

adininis-UNICEFkanaliseringen viainnebarsåväl DPCCNs delSIDAsFör ensom
skulleprojektkoordinatorseniorbestodförenkling. Insatsen,trativ somsom av en

milj i juni 1989.med 4,3 lcrsvensk finansieringDPCCN, erhöllinomplaceras
vikt ochföreslagna insatsenbedömde SIDA den störstaVid beslutet att avvar av

Moçambique. Detkatastrofbiståndshanteringen i iförstrategisk betydelse togstort
förvaltningsstödetutformaoch i detaljlång DPCCN definieraemellertid tid för att -

vå-fastställts.hade Förstverksordning intedärför myndighetens ännubl att egena
Projektkoordi-och godkänts.projektförslagslutgiltigt1990 hade presenteratsettren

konsultinsatstillomfonnades i ställetinsatseninte rekryteraskunde dock ennatom - personalutbildning ochlångtidsrådgivare förrehabilitering. Enprevention ochinom
förfogande.också ställts tillfinansiell administration harkonsult inomen

flykringkommissarieFNs
i Moçambique,engageradflyktingkommissarie, varit starktharUNHCR, FNs

förmån antalet in-för detdirekt tillmedgivit insatserintedess mandat storaäven om
moçambikiskadels förSärskilda harternflyktingar i landet. arrangeratsprogram

flyk-dels förZimbabwe, ochZambia ochSwaziland, Tanzania,Malawi,iflyktingar
beviljatsUNHCRgenerella bidragdeåtervänder till Moçambique. Avtingar som

gått Moçainbi-lcr tillsammanlagt 25 milj199091 har198586periodenunder to m
till repatiieringsinsatser.mindre delendenvaravque,

UNHCRi maj 1989 beräknadeomfattandeFlyktingproblematiken blev tidigt att-
landetssig utanförbefarm övermoçambikiska flyktingar gränser,miljon varavca en

konsekvenseroch allvarligabåde svåra problemhumanitäraMalawi med000 i600 - Siffranansträngdaekonomier ochgrannländemasde berörda naturresurser.för svaga
bispiinga läger-flyktingar. Föruppgå miljonertill 1,51992beräknas attsommaren

lokalamed WFP, delsUNHCR delsgrannländema arbetarflyktingarna i en-genom
och meduppdragregeringensRödaMalawis Kors,skilda organisationer, tex som

förnödenheter.utdelningenresultat skötergoda av
000256återvänder sedan 1986 beräknasflyktingardeMajoriteten per-somav -

mottagningscen-regeringensomständigheter iåtervänt i ofta prekäraha leversoner - 259i sinajordbruk, helstfamiljer iså möjligt stabilisera dessaAvsikten är snartatttra.
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återhembyar, de kan börja producera. UNHCRdär samarbetar med NARML, den
statliga myndighet för repatrieringsprogrammets genomförande, ochsom ansvarar
bidrar med förnödenheter med diicksvattenförsöijning, ochsamt transporter annat.

återvändandeDe omfattande insatserna för flyktingar dock UNICEF.görsmest av
återväntFram till mitten 1989 hade 000 flyktingar115 till Moçambique,av ca va-

månad återanpassade43 00 i juli beräknades självförsörjande.och SIDArav vara
dåbedömde UNHCRs tidigare insatser för moçambikiska flyktingar hade funge-att

väl sin fortsatti helhet och svenskt stöd borde kunna länmas.rat att

UNDRO

FNs katastrofhjälpskoordinator, UNDRO, fick 1989 finansieringsvensk med 1,5
förmilj lG i samverkan med DPCCN inrätta beredskapslager för katastrofvaroratt ett

i ProjektetMaputo. hade komponenter och befintliga lager-tre att utrustarenovera-
byggnader, lagenutiner och utbilda personal, och med kort varsel kun-upprättaatt att

leverera nödhjälpsvaror till frånakut drabbade. Personal UNDROs katastroflager ina
Pisa skulle utbilda personal framoch för lagerhantering. Italien och Fin-ta ett system
land skulle bidra tillmed material lagret.

Vid tidpunkten för bidraget förväntades återvändaskaror flyktingar frånstora
Malawi och Sydafrika. snabba insatser i formAtt utrustning och materialgöra av un-
der derasrehabilitering bedömdes angeläget. Existensen lager med de vik-ettsom av
tigaste nödhjälpsvaroma tidsåtgångenskulle höja beredskapen och minska för leve-

Behovet lagerlokaler och kompetent lagerpersonal klarlagt Bi-ranserna. av var
ståndskontoret ansåg UNDROs roll viktig, och UNDRO väsentligaatt att utanvar

i projektet skulle förlorade. Den multibilaterala kanaliseringen dess-moment var
föredra framför eventuell bilateral insats. Samtidigt hade det visserligenutom att en

frånhävdats svensk sida UNDRO inte skall genomförande, i Moçambi-att vara men
bedömdes det finnas förutsättningar för UNDRO undantagsvis kunde assiste-attque

de moçambikiska myndigheterna med operativ insats.Insatsens genomförandera en
blev försenat, inte minst grund tvist dispositionsrätten till den aktuella la-av en om
gerbyggnaden. [oktober 1991 rapporterade emellertid UNDRO beredskapslagretatt

Ävenfärdigställt och hade börjat fungera. insatsen genomförts iväl Moçam-var om
fråganbique, har den aktualiserat UNDROs roll inom internationelladet kata-om

strofmaskineriet, och svensk sida tolkats bekräftelse UN-snarast attsom en
DRO helst allt borde koncentrera sig bedömning och information katastrof-av om
situationer.

ILO

ILO och UNDP erhöll 1990 12 milj fördelat budgetårkr för arbetsinten-tre ett
sivt och brorehabiliteringsprojekt i Moçambique, främst i lnhambane och Gaza-väg-

Syftet såprovinsema. med projektet rehabilitera och broar katastrof-vägaratt attvar
förnödenheter kan landvägen till de provinser har höga koncentra-transporteras som

avsågstioner intemflyktingar. Vidare sikt medföra insatsvarorprogrammet attav
därifrånkan distribueras till jordbruket och produktionsöverskott kan upphandlas.

avsågfinansieringenDen svenska inköp utrustning och enkla handverktyg samtav
kostnader för ILO-tjänster i projektet.sex

ståMoçambiques regering skulle för lokala kostnader andra driftskostnader.och
Den lokala befolkningen skulle basis Food-for-Work-modell, därengageras av en
de också fårarbetar inom projektet möjlighet köpa projektet. In-att matsom genom
flutna medel skulle -underhållanvändas för fortsatta vägarbeten och i provinsen.

Projektplanen gick tillbaka tidigare, delvis SIDA-finansierade erfarenheter av
arbetsintensiva vägbyggnadstekniker i Moçambique, i utvärderingar hade be-som
funnits återuppbyggaovanligt väl lämpade för behoven landets förstörda vägnät.att260 Även SIDA fann dessa erfarenheter mycket goda, samtidigt möjligheterna attsom
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säkerhetsläget i de berörda provinsema. Un-projektet befanns helt beroendestarta av

också varvid del icke1990 attacker i Gazaprovinsenägdeder hösten a enrum
igångförstördes. kom försenadsvenskñnansierad vägbyggnadsutrustning Insatsen

pågår, f i planenligt.och stort settn

karasrrøñnsatserdragochpotentialhos I-NwørganisøriønerGemensamma via
små.bl de Fleraför katastroñnsatsema via FN-systemetGemensamt är äratta av

fråntvå styck. erfarenheten Moçarnbi-har vid å milj kr Meninsatserna stannat peren
medstrategiskt placerade FN-insatser kanpekar avgränsade, sättasattque

framgång specifika problemsituationer.i
lokalt och förkritiserats för uppträda splittratSamtidigt har FN-organ attatt

organisationen uppmärksammas ochdenibland bekymra sig att upp-mer om egna
får prioritet. Bemanningen och de-Moçambiques nödlidande högstaskattasän att av

-biståndskonto-heller ha högsta prioritettill kontoren i Maputo intelegeringen synes
byråkratisering centralstyrning,karaktäriseras ochpekar UNDP attattret av

dynamisktunderbemarmat och UNICEF, arbetarUNHCRs kontor är svagt, att som
något WHOunderordnad roll i katastrofsarnmanhang,flexibelt, haroch att ageraren

låg position sittprofil, och WFP, intar viktigoch medtrögt storaatt en genomsom
motsatsfömållandelivsmedelsbistånd befunnit sig i tilloch sin kompetens, tidvis har

bistånds-återPå tenderat förbi DPCCN ochDPCCN. tiden har WFP attsenaste
ånyo försämras.samordningen med myndigheterna kanpekar riskenkontoret att

också iklassiska mellan olika FN-organ har kunnat Mapu-konkurrensenDen noteras
prestationer i Moçambique bedöms itill relativtHuvudskälet FN-systemetsto. svaga

vidlåder blir särskiltde bristerallmänhet systemet,permanent men somvara som
svåra sådana råttomständigheter, har i Mo-tydliga och kännbara i exceptionellt som

så fi-çambique Likväl borde det möjligt förunder den aktuella perioden. storvara en
så kraftfulltnansiär ställa krav samordnat ochSverige önskas,att, ettsom om mer

olika organisationemas profil in-FN-agerande och viss nedtoning lokalt deaven
uppnå måsteförbättring be-FN-systemet, utsikterna tilläven att en snar ansesomom

gränsade.
tillgångarFN-systemet konstitutionellt relatio-har sina den närastorasom en av

till Därigenom skapas potentiell förtroende- ochmottagarlandets regering. ennen
samarbetsrelation, genomgåendeinte ha utnyttjats fullt i Moçambique.utsom synes

den också utgångspunkt och genomföra instutions-god för beredaMen attger en
myndigheterbyggnadsinsatser i syfte stärka kapaciteten hos mottagarlandets attatt

genomföra i detta sammanhang har varit DPCCN, social-sina uppdrag. Exempel
myndigheten har,och vattenmyndigheten. Dessa insatser bedöms angelägna och vad

dricksvatten, frrmas för aktivgäller goda resultat. Detavsatt utrymmesynes en mer
frågor, dialogSverige, Moçambique och FN-systemet dessadialog mellan enom

driva kraft hittills.Sverige med finansiärens skulle kunna medrätt större änsom
ibetydande katastrofmsatsen FN-systemet har gjort Mo-den kanskeMen mest

beståroperativ samordning lokalt och insamling, bearbet-inte dençambique är av-
i internationellaoch förmedling information nödsitutionen landet till detning av om

UNDP-chefen internationell samordnare, och särskiltsamfundet. har till ettutsetts
Ävenbiståinrättats för CENE. UNSCERO konstitutio-kontor, UNSCERO, att om

förhållit relativthar mycket relation till CENE har kontoret dock signellt nära pas-en
till enskilda organisationer och undvikasivt till givarnas tendenser utnyttjaatt att

årligainformationsarbetet de appellema varitsamarbete med myndigheter. I har ett
år.flera roll har kunnatFNs huvuduppdrag sedan I denna FN-systemet agera somav

Moçarnbiques advokat internationellt, funktion ingen bilateral givare skulleen som
Ävenåta sig. Sverige har uppenbarligen haft glädje och FNskunna stöttstor ar-av - -

område.inom dettabete

261
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enskildaKatastrofinsatser10.4 organisationervin

milj kr i svenskakanaliserat sammanlagt 185organisationer harenskildaTretton
till 1990. fyraperioden 1985 DeMoçambique under störstakatastrofmedel till motta-

SvenskaPraktisk Solidaritet PS, RäddaNRB,varit Norska Redd Barnahargarna
20 milj krARO, alla kanaliseratAfrikagruppernaSRB och änBarnen mersom

mellan 10 och 20fyra organisationer har tagitYtterligareunder perioden. emotvar
SRK, Emmaus och U-lands-Svenska Röda KorsetNamunokommittén,milj kr var
kanaliserat katastrofrnedelfrån organisationer hartill folk UFF. Femhjälp folk un-

fråga, vidare tabell 10.1under perioden ifyra milj krderstigande ovan.sevar
katastrofmsatser,åtta organisationemasde nämndaavsnitt kommerI detta varav

möjliggöra jämfö-belysas i avsiktfortsättningen Emmaus,PS faktiskt utgör attatt
de olika slagen in-avslutas med diskussionAvsnittetrelser dem emellan. avomen

fördelar och begränsningar.relativaoch derassatser

PraktiskSolidaritet

katastrofanslaget SIDA, d dek fraktbidragenSedan 1988 belastar de v sgenoms
erhålla frakt-ochfor finansieringenskilda organisationer kanbidrag svenska avsom

organisa-sådant begagnadekläder,för material,hanteringskostnadervissa mest som
i tredje världen.för vidare till nödlidandei Sverigetionerna själva samlar in att ge

från nedan deU-landshjälp Folk till Folk seSolidaritet PS och är störstaPraktisk
från SIDA.dessabidragmottagarna av

Björ-medlemsorganisationerna Emmaus1988 fyra nuvarandePS skapades deav
Fiskarna. ha iBrödet och Dessakå, Sundsvall, Emmaus StockholmEmmaus samt

budgetåren 198889filialer. Under deantal avdelningar ellersin olika ttretur o rn
tillbidrag för sina frakter Mo-drygt 40 milj kr iPS och Emmaus totalt9091 mottog

och fraktatill samla in,använder sina fraktbidragçambique. PS-gruppen att sortera
660 kläder och 500Totalt samlades 1990 in 3material.kläder och insamlat tonannat

kläder kunna sändas.beräknades 650material. Till Moçambique 1 tonton annat
jordbrukshandelsfö-Moçambique, det statligaorganisationen imottagandeDen

säljsdistributionen kläderna. Defulla förAGRICOM, har det ansvaretretaget ge-av
långt marknadens tilltill priser underprovinsdelegationerAGRICOMS egnanom

öka jordbnrkspro-led i ansträngningarnabefolkningenjordbrukandeden attettsom
pågår fordistributionen närvarande.privatiseringi landet. En gradvisduktionen av

tillfaller AGRICOM.verksamhetenEventuella överskott av
nåddeAGRICOM1990, fannorganisationsöversynSIDA-finansieradEn attsom

områden, bedömdefor vissa krigshärjadeMoçambique med undantagdelenstörre av
ocksåSIDA harfortsatt statligt stöd.positivt och rekommenderadePS verksamhet

ramavtal med den,förhandlatoch dessutomfortsatt stödja nyttettatt senaregruppen
själva.i Sverigedel kostnadernaPS framgent skall bärainnebärande störreatt av

frånFolk FolkU-Iøndshälp
fristående organisation i Sve-formelltfrån Folk, UFF,U-landshjälp Folk till är en

den danska Skolesam-ekonomiskt knuten tillorganisatoriskt ochdockrige, ärsom
insamling begag-och PS,bedriver, liksom Emmausvirket Tvin UFF avovan,se

tredje världen.befordran till nödlidande iför vidarematerialnade kläder och annat
från bland defraktbidrag SIDAPS denUFF, störstanäst är mottagaren en-avsom

199091.totalt tio milj krtagitorganisationerna, harskilda svenska emot t mo
verksamhet,omfattandesedan 1982 byggtMoçambique har UFFI somupp en

undervisning,områden kläddistribution,består olika projekt inomsexton somavnu
exempelvis de första kvartalenlivsmedel. Undermöbler ochproduktion bl treaav

de PSAGRl-priserkläder till klart högreförsåldes 400 begagnade än1990 1 ton -262 grisar, fisk och400 möbler, uppföddes000 och 7tillverkades 23 plaggCOM tar ut -
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uppfördes 000 kvm byggnader. Därtill kommer sociala knut-2räkor, samt program,

hälsovård för anställda. i lan-olika projekten, och utbildning de Motparttill de texna
drivs skandinavisk personal. Verksamhetenlokal UFF-föreningdet är som av geren

både den svenska och den moçambikiska delen. UFFbetydande överskott,ett
ställen.till projektverksamhet i u-länder och andraanvänder överskotten egen

fraktbi-konsultstudie UFF kom 1990 till slutsatsen deSIDA-finansieradEn attav
medverkat till för finansiering UFF-SIDA beviljat hadedrag att utrymme avgesom

håll. väl SIDAsstred visserligen inte fraktavtaletprojekt andra Detta mot motmen
så önskemåletSIDAintentioner. Konsultstudien rekommenderade längeatt, var

dåfraktbidragen. SIDA hade redanstödja de berörda projekten, upphöra medatt av-
fråntill ansökningar UFF, och avslog dem där-med ställningstagandetvaktat ett par

fraktbidragmotiveringen UFF uppenbarligen inte hade behov SIDAsefter med att av
genomföra verksarrihet.för kunna sinatt

ReddBarnaNorge-
erhållithar sedan 1987 svenska bidrag, direktNorska Redd Barna NRB sam-

ytterligare milj kr via Svenska Rädda till sinmanlagt 45 milj kr 24 Barnen,samt
internflyktingar i Moçambique. omfattar deverksamhet bland Programmet tre pro-

00Manica och Sofala. exempelvis den beräknades 1989 37vinsema Tete, I senare
nås rehabilite-uppskattade 125 0O internflyktingar den norska nödhjälpen ochavav

hälso- under-Förutom livsmedel erbjuder jordbniks-, bam-, ochringen. programmet
Målet sådant månader,för stöd under 12 ä 18visningsinsatser. verksamheten är att ge

sin försörjning.varefter intemflyktingama skall kunna klaramerparten egenav
ingårrehabilitering i verksamheten uppförande enkla byggnaderFörutom av som

aktivite-bostäder, hälsokliniker och sanitetsanläggningar. Dessaskolor, samt vatten-
både intemflyktingama ortsbefolkningen.genomförs med deltagande och An-ter av

återföreningsprogrammet ensamståendeaktiviteter för barn ochdra betydelse ärav
utbildning för arbete med föräldralösa barn.personalav

DPCCN och berördaGenomförandet insatsen sker i samverkan mednära pro-av
ledningvirismyndigheter. Sedan 1989 har NRB kontor i Chimoio underett eget av en

socionom verksam inom barnprogrammenDessutom norskärrepresentant.egen en
svårthar haft rekrytera kvalificerade moçambiker tillNRB prograrrunet.att

frånfår för sitt genomföra nöd-SIDA NRB lovord olika källor sätt attnoterar att
både utgått utgå frånoch omfattande bidrag och kommer dethjälpen, haratt att nor-

Utrikesdepartementet. bedömer verksamheten brett utformatska SIDA själv ettsom
omfattande nödhjälp, rehabilitering internflyktingar och rehabiliteringprogram avav

frånsocial infrastruktur. till motsvarande bidragSvenska bidrag har kopplats Norge.
flyktingar utanför i ihjälper NRB moçambikiska landet, lägerHärutöver ett par

katastrofmedel anslagits härför redovisas i statistikenZimbabwe. Deöstra som
finns heller i tabell 10.1. Verksamheten omfattar exempelvis fy-Zimbabwe, och ca

i fyra läger, 36 förskolegrupper, repatiiering och rehabiliteringskolbarn samttusenra
Även får positiva bedömningar,med föräldralösa barn. denna verksamhetarbete a

ambassadeni Harare.av

RödaSvenska Korset
erhållit 13 milj katastrofmedel mellan 1988 och 1990SRK har sammanlagt kr av

stödja uppbyggnaden och förstärkningen det moçambikiska Röda Korset,för att av
Röda Korsligan ikatatrofberedskapsinsats. Stödet har kanaliserats viaMRK, d v s en

från övriga nordiska länder, Nederlän-Geneve, har tagit finansieringäven emotsom
ändamålet.derna, Canada och USA för

påbörjadesOmstruktureringen effektiviseringen 1989 med hjälpoch MRK avav
263inriktas föreningsutveckling, utbildning i första hjälpen ochLigans stöd, bl asom
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ka-ungdomsprogram,svårt samhällstjänst ochhälsovård, tillsocialstöd samtutsatta,

står bättreSRK MRK1990logistik. Redantastrofberedskap och rustatrapporterar att
föreningen.ställsde kravmötaatt som

bedrivereftersom MRKangelägen,Röda KorsinsatsenbedömerSIDA ettsom
organisationerUppbyggnaden lokalahjälparbete i landet.mycket viktigt sessomav

tid arbe-finansiering denför svenskprioriterat överlångsiktigt arbete, är somett som
kan kräva.tet

framgångockså med medSRKkatastrofbiståndsfrnansiering arbetarickeMed
internflyktingar.blandAIDS-infonnation

Afrikagrupperna
i blvolontärverksamhet Mo-bedrivitAROAfrikagruppernaSedan 1977 har a

hälsoministe-samarbetet medkoncentrationsornråde har variti arbetetçambique. Ett
erhållit katastrof-AROanslutning därtill haravsnitt 10.5. l ävenunderriet, vidarese

harsjukvården. 1987 och 1991Mellanmateriel tillbehövdför inköp akutmedel av
milj kr.24katastrofprojekt tagittill närmareARO emotseparatasex

provinsema. Ma-fyragått materialstöd till detillmedlen harMerparten norraav
såledesdriververksamhet, AROgår hälsoministerietsin iutrustningenochterialet
såsomförbrukningsmaterial,olika slagsdelenprojekt.inga Den större avseregna

kirurgiskt material.infusions- ochhandskar,kanyler,ochsprutor
Köpenhamn. Ut-Unipac iMoçambique eller hosiARO lokaltInköpen görs av

leveranser. Enochhälsoministerietsmeddistrikten skertill transportertransport
ARO genomförministeriet.lokalt vis-å-vishandhaft insatsernaARO-volontär har

lagerhållning distribution.ochpersonal iministerietsutbildningäven av
ihälsosektom Moçarn-ARO harerfarenhetden gedignaSIDA uppskattar avsom

verksarnhe-ochutbildningskomponentemainte minstarbeteoch detbique görs,som
prio-framhåller också sektorernade socialaaspekter. SIDAadministrativa somtens

behovenstöd ochriterade för svenskt är stora.att

Namunakømmihén
ingående ibehandlasMoçambiqueprojekt iNamunokommittén, mernorravars

anspråk för sitt projekt,katastrofrnedel iinledningsvisavsnitt 10.5 nedan, sam-tog
1,6 milj krYtterligarebudgetåren 198889.198687milj kr undermanlagt 12 t m0

in iprojektverksamhetenexpansionför199293utgår 199091 ettunder to avenm
angränsandedistrikt.

Narnunoprojektets ef-intryck10.5 SIDAsframgår utförligt under ärSom avmer
jordbruksproduktionen harmarknadsfordapositivt.distrikten Deni de berördafekter

också idéntillstyrkerlokalsarnhället. SIDAiväl förankratverkaroch projektetökat
dedistributionenhandelsmän förprivatabåde AGRICOM ochanvända varoravatt

tillråds säker-Namunokommitténsamtidigtinsatsen,den svenska attutgör somsom
användningen inomavseddatill denverkligen kommergenererade medelställa att

utvecklingsarbetet.lokaladet

karasrrøfinsarsernupresenteradeskillnadermellandragochGemensamma
fraktbidrag till PS ochbestår huvudgrupperinsatsernapresenteradeDe treav -

och Narnuno-AfrikagruppernaMoçambiqueprojekt förspecialformuleradeUFF, av
och Rädda Barnen.via Röda Korsetklassiska projektkommittén, samt mer

Moçambique-översy-förbegränsad relevanshaFraktbidragsdiskussionen synes
sammanhangandraanvändbara iinteerfarenhetereftersom desshuvudtema, ärnens
persedlar ochbegagnadeinsamlingbedriversådanaorganisationerjustförän avsom

Erfarenheternatredje världen.behövande ividare tillför dessamaterial att264 annat ge
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därför inte replikerbara. Likväl bör detär konstateras detta slags insatser detgöratt

möjligt tillgodose grundläggande målgruppenbehov hos i Moçambique tillatt en ex-
låg Biståndskontoretceptionellt kostnad. i Maputo har nyligen också sig posi-yttrat

fortsatttivt klädstöd till Moçambique.om
Katastrofrnsatsema via Afrikagruppema och Namunokommittén innebar på-att

gående samarbetsprojekt med EO-finansiering fick medelstillskott för kunnaextra att
akuta insatser komplement till dengöra ordinarie verksamheten. båda fallenIsom

såledeshar redan befintlig projektorgariisation kunnat utnyttjas, vilket medgeren en
låg administrativ kostnad insatt katastrofbiståndskrona. bådaDe projekten,per som
kommenteras 10.5under nedan,närmare använder i sin i hög grad befintligatur
strukturer i landet, vilket undanröjer behovet skapa administrationer föratt än-egna
damålet. också åtminstoneMetoden ha uthållighetpotential for förstörresynes en
uppnådda resultat, den aspekten uppenbarligenäven mindre relevant i vadärom av-

katastrofbistånd utvecklingsbistånd. Men metodensän replikerbarhet samtidigtärser
lika begränsad den hos fraktbidragsinsatema, i det den förutsätter befintligaattsom
projekt och projektorganisationer. mån sådanadenI finns kan dock metoden erbjuda

intressant möjlighet kostnadseffektivt snabba insatser,sätt göraatt ett ävenen om
måstede sarmolikt bli begränsadetill de befintliga projektens målgrupper.

Norska Redd Barna, NRB, och Röda Korset, SRKMRK, har bedrivit klas-mer
siska katastrofbiståndsprojekt bådai Moçambique områdenoch inom därsättett-
de har betydande erfarenhet på.falla tillbaka NRBs flyktingstöd har varitatten sam-
ordnat med de lokala och provinsiella myndigheternas ansträngningar bispringaatt

nödlidande,de vilket kan ha skapat synergieffekter tvåde aktörerna för-attgenom
stärker varandras insatser. Arbetssättet borde kunna ha hög kostnadseffektivitet, för-

samarbetet med myndigheterna fungerar någorlunda väl. Omutsatt exempelvis
grundläggande policydivergenser skulle föreligga kan metoden tvåleda till deatt 0r-
ganisationema konkurrerar eller motarbetar varandra och kontraproduk-snarare vara
tiv. detI aktuella fallet samarbetet ha fungerat väl. Begränsningama isynes synes

handförsta ligga i de berörda organisationemas kapacitet expandera sin verksam-att
takthet i med behoven.

SRKs insats ha katastrofrelevans, begränsad replikerbarhet,stor närsynes men
väl moçambikiskt Rött Kors fungerar tillfredsställandeett Insatsen bordesätt.ett
däremot kunna hållbararesultera i resultat och ha goda förutsättningar den lyck-om

kunna relevanta katastrofmsatseratt i landet Detta skulle i självaas generera nya,-
kunnaverket bli dess värdefulla bidrag till fortsatt lindring nöd i landet.mest av

SIDAs sammanfattande bedömning katastrofmsatser via enskilda organisatio-av
den lokala förankringen, antingenär via projektverksamhet ellerattner genom en or-

ganisatorisk anknytning, förutsättning förär kunna genomföra sådanainsatser,atten
sådanade i fall kan ovanligt goda resultat. Organisationerna har inte minstattmen ge

fördeltydlig i vad insyn i och kontroll den verksamhetöver stöds.en avser som

Bistånd enskilda10.5 Eübistündvia organisationer
Sex SIDAs elva k rarnavtalsorganisationer eller har varitär engageradei Mo-av s

çambique Arbetarrörelsens Internationella Centrum AIC, Afrikagrupperna ARO,
Diakonia, LOT CO, Pingstmissionen PMU och Sveriges Missionsråd SMR. Där-
till kommer ytterligare minst fem organisationer har gjort mindre eller kortvari-som

insatser. fyraDe tagit SIDA-stöd för projekt i Moçambique underemotgare som pe-
rioden 198889 199091 AIC 1,4 milj kr, ARO 18,4 miljär kr,t PMU 1,2o m
milj kr och SMR 4,4 milj lcr. För ytterligare detaljer, vidare tabell 10.2.se

265
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organisationer,198889-9091,102. Projektstöd enskilda tkrTabell genom

Övriga Kvinno- SummaAIC ARO PMU SMR
org.

7482198889 5320 1787 375
10584198990 365 512 900 1965 326 516e

700 250 73 9887199091 1034 6530 300 1

951 589 27953Summa 399 18362 1200 4452 11
KällaSIDA

SvenskaMissionsrådet

Missionsrådet biståndsmedel från SIDA till flertal frikyrk-Svenska förmedlar ett
exempelför projekt i Moçambique. Som kan härliga missionsorganisationer, bl a

fyra insatser via Fribaptistsamfundet och Metodistkyrkan.nämnas
anslutning tillstödja uppförandet yrkesskola för kvinnor iFör ettatt pas-av en

1,6 miljtorsseminarium utanför beviljades Fribaptistema kri Laulane, Maputo,strax
tvåårig hushållsteknisk utbildning i bl grönsaksod-1988. Kvinnorna skulle ages en
hälsovård, hygien barnkunskap. Avsiktenling, kostkunskap, matlagning, och var

också föra kunskaperna vidare i byarna ochde utbildade kvirmorna skulle kunnaatt
kostvanorutnyttjande jorden och till förbättradestimulera befolkningen till bättre av

odla och tillaga grönsaker.attgenom
Moçambique skullesamarbetsorganisationen Igreja Uniao Baptista delokalaDen

byggnadsingenjör medutföra projektet i regi med hjälp svensk samt an-egen av en
utrustning enligt moçambikisk standard.lokalt byggmaterial ochvändande av

försening,genomförts planenligt, med vissByggnationen har i änsettstort om
då från tillfraktas Beira. Projektet slutrapporteratbl allt byggmaterial behöver är nua

Också verksamheten följeri bibelskola och yrkesskola.SIDA och har resulterat en en
något under grunduppgjorda planer, antalet elever liggeri huvudsak även avom

frånkompletterat med faddersystemkrigsekonomin i landet. Fribaptistema har ett
någraför ytterligare elever delta.Sverige, det möjligtgör attsom

Två för hjälpa Baptistkyrkan ibeviljades Fribaptistema 1,4 milj kr attsenare
Chibuto i Gazaprovinsen. Skolan, planera-Moçambique bygga förskola iatt somen

återför-huvudsyfte40 elever, hadedes för å fyra klasser vardera stöttaatttre somom
släktingar. första handmed föräldrar eller andra Ienandet barn och ungdomarav

Chi-gick i primärskola iutnyttjas för krigsdrabbade skolbarn,skulle lokalerna som
fosterhem.bodde i flyktingbostäder ellerbuto och som

så förutom för-ekonomibyggnader utformadesEn förskola med nödvändiga att
undervisning i sörrmad,alfabetiseringskurser och praktiskskoleverksamhet även

del tillsnickeri och liknande skulle kunna inrymmas. En grön-tomten avsattesav
för undervisning och odling för behov.saksland egna

banditattack-dock kriget. Ett flertalProjektets genomförande har stoppats upp av
invånarestympadeantal dödade och resul-har medägt ett stortorten, somer rum
fortsätter emellertidbyggnationen klar. ProjektetEndast mindre del är ännutat. aven

ingångna fredsavtalet skallFribaptistema hoppas det nyligentills vidare, och att ge
möjlighet fullfölja det snabbt.att

förbättrabidrag 120000 kr förMission fick l99lMetodistkyrkans Yttre attett
Inhambaneprovinsen.i Chicuque ivattenförsörjningen till landsbygdssjukhuset

rnissionsarbete1950 del det svenskaSjukhuset har, alltsedan det invigdes som en av
fått metodistema sedanpågått sekelskiftet, stöd de svenskasedanorten avsom -266 två året utrustning. amerikanskår med material och Enflera sänds containers om
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missionär arbetar administratör vid sjukhuset, tvåhar 163 bäddar, läkaresom som
och 38 sköterskor. Samarbetet med myndigheterna fungera väl i form i avtalsägs av
mellan och Igreja Metodista de Moçambique delatstaten ansvar.

begärdaDe medlen skulle användas för brunn, och vattenledningar,ny pump
och vattenfilter. Sjukhusets ståpersonal skulle för arbetet. Genom-mätaresamt egen
gåttförandet har programenligt. Sjukhuset har idag och Vissa kost-rent gott vatten.

nader har tillkommit, Metodistkyrkan bära själv.som avser
Metodistema fick 385 000 kr 1991 för rehabilitering krigsbamäven i Teles, li-av

kaså i lnhambaneprovinsen. Ett f d lepracenter, tidigare fått stöd olika meto-som av
distförsamlingar förfallit sedan 1975, skulle för kunnarestaureras attmen som nu an-

någravändas för de hundra krigsbam farms i Teles kommun. Metodistkyr-av ca som
kans Kvinnoförbund i Moçambique och sjukhuspersonalen i närbelägna Chicuque

involverade i projektet.var
För det åttasvenska bidraget skulle hus möbler, utrustning och skol-renoveras,

material inköpas, liksom näringstillskott, mediciner och fordon, löner betalasett samt
år.under tre

augusti åttaI 1992 har fyra de husen vilket gjort det möjligt här-renoverats, attav
bärgera 32 barn med mödrar. En enda väpnad attack har området.noterats

ArbetarrörelsensInternationellaCentrum
Två AICs medlemsförbund erhållithar bidrag till projekt i Moçambiqueav -Kvinnoförbundet SSKF och Ungdomsförbundet SSU. budgetårenUnder 198889 till

och med 199091 har sammanlagt 1,4 milj kr beviljats.
SSKFs tillstöd OMM, Organisaçao de Mulheres pågåttMoçambicanas, har se-
1979. beståttdan harDet serie mindre insatser, huvudsakligen inriktadeav en or-

ganisationsutveckling. tidigasteDe syftade dels till stärka själva förbundet organi-att
satoriskt, dels till bygga provinskontor för förbundet. Provinskontorennätatt ut ett av

blfick kontorsutmsming och fordon med hjälp de svenska medlen. Idag,etta var av
årtio utrustningen i allmänhet förbrukad, flertaletär kontor fungerar isenare, men

väl. Ett projekt gick reparation kvinnohus.sett Numera bedrivsstort annat ut treav
yrkesutbildningdär och kurser i näringslära och familjeekonorni. Ett tredje syftade

till lwrsverksamhet vid OMMs kvinnoklubbar. Projektet genomfördes planenligt,
del budgeten användes för klubbstugoma för dem funk-att attmen av reparera

tionsdugliga. Ytterligare några projekt innehållithar materiel och utrustning till av
ÄvenOMM drivna daghem, kvinnokooperativ och kvinnohus. organisationsstödet

fortsatt,har med inriktning provinskontoret i Niassa.senast
individuella insatsernaDe har varit begränsad finansiell nå-omfattning, oftastav

hundra kronor projekt. SSKF bedömer OMM, frånskilts dettusen attgra per som nu
fåttstatsbärandepartiet och förbundsledning, fortsättningsvis väl kan till-ävenen ny

godogöra sig relativt omfattande svenskt stöd. första sådantI hand borde stödett ett
fortsattinriktas Organisationsutveckling, grundutbildning i demokratiskt före-

ningsarbete och medborgarrätt, praktisk utbildningsverksainhet inom ämnensamt
alfabetisering, kost- och näringskunskap, hälsovårdoch Påoch bamkunskap. desom

områdena kompletterar OMMs projekt den reguljära otillräckliga verk-senare men
samhet de statliga myndigheternasom arrangerar.

fåttSSU har 1milj kr för insats tillsammans med Organisaçao da Juventudeca en
Moçambicana jordbruksbaserat utbildningscenter för ungdomar. Av betydelseett-
för SSUs framgångsrik tidigare satsning i Nicaragua. OJM be-engagemang var en
hövde utbildningsenhet kunde skapa inkomsteräven till förbundet, vilket ha-en som

blivitde aktuellt frånOJM skildes Frelimo. OJM betonadenär även behovenextra av
projektinvesteringar sådanti bevattningsanläggningar och maskiner, medansom
SSU underströk vikten utbildningssatsriingar hållaoch försökte igen desnarare av 267investeiingama.stora



SOU 1992124
några n1il söderförbundet mark i Boaneförseningar tilldeladesEfter betydande

1990. Därefter har dockkunde börja odlas undergrödomaoch de förstaMaputo,om
utbild-och därmedområdet. Jordbruket liggersvår äventorka drabbat annannere,en

omständigheter diskuteras ftillEn flyttningningsverksamhet. n.gynnsammamer
svensk volontär,svårigheten rekryterabedömer dessutomSSU attatt som var enen

långsamma och in-bidragit till detframgången hari Nicaragua,viktig faktor bakom
projektgenomförandet.effektiva

kostnaderför finansierademokratianslageterhållit 000 kr92SSU har attäven ur
från Frelimo.förbundet skildessamband medkongress iför OJMs att

uJandshälpPingsrmissiønens
Pingstförsamlingeni samarbete medu-landshjälp, PMU, harPingstrnissionens

1989 erhöllsutvecklingsprojekt.flera olikagenomförtAssambleia de i MaputoDeus
socialatill församlingensinkomsterfrskeprojekt i syftemilj kr för2 attett generera

för folketsopputdelning till flyktingbarn,hand ävenverksamhet, i första att gemen
25 000 i ochfrämst de MaputoMålgruppen flyktingbarn,tillgång fisk.tillbättre var

får pingstförsamlingarnasdelprovinshuvudstäder000 i nio andrade 17 sop-avsom
putdelning.

församlingensjälvñnansieringsprojekt, därtänktProjektet utrustasettvar som
frskekunniga försam-frskebåt, vilka sedanbemannasmindreochmed större aven en

förutomfångster till statliga uppköpare,skulle säljasLandadelingsmedlemmar. att
Båtama beställasskullefisk.medlemmarnahjälpaförsamlingen skulle tagatt

projektledare.svenskövervakningunderoch byggas i Maputo av en
båten klarskallbåtbygget, enligt tillägg till kontraktetpågåraugusti 1992I vara

till jul.
utanförKatembeskola iockså 1991 för bygga875 000 krerhöllPMU straxatt en

förfråganmedfått där tillsammanshade markPingstförsamlingen attMaputo. omen
Katembeområdet,Målgrupp barnen ioch yrkesskola.grundskolabygga varenen

någon Skolan skullefå undervisning.skullesannolikhet intemed storannarssom
undervis-för pingstförsamlingarnasockså modellkunna tjäna engagemangsom

ningsområdet.
överin-regi undermånader lokala kyrkansi denunder 15Skolan skulle byggas

bekräftat de kommerMyndigheterna hadesvenske projektledaren.seende den attav
skolan klar.stå lärarlöner välför ärnäratt

och vissa bespa-planerat,året framskridit snabbareförstahar under det änBygget
Primärsko-också uppmärksamhetpositivharringar har kunnat Bygget röntgöras.

lärlingsutbildning.alfabetisering ochliksomleundervisning bedrivs,

Afrikagrupperna
Afrika-Moçambiqueorganisationen ienskilda ärdominerande svenskaheltDen

199091 debudgetåren till och med198889Under deARO. togtregrupperna
också viktigasteMoçambique detutvecklingsprojekt.milj kr för sina är18,4 avemot

1991 destyckenhälften 33med drygtARO verkarländerna av vo-sommaren --
till SödraverksamhetenkraftsamlingEnorganisationen harlontärer sänt ut. avsom

gradvis drasoch VerdeGuinea-Bissau Kappågår, ivarvidAfrika engagemangen
ned.

tvåochfyra i Pemba isju i Beira,tjugo i Maputo,finns fde 33 volontäremaAv n
tillpersonalinsatsen Maputokoncentrationtvingat framNampula. Kriget har aven

pågår. FjortonMoçambiqueinsatserna iförstärkningBeira. Enoch av vo-norraav
icke sektor-övrigai undervisningen. Dehälsosektorn, nio ärinomarbetarlontärema

tekniker eller koordinatörer.ekonomer,personal, och arbetardefinierad tsom ex
268 Moçambique,iprojektverksamhetockså omfattandeARO har varavnumeraen



SOU 1992124
frånmajoriteten finansieras med bidrag SIDA eller NORAD. fåtalEndast ett av pro-

jekten bygger medverkan ARO-kooperanter, vilka dock ofta förav ansvarar ge-
nornförande projekt sidanvid sina ordinarie uppdrag. I sina första tjänstgö-av av
ringsår kooperantema i allmänhet k gap-fillers, deär medan vid förlängnings av

rådgivaretjänstgöringen ofta blir till sina respektive ministerier.
En metod för rekrytering till fälttjänstgöring har givit uppmuntrande resul-egen
Intresserade inbjuds till utbildning, varvid själva deltagandet i utbild-tat. personer

ocksåningen används urvalsinstrument. Först därefter placeras intressentersom
olika uppdrag. ARO finner detta överlägset, nåttoch tycker sig ha sämresystem re-
sultat den traditionella rekryteringsmetoden inriktadnär fastställd arbetsbe-en
skrivning har tillämpats.

ARO har kunnat utforma tillfredsställande inom industrisektom,ett program
svårigheternainte minst grund ingångarfinna och samarbe-rättatt attav personer

ocksåmed. Konkreta problem har varit de lönsamhetskrav ställs i kommersi-ta som
ell verksamhet hållaoch nödvändigheten igångcentral enhet för kunnaatt göraatten
några insatser landsorten. Dessutom har kriget eliminerat all verksamhet sam-
tidigt PRE har sänkt kapacitet. Medan tidigare utväxlingenmotpartenssom perso-
nalinsatsema femton har denna sjunkit till femvar en, nu en.

tvåVerksamheten f koncentrerad till sektorer sjuk- hälsovårdär och samtn un--
dervisning. Hälsosektom kommer belysas ingående nedan. Inom undervis-att mer
ningen har ARO framför allt haft lärare vid yrkesskolor och sekundärskolor, samt ut-
vecklat läroplaner för delar sekundärskolan och läroboksproduktionen. AROstöttav

i alfabetiseringsarbetet,deltog även där dock regeringens val portugisiskaav som ar-
betsspråk svårighet.utgjorde Ett gradvis fråntillbakadragande undervisningen haren

skett,dock dels rekryteringssvårighetergrund i Sverige, eftersomdels det ärav
svårt fungera väl utländsk lärare i tillbakagång-Moçambique. Den allmännaatt som

ocksåkriget och PRE har drabbat undervisningssektom hårdare och snab-g aen p
hälsosektornbare och resulterat iän modlöshetstörreen

Hälsasekrøm

Samarbetet inom hälsosektorn har successivt konsoliderats det fortyngstasom
iARO Moçambique. Faktorer bakom den positiva utvecklingen har varit goda place-

ringar volontärer, bra dialog med ministeriet utvecklingen inom sektornav en om
framföroch, allt, ambition hos ministeriet reformera verksamheten i grund, iatten

motsättning koloniala läkemedelsindustrin och vissa utländska,mot mot motvanor,
traditionellt rådgivare.tänkande

områdenEtt flertal föremålhar varit för insatser årensunder lopp -sjukgymnastik,
tandvård, barnavård,mödra-och läkemedelsförslcrivning, gynekologi, Tillsarn-m m.

ocksåhar mängder material och utrustning levererats, bl det kata-mantaget stora a
strofbiståndsñnansierade sjukvårdsmaterial till de provinsema tidigarenorra som

avsnitt 10.4 De fjorton kooperantema inom återfinnssektorn främstnärrmts, se ovan.
centralsjukhusen i Maputo och Beira. Nyligen genomförda insatser är upprust-en

intensivvårdsavdelningenning i omvårdnadBeira, utbildning i och städteknikav
städutrustning, upprustning blindinstitutets lokaler i Beira och materialstödsamt av

till sjukhuslaboratoriet. pågårI Maputo flera projekt Centralsjukhuset och häl-
sostationer i staden. Ortoped-, bambörds- och psykklinikema och dokumen-runt om
tationscentret vid det nationella fårhälsoinstitutet stöd. Utbildnings, laboratorie- och
informationsverksamhet AIDS-området får fortsatt Sjukvårdstöd. Ett projekt,nytt

påbörjadestill Moçambique, under 1991 syftemed öka och förbättra materialstö-att
det till hälsosektom.

AROS hälsosektorsarnarbete i Moçambique illustrerar kraftsamlinghur insat-av
kombinerad med organisatorisk flexibilitet och förtroendefull ochserna en egen en

dialog med myndigheterna framgångsrikkan skapa underlag för biståndsin-nära 269en
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förstärka detill ochinsatsernavarit kopplagenomgående princip harEn att na-sats.

nödvändighet i det lägemedhållbarhet sviktarResultatenssträvandena.tionella som
mekanismer kansjälvfrnansierandehöjasborde kunnaråder deni landet, ommennu

lan-vilkakvalitetsförsärruingar kan görexempelvis accepterasidentifieras, eller om
överlever.så denmycket billigareverksamhetserad att

Namunoprøekret
Västerås,iBrödet och FiskarnaARO,solidaritetsorganisationemasvenskaDe

1985bildadeSundsvallStockholm och EmmausBjörkå, EmmausEmmaus en pro-
utvecklingsprojekt i distrik-genomföraförNamunokommittén,jektkommitté, ettatt

med hjälpMoçambique. TankenDelgadoprovinsen ii Cabo attNamuno vartet norra
situatio-dels underlättanödvändighetsvaroroch andrabilliga kläderleveranser avav

avsaluproduktionen iökningmedverka tilldelsi distriktet,för nödlidande avennen
kunnaskulle i sinjordbruksprodukterförsäljningenökade turjordbruket. Den an-av

landet.i andra delarlindra svältvändas för att av
skulle projektetvidmålforrnuleringenEnligt starten vara

och baskon-kläderleveransNarnunodistriktetikatastroflindrande avgenom-
sumtionsvaror,

tillgång livsmedel,ökadi distriktetkatastrofförebyggande genom-
med hjälputvecklingsfonderskapadistriktetlandsbygdsutvecklande i att avgenom- till,upphovvaruförsäljningenmotvärdedet gavsom
ochproduktionökad exportgrödor,för landetvalutagenererande avgenom-

hos denaktivtkanaler förskapabiståndsfrämjande ettatt engagemanggenom-
allmänheten.svenska

och Balama, hartvåbestår distrikten NamunodeNamunoornrådet, idag avsom
isvedjebrukhuvudsakligen leverinvånare, vilka000Skåne 220och avyta somen

väl utveck-området relativtifiske. Handelnjakt och ärhantverk,kombination med
familjejordbrukarna och säljerjordbruksprodukterhandelsmän köperlad. Privata av

till och köperi sinlevererartillbaka. Handelsmärmenkonsumtionsvaror tur av
landsomfattande verk-medjordbrukshandelsföretagstatligtAGRICOM E.E, ett en

och utsäde.med redskapförsörjninglandsbygdensförbetydelsesamhet storav
bedrivs i SverigeinsamlingsverksamhetdenUtgångspunkten för projektet är som

Sortering ochoch skolor.fackföreningar, kyrkorsolidaritetsgrupper,olikafrämstav
Em-FiskarnaBrödet ochombesörjsmaterialetinsamlade samtdetpackning avav

erhålleskontantbidragfrån deSverigeinsatsenandra ärDen sommausgruppema.
insamlade198889.med Det198687 till ochperiodenunderfrån 11,5 milj krSIDA,
period tillunderuppskattadesegeninsats,kommitténsmaterialet, utgör sammasom

5,8 milj kr.
skapatNamunokomrrtitténmedAGRICOM, tillsammansMoçambiqueI är som

frånmaterialet Sverigeinsamladeaktörer. Detockså viktigastedessprojektet, en av
husgeråd,knivar ochfotogenlampor,främst tas emotinköpta avtyg,samt varor,

enlighetallt i medlokala handelsmärmen,till devidaresäljer demAGRICOM, som
begagnadekläder,huvudsakligenmaterialet,insamladerådande handelsmönster. Det

basisjordbrukama skermedförsålda Utbytetdeutgjorthar merparten varorna.av
ackumuleratdels mobilisera över-bindningsförfarande,speciellt ettavsett attettav

inte säljs.livsmedelsreservemasäkerställadelsskott attpengar,
insamlingsverksam-från övrigaskiljer sig denochförsökskaraktär,Projektet har

i distriktet ochfonderasfrån försäljningen skallinflytande medelsåiheten attmotto
ändamål.socialaochutvecklingsinvesteringarföranvändas

förebyggamål lindra ochi vadprojektets1988 fannutvärderingEn attatt avser
Ökningen produktionenmarknadsfördadenuppnåtts.huvudsak hadekatastrofer i av270 någon direktvalutaintemöjligmindre import ävenhade gjort än gene-omannars,en
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Utvecklingsfondemas möjligheter hade inte tagits till fullt fortsätt-Enrerats. ut.vara

projektet åtgärderning rekommenderades, tillsammans med olika för höja dessattav
effektivitet. Ett resultat utvecklingen vå-hundratal lokala förtroendemänatt ettav var

1990 inbjöds till samtal utvecklingsfondemas användning.ren om
framstårNamunoprojektet starkt integrerat utvecklingsprojekt, synbarli-ettsom

så långt möjligt undvikande riskerna för by-pass. ocksåDärmed skapas näragen en
samverkan med berörda organisationer och myndigheter i landet, vilket i sin skul-tur

påverkaför någotkunna deras effektivitet, dock inte hautrymme attge som synes
de positiva effekterskett Utöver utvärderingen ocksåpekat bör projek-som ovan

betydelse för inforrnationsarbetet i Sverige understrykas. Namunoprojektet fram-tets
står framgångsrikt försök basis den klassiska insamlingsverksamhe-ett attsom av

ambitionsnivånhöja i utvecklingshänseende.ten

Övrigaorganisationer
biståndredovisadeUtöver inom SIDAs k medramavtal de berörda organi-ovan s

utgåttsationerna har 2 milj kr for utvecklingsprojekt via enskilda organisa-närmare
ingårtioner. dessa 700 000 iAv kr de medel till Narnunokomrnit-nämntssom nyss

ocksådär redovisas mindretén, bidrag till Brödet och Fiskamas projekt i Don-men
Studentkårensdo, Farmaceutiska kurslitteratur till apoteksteknikerstudenter, ARO

tillverkningför reservdelar till textilindustrin, till Vänskapsklubben Kani-samtav
mambo.

Direkt ocksåstöd har lämnats till OMM och olika kvinnoorienterade projekt i
Ettlandet. regionalt forskningsprojekt kvinnor och lagstiftningär i Moçarnbi-ett om

stöd till Föreningen for Moçambikiska Affárskvinnor. Denett ett störstaannatque,
individuella insatsen riktas dock till uppförandet utbildningscentrum för kvin-ettav

lnharnbaneprovinsen.i Sammanlagt fram till 1991 har drygt 2,6 milj kr anslagits,nor
1,6 för utbildningscentret.varav

dragochpotentialhos enskildaGemensamma utvecklingsprojektarganisatianemas
Moçambique hade ingen nämnvärd svensk rnissionsverksarnhet före 1975. Under
portugisiskaden tiden motarbetade den katolska kyrkan andra trosrikmingar. Den
regeringen i det fria Moçambique sedannegativ ställning till kyrkliga ochtognya en-

skilda organisationers föreslagna någraverksamhet i landet, dock med undantag, tex
Afrikagrupperna, hade Frelimo åttio-under befrielsekriget. i börjanMenstöttsom av

särskilt fråntalet, 1983, den grundläggande politiska påbörja-omorienteringennär
ändradesdes, attityden till andra enskilda organisationer tilläven gradvis bliatt mer

positiv Från åttiotalets mitt antalet utländska enskilda organisationer medväxte
i Moçambiqueverksamhet snabbt, och beräknas idag frånöverstiga 150, flertalet Eu-

Nordamerika.ochropa
enskilda organisationerUNDP 1990 tillförde 68 milj dollaröverrapporterar att

Moçambique, biståndsutbetalningama.till motsvarande 6,2 de totala Siff-procent av
underskattar sannolikt organisationemas betydelse, dels eftersom endast 44rorna av

förfrågan,143 kontaktade organisationer besvarade dåUNDPs och dels flera demav
Öververkställande för bilaterala och multilaterala givare. 95agerar som organ pro-

gårutbetalningarderas till de sociala sektorerna. Särskilt viktigt det huma-ärcent av
biståndet, anspråknitära i 72 deras medel, motsvarande 28tar procentsom av pro-

ändamålalla utbetalningar för detta i landet.cent av
sin SIDA-finansieradeI bok Moçambique Who calls the sh0ts, där siffran-

180 utländska enskilda organisationer författaren Joseph Hanlonnärrms, presenterar
starkt kritisk analys effektderas utvecklingen i landet. Han hävdar flerta-atten av

let dem har anti-regeringstendens i fårsitt tänkande och agerande, vilket demav en
föredra lösningar och dessainte lämpliga i sig, förvägar, även när äratt attegna mer 271undvika stärka den nationella förvaltningen. Hans undersökningar har inte helleratt
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låga eftersomomkostnader, dels be-flexibilitet ochbildenbekräftat den allmänna av

fmansieringsorgan,hemmakontor ochmånga centraliserat tilli fallslutsfattande är
så helst inte borde haarnatörrnässiga depersonalinsatser oftadels gjordaoch är att

Även vilketnår människor,de endast litenacceptablagjorts. denär är grupp geren
också lätt alltför hög ikostnad blirDennaoacceptabelt hög kostnad mottagare.peren

landet myckenmed ringa kunskapsmå organisationersådanafall där enskilda tarom
belopp, kan-regeringstjänstemän för beslutaanspråk antali litettid attett om somav

ocksåFörfattarenberedningen insatsen.kostnaden förinte överstigerske menarav
från kontinentererfarenheter andraförsöker tillämpaorganisationerflera enskildaatt

förutsättningar.lokalatillräcklig anpassning tillutan
enskilda organisationersin studiesammanfattningenHanlon pekar i attav

forhemländema, inomuppgift i deviktigastekanske har sin allra ramen en u-egna
ocksåu-landserfarenheter. Hanbaserad i deras närlandsinforrnation attmenaregna

på-och förstärkerstödjerfantasifulla, användbara,de flexibla,de bäst,är är samtsom
korrupta,de oftaregående utvecklingsansuängningar i landet, är arroganta,attmen

ansträngningar utveckla landet.försvårar förvaltningensinkompetenta och attegna
mångamånga EO-projekt, lika harhaft glädjeMoçambiqueNaturligtvis har menav

värdelösa.Hanlon varitbestående Flertalet projekt har enligtåsarnkat skador.
målet, vissa ländersdrabbaråtminstone delvis skjutaKritiken, över en-som synes

åtagit sig spela ak-hårdare framför allt demandra,organisationerskilda än att ensom
förvaltningen. svenskasyfte försvaga DeMoçambique ianti-regeringsroll itiv att en-

samarbete medfall vinnlagt sigorganisationerna har i flertaletskilda ett gottom na-
projekt direk-utformat sinaoch i vissa falllokala myndighetertionella och t somrno

praktisk orien-fall där policy ochaktivitetema. I deförstärkningar de nationellata av
konstruktivtvarandrakompletterarsammanfaller, och därtering ettresurserna

svenska materia-ansträngningama. I detbli resultatetvärdefulla insatserkansätt, av
hälsovårdssarnarbeteoch Afrikagruppemashand Namunoprojektetlet kan i första

också ihågkommas endastsådant omdöme. Det börkvalificera för attett enanses
organisationer.biståndet kanaliseras via enskildasvenskamarginell del detav

nå målgrupper. vissasina I falli hög utsträckningEO-projektensvenskaDe synes
sigbekänner tillförknippade med villkor,emellertid tex att mottagarenär resurserna

låg skedet i landet,i det nuvarandeHållbarheten uppenbarligenviss kristen ärtro.en
hållbarheten gjorda insatserförstärkaorganisationer kanflera enskilda ge-men

sådan linje tillfråga. lederi Samtidigtsitt stöd till projektenfortsättaatt en ennom
nationellt perspektiv.påtagligt sedd iojämn resursallokering ett

och replikerbara i sig.i flera fall godaorganisationemas metoderenskildaDe är
enskilda organisa-förbegränsningar inbyggda. RepresentantertydligaLikväl finns

frånprojektfmansiering SIDA kan ledai och för sig välkommentioner vittnar hurom
snabbt konsumerasolika rörelsernafrivilliga krafter inom deengagerade ochtill att

förstaenligt kontrakt. Detoch rapporteringplikter, budgeteringadministrativaav
infomrationsverksamheten iinte hinns med,prioriteras bort,vanligen ärsomsom

själar, sina organisa-förlora sinaorganisationerna kanbefararSverige. Och andra att
projektarbetet SIDAs villkor.växandetionspersonligheter, i det

och Afrikagrup-såsom Rödafåtal Norska Redd Barna, Korsetorganisationer,Ett
långmedu-landsaktörerprofessionella och kompetentautvecklats tillhar enpema,
för-områden, sådana kan ochriskerrespektiveerfarenhet sina emottautansom

enskildautvecklingsbiståndet. for flertalet svenskaMeninomvalta betydande belopp
svårt nå-relevans. Detproblematikenden närrmda ärorganisationer attär stor seav

delsenskilda organisationerna, detexpansionsmöjligheter via denärrmvärda avgra
svenska resursbasen.till den begränsadedels med hänsynsagdaskälet,

ochbedömningSammanfattandediskussion10.6

katastrofbiståndet tilldet internationellahar bedömtObservatörer i Maputo att27 2
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förvaltningen i landet. Ka-ochtill slutet för denMoçambique blev början svagaunga

hantera det.skulle kunnaför förvaltningentastrofbiståndet alltför snabbtväxte att
kanaliseradesi ställetmed behoveninte i taktFörvaltningskapaciteten byggdes ut -

by-pass-konstruk-gigantiskresulterat iUtvecklingen harandra vägar. enresurserna
utveck-Effekterna dennabiståndsgivama detbärför vilkention, största ansvaret. av

två plan.framför alltåterfinns enligt dessabedömareling
i kata-föravhänts förvaltningensärskilt personal, sättasDels har attresurser,

åtnjutandeikommå positiv effekt deha haftstrofinsatser, avpersoner somsom
be-några beståenderesultat därutöver. Av ännu störreinte lämnadehjälpen sommen

exklusiva utnyttjande,för givarnastydelse deär reserverats men somsomresurser
med denkunnat användasde hadehade kunnat göra större gemensamtnytta mo-om

institutionsbyggan-samtidigthelst användaseller allraçambikiska ettmotparten,
påbörjades internationella ka-detlångsiktiga resursdränering,de Dennasätt. som av

biståndet bidragit, harharutländskatastrofbiståndet andra delar detdär även avmen
betydligtså långt idag idenförvaltningen är sämrepåskyndat försvagningen attav

för tio sedan.lands utvecklingskick leda sitt änatt
förharfungera. Deni förvaltningenseffekten liggerandra sättDen utsattsatt en

intematio-deförstärktsdestabiliseringen och kriget, attavstor press somenavpress
katastrofbistånds-från förmånga tagit denbiståndsgivama styckeninella ansvaret

för konse-vägval i ställetgivamasdettahanteringen. Observatörer attattmenar -
situationen i självai den pressadeförvaltningoch stärka landetsställa kravkvent -

sönderfalladministrativtoch tillkorruptionbidrog till framväxtenverket ettav en
blivit alltfrån, utvecklingförskonatlandet tidigare varit tyngreettsenaresomensom

kontrollenförvaltningenytterligare avhändaskäl överatt resurserna.
biståndets målkollaps, bila-dhar kallatsproblem vadEtt besläktat attrör v ssom

växandei mottagarland,med krisläge sä-konfronterasterala givare ett tett exsom
reguljära utvecklings-biståndspersonalen, dettenderarkerhetsproblem för ersättaatt

mål, mänskligkatastrofbistånd. får exempelvisDärmed endabiståndet med ettrent
möjligtmålhierarki. kanske detI ställetkanske helöverlevnad, attersätta vore en-en

sin personal nattetid,ambitionsnivån dra tillbakasänkadast attett steg, t genomex
ursprungligadekatastrofbiståndsinsatser tillgodoser delarutformaeller att avsom

handlingsmöjligheteroftast flertalambitionerna. verket har givarnaI själva ett som
utvecklingssatsningar ochreguljärakrisanpassningutnyttjas, främstalltför sällan av

katastrofbiståndet.iutvecklingskomponenterbyggaatt
Även katastrofbiståndet mångai styckeninternationellakritiken det synesom av

katastrofbiståndet till Moçam-genomgången det svenskavälgrundad, visar attovan
ocksååtminstone punktvis skapaåren ambitionhar haftunder debique attsenaste en

medhade driva denSverige bortutvecklingseffekter det kan möjligen stör-sägasatt- kanbilaterala insatserna TranscargaBland dei andra sammanhang.kraft ävenre
personalinsatser gjorts inomharUNICEF FN-organframhållas, mgenom

byggts grund-nationellt Röda Kors Ingenvia haroch Röda KorsetDPCCN, ett upp.
svensktolika kanalerna förhänseendemellan deföreligger i dettaskillnadläggande
sig förkomplementära och lämparkatastrofbistånd till Moçambique. De är snarare

slags insatser.olika
EO-katastrofbiståndet preferens för FN- ochharsvenskainom detMen även en

skälet har varit problemenfram. uppenbaravuxit Detkanalisering attav resurserna
svårt lösaför givaremålgruppema, kort sikttilldem fram är att annatensom

enskildaför deSIDA tydligaSamtidigt harvälja gränservägar.sätt än settatt egna
katastrofbistånd såg riskförmåga -SIDAhandorganisationemas attatt ta enmerom

exempel-långsiktiga projekt i stället. Ochfinansierakomma ävendetta skulle att om
katastrofmedel övertygandeförvaltaNamunoprojektet har kunnat sätt,vis ett var

appliceras i skala.skulle kunnasvårt hur den modellendet storatt se
således visa goda resul-i flera fall har kunnatorganisationernaenskildaOm de 273

någon problemet finnalösningde intekatastrofmedel,insatta atttat varasynesav
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katastrofbiståndkanaler för mängder till Moçambique. har inteDe i al-större änom
nåttfall målgruppersina rimligt kostnadseffektivt övertygande isätt,ett mest-

de fall där insatsen kunnat möjliggöra visst institutionsbyggande samtidigt, ellerett
där samarbete kunnat etableras med förvaltningen centralt eller lokalt. Denett gott
hårda bådekritik DPCCN i och provinsnivå självsvåldMaputo uttrycker motsom
och bristande vilja till koordinering i mindreendast utsträckning gälla desynes sven-

Biståndskontoretska insatsema. ocksåpekar för övrigt DPCCN och dessatt pro-
vinskommissioner inte klarat alltid organisera koordineringen tillfreds-att ettav
ställande Genomgången här pekar för framtiden enskilda organisationersätt. att
dels fortsätta katastrofbistån-väl kan spela positiv, begränsad inomrollänatt en om
det till Moçambique, mås-där dock kravet koordinering med myndigheterlandets

vidmakthållas, och dels de har viktigt i fortsattauppdrag vad dente att ett avser u-
landsinforrnationen Sverige.i

åFN-organen har andra sidan försteg,konstitutionellt borde kunna använ-ett som
das offensivt. SIDA FN kunde ha spelat stjärnroll i Moçambique,attmer menar en

detta inte skett antingen strukturella personella därföreller skäl elleratt attmen av-
nödvändigaden till förvaltning och information inte fullt ävenutaccessen gavs om-

flera värdefulla individuella Ocksåinsatser gjorts. de olika ovilja fac-deattorganens
inordna isig helt har nedsatt FN-systemets funktionsduglighet. Menstörreto ett om

sådanaprestationerna hämmats kvarstårhar brister, den konstitutionella basen,än av
utgångspunktvilken borde kunna för vitaliserad dialog mellan finansiärentas som en

föreslagna sådaninsatser och deras genomförare. Om dialog dessutom kan gö-av en
långsiktig, katastrofmedel komma till användning, skulle FN-or-ävenras om avses

ganisationema med svensk finansiering kunna komma spela strategisk ochatt en mer
konstruktiv krisbiståndetroll i det fortsatta till Moçambique.

Framför allt talar emellertid erfarenheten uppnåddahittills och analysen effek-av
katastrofbiståndetinom det svenska till Moçambique för förstärkning kana-ter en av

liseringen via regeringen och landets förvaltning. Kortsiktiga resultat skulle visserli-
uppnåsinte lättare sannolikt kan det fortsättningsvis attraktivt väl-även attgen vara-

alternativ fall.kanal i vissa Men den möjlighet bygga in utvecklingseffekteratt
sådan kanalisering kan erbjuda borde intresse för varjestortsom en vara av ansvar-

biståndsgivare.skännande Tendensema till pennanentning krisen i landetav presen-
biståndet,utmaningar för det önskvärt kunna överbrygga klyf-görterar attnya som

katastrofbistånd.mellan utvecklings- och Tidigare har intressanta möjlighetertan
måstibland återvändandeavvisas, till stöd for repauiering och rehabiliteringtex av

gruvarbetare, eftersom föll två biståndsslagensde mellan de avgränsningar, medan
bestårflyktingiepatriering kunnat inrymmas. Utmaningen inte minst i kunnaatt an-

biståndsforrnema bådeoch -villkoren till situation kris ochpassa en som rymmer
nonnalitet. Illustrationer till övergårkan repatrieringsinsatserresonemanget vara som

övergåri rehabilitering i integrerade landsbygdsprojekt, operativa insatsersom som
kombineras förvaltningsutvecklingmed eller institutionsbyggande berördainom de
områdena på redan skett i UNICEFs dricksvattenprogram och isättsamma som

eller direkta sökaktioner efterTranscarga, katastrotberedskapsinitiativ.nya
katastrofbistånd sådanGränsen mellan landramsinsatser och blir med utveck-en

ocksåling flytande biståndi förlängningen perspektivet kan slagsett annatmer av-
rehabiliteringsbistånd,skönjas, visserligen redan kan under fram-sägasett som vara

i Moçambique, skulle kunna utvecklas vidare med hjälpväxt men som av en mer
Ävensystematisk landet skulle fred, kommer rimligen de exceptionelltansats. om

svåra femårsperiod.omständigheterna föreligga under minst Den överenskom-att en
melse fred mellan regeringen och Renamo, nyligen undertecknades, har sattom som

gångi arbete förbereda norrnaliseringen och rehabiliteringen. provinsför-Iett att
valtningarna utformas f provinsiella rehabiliteringsplaner, skall kunna isättasn som

såverket fort förutsättningarna och den nödvändiga finansieringen finns. Och för ett
fyrtiotal prioriterade distrikt särskilda planer för angelägna utvecklingssatsning-görs274

vilkas genomförande tänkt stödjas nationellt landsbygdsutvecklingsin-är att ettar, av
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församordnadelandsbygdsutvecklingsfond. Detcentral programmet attstitut och en

PESU, harnödvändiga insatsvaroma, nämntssjälvhushållsjordbmket demedförse
bered-underlaget för detdelkaninitiativ detta slagoch utgöraPlaner en avavovan.

påbörjas.börningsarbete snarastsom nu
sådanaprojektgenomföraochformuleraskede blirprioritet i dettahögstaAv att

projektextemflyktingar,elleråtervändande intern-repatrieringinriktas avsom
ekono-landsbygdens fysiska,berördarehabilitering denkombineras medkan avsom

övergå utvecklings-i reguljärakaninfrastruktur, ochsocialamiska och senaresom
skildalandsbygdsutvecklingsprojektexempelvisklassiskt snitt,projekt avav mer

sådanaiden-inriktasbiståndet kansnabbtstånd därtillFörslag. att en process,
kombi-utformas,arbetsmodell behövaändamål emellertidskulletifierade somen ny

provinsnivån i lan-meddirekt kontaktmedfinansieringentillnärheten merennerar
det.

år förstärk-femriktmärkesådan skapamodell temporärmöjligEn att envore
princi-godkännandemyndighetersefter centralalämplig fonn,ningsenhet i avsom

samråd med dem, kundeoch i löpandeövergripande beslutandrariktlinjer ochper,
till in-ändamål utforma förslagochidentifieraflexibeltsnabbare och än annarsmer

initieras med avsiktenskulledistriktsnivå. sökprocessEnprovins- och attsatser
ochhandrehabilitering inom i första vägnätetsträvanden tilldecentraliseradestödja

dricksvatten-landsbygdsproduktion,ochjordbruketfysisk infrastruktur,övrig annan
också stärka, ellersamtidigtbordeInsatsemade sociala sektorerna.försörjning, samt
biståndet be-stärker dereguljäradetmed insatser inomkompletterashellreännu som

lokalajordbruksministerietsExempelvisprovinsförvaltningama.distIikts- ochrörda
område de nöd-kanperspektiv. Ettfår nyckelroll i dettaförvaltning annat varaen

skulle be-tillfredsställande, ochinte fungerarfortfarandehjälpstransporter somsom
transportinsatsavlösa CAREstänkbar insatsförstärkas flera Enhöva sätt. attvore

Trans-skapaEnmed hjälp WFP. ännuDPCCN exempelvis etthos attannan voreav
rehabiliterings-lningadministrativalandet Deni den södra delen processenavcarga

båda såsidordelegeringlämpligmed hjälpbiståndet kortasskulle kunna attav
samråd medKontinuerligtgenomförda.blibrådskande snabbt kundeinsatser centra-

förutsättning.myndigheter torde vara en
rehabiliteringsbiståndlinjerna,enligt de nämndaEn försöksverksamhet ett som

återuppbygg-konflikt ochbåde väpnadunder fortsattinsatserkan renarymma en
hittills, kunnaliksomskulle antingen,nadsinsatser eld upphör,efter ettett ses som

bi-landetskatastrofbistånd bakgrundeller hellre,långsiktigt, planerat,eller mot av
såsom delcentrallandramenåren, finansieras inomståndsbehov under närmaste en

fram-komplement kommerlångsiktiga biståndet Moçambique. Somtill ävendetav
exempelvis i anled-katastrofbistånd behövas,utanför landramentraditionellt attgent

kalamiteter.andrasvår torka ochning av
utvecklingsambitionkatastrofbiståndet med vissi insatsersådan indelningEn av

i detöverlevnadsmålsättning kan observeras ävenrenodladmedi insatseroch mer
ocksåkategorien,den förramaterialet. Exempelgenomgångna historiskahär som

planerade, Transcarga,utvalda ochsystematiskt ärinsatsernakaraktäriseras ärattav
några E0-insatsema,UNICEF,ochmultibiinsatser via WFPvissaDPCCN, samt av

livsmedelleveransernaöverlevnadsinsatsemamedanAROs, representeras avava
flertaletEO-stödet. Detoch delartransportstödetdelarfömödenheter, storaoch avav

Överlevnadsinriktningen domine-båda målen.emellertid inslaginsatser har synesav
haftkatastrofbiståndet Moçambique hartilldet svenskadet hela äventaget, omra

målsätt-kompletterandeoch andrautvecklingi vadambitionerbetydligt större avser
utveck-i det hänseendetlegatbiståndsgivare haft, och närmareflertaletvadningar än

utformning.lingsbiståndet ochi art
katastrofbi-landramsñnansieringfrågantillfällenTidigare har vid ett avompar

50 milj krdå höjdes medlandramenSå skedde 199091,ståndsinsatseraktualiserats. 275gick milj kr landrarns-Slutligen 27katastrofbiståndet 60 milj kr.sjönk medoch av
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medel till katastrofandamål och tio milj kr till rehabilitering och Un-vägar gator.av
der flera har beredningen katastrofmsatser till Moçambique baseratsav att ett
rambelopp inom katastrofbiståndet komplement till landramsinsatsema.avsatts som
Så har skett för svåraandra länder iäven lcriser. SIDAs hantering insatserna harav
underlättats särskild katastrofkoordinator har tillsatts biståndskontoretvidatt iav en
Maputo. SIDA har också valt koncentrera de svenska insatserna till mindreatt ett an-
tal sektorer, främst nödhjälpstransporter, för kunna bygga kompetensatt upp en som
medger måluppfyllelse.högre

Erfarenheterna tala för fortsatt arbetsfördelning mellan givare kata-synes en av
strofbistånd. För Sveriges del särskilt FN-systemet erbjuda möjligheter,synes som

inte fullt tagits tillännu En betydande del katastrofbiståndet kommerut vara. av re-
dan olika FN-organ, vilket skulle kunna inbjuda till i vissa situationergenom att sna-

ansluta additionella dit i stället för utfonna och genomföra in-attrare resurser egna
Sådan tilläggsfmansiering bör emellertid framgent kombineras medsatser. tydliga

krav i vad samordning, institutionsbyggande och andra aspekter insatsernaavser av
givaren kan vilja ställa. Sverige redan betydande bådegivareär till UNDPsom en

och till UNICEF, och kan sig lyhördhet krav försvänta fram övertygat sätt.ettom
Hanteringen katastrofbiståndet inom SIDA och UD f under vil-är översyn,av n

ket kan leda till vissa förändringar arbetsfonner och ansvarsfördelning. detIav sam-
manhanget skulle erfarenheterna från bl Moçambique tala för aktivering själ-a en av

beredningsprocessen, präglas initiativen och framställningama kom-attva som nu av
utifrån, och bereds. En högre grad initiativ och styming,tasemotmer gemensamtav

från svensk och moçambikisk sida, skulle kunna möjlighet identifiera insatserattge
kanske aldrig kommer till genomförande. Särskilt lång-gäller detta detsom nu mer

siktiga eller utvecklingsinriktade katastrofbistånd övergå iär väg att ettsom nu re-
habiliteringsbistånd bör kunna bli central komponent inom landprogrammet.som en

276



1992124sou

Kapitel 1 1

GS-BETALNINOCHlMPORT-

BALANSSTÖD

11.3, 11.4MAGNUSSONPETERBRANDT11.1, 11.2, 11.5,ANNA

bistån-svenskadel detbetydandemycketfrån början utgjortharlmportstödet aven
betalnings-närbesläktadedet1980-talet tillkomVid mittentill Moçambique.det av

åren 197576biståndsforrner underbådasvarade dessaSammanlagtbalansstödet. -
alltså utförlig behand-biståndet. förtjänarDedet totala40199192 för procent enav

ling.
betalningsbalansstödetsirnportstödets ochråder oklarhetvissDet omen

all-därför medåren. kapitel inledsunder Dettamodifierats ettdessutomharDenna
och be-svenska import-för detredogörelseochorienterande avsnitt l 1.1mänt en

först det interna-därefteranalyserarKapitletutveckling l 1.2.talningsbalansstödets
Moçambiquetillbetalningsbalansstödetimport- ochsvenskaoch sedan dettionella
skuldproblemMoçambiquesbehandlasAvslutningsvis11.4.respektive11.3

11.5.

sådanBistöndsformen11.1 som

Begreppsdefinitionerl l
be-importstöd ellergår beteckningenunderbiståndsformHär behandlas den som

bistånds-avseende dennabegreppsförviningentalningsbalansstöd. Eftersom är stor
olika begreppen.definiera definns anledningdetfonn, att

betalnings-mottagarlandetsförbättrainriktatBetalningsbalansstöd direktär att
ellerimportstöd,för import,resurstillskottfonnenantingenkanbalans. Det ettta av

tvåskuldlättnadochimportstödobundet ärskuldlättnad. Fritt,överföras i form av
betalningsbalans,mottagarlandsfår effektvalutastödformer ettsammasomav

för import.resurstillskottfrittnämligen ett
betalningsbalanseneffektpositivaförutsätter dennaskuldlättnad,Beträffande

amorteringarochfrån betalningskuldlättnadsåtgärden befrielse räntoravatt avser
avseendeskuldskuldlättnad medgesOmskulle ha betalats.skuldtjänst, som annars

omedelbara betal-på, uteblir denamorteringochbetalargäldenären räntasom
ningsbalanseffekten.

valu-renodlatdet inteobunden form,helt fri ochi ärimportstödet ettOm ges
från visstupphandlingbåde avseendeskeBindning kan etttastöd. ur-av varor

elleravseendevisssprungsland och varugrupp.vara
bistånd, intepolicybaserat ärprogrambistånd allaomfattarTermen typer somav

Programbistånd med kon-förenatprojektaktiviteter.specifika ärtilldirekt länkat en
projektbistånd.traditionelltgäller förvadinriktadallmäntditionalitet än sommer

det gäl-givamaprogrambistånd kravställer näri sininnebärDetta storatur att
ställs.villkordesamordningenutformningen ochler somav

också kravställer detkonditionalitetbredarei mot-Genom sin storatermer av
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De villkor ställs omfattar hela utvecklingspolitiken förs itagaren. motta-som som
garlandet. Programbistånd bidrag till stöd för väldefinierade policymålär ochett pro-

makronivå sektornivåoch i mottagarlandet. Hit hör betalningsbalansstöd,gram
både i form irnportstöd och skuldlättnad, och policybaserat sektorstöd.av

Sverige tvåI har de begreppen importstöd och betalningsbalansstöd föranvänts
bistånd. Två olika benämningar tvåhar för särskilja deanväntstyp attsamma av an-

biståndsfonnemaslagspostema hänförs till. Importstödsterrnen används för stödsom
inom landramama, medan beteckningen betalningsbalansstöd används försom ges

stöd landramen under anslaget Stödutöver till ekonomiska reforrnprogramsom ges
och skuldlättnadsåtgärder C3.under Betalningsbalansstödet kan i sin formentur ta

fritt, obundet importstöd eller skuldlättnad. två olika beteckningarAtt används forav
bistånd har bidragit till begreppsförvirringen.typsamma av

Härtill kommer varubistånd, tidvis för beteckna import-använtstermen attsom
Varubiståndstöd. skall inte alls användas i detta sammanhang, utannumera reserve-

biståndför i form livsmedelsbistånd.texras som ges av varor,
Det svenska importstödet och betalningsbalansstödet ingåendebehandlas imer

11.2. Fortsättningsvis kommer betalningsbalansstöd användas och inne-termen att
dåfattar fritt och obundet importstöd.även

Varför betulningsbulunsstödl l ges
Framväxten och ökningen betalningsbalansstödets betydelse sammanhängerav

med de obalanser mångauppvisades i u-länders ekonomier under 1980-extrema som
Obalansematalet. upplevdes till början kortsiktiga, efter hand stod deten som men

klart de inte endast orsakade chocker hade sin grund i in-att ävenexterna utanvar av
strukturella problem. U-länder kraftigt hade upplåningökat sin under slutetterna som

1970-talet, fick svårareallt klara sina skuldtjänstbetalningar till följd för-attav av en
sämrad bytesbalans. I takt med gäldenänemaskreditvärdighet urholkades, minska-att
de de privata långivamas utlåningsvilja och det offentliga biståndet rollenövertog

betydande finansiär bytesbalansunderskotten.som en av
För komma till med de kortsiktiga obalansema och långsiktigarätta deatt mer

påbörjadestrukturella problemen fler och fler länder under 1980-talet ekonomiska
slnrkturanpassningsprogram med stöd Bretton Woods institutionerna, Internatio-av
nella valutafonden IMF och Världsbanken.

Som förstöd strukturanpassningen erhöll länderna anpassningslån från Bretton
Woods institutionerna.

Strukturanpassningsprogrammen utformades delvis olika i olika länder, in-men
nehöll vanligtvis standardåtgärder.vissa Dessainkluderade i första åtgärderfas fören

uppnå makroekonomisk såsombalans, kraftiga åtstramningardevalveringar,att i
penning- och finanspolitiken och pris- och handelsavregleringar för stimulera in-att
hemsk produktion och export.

Vissa åtgärder,dessa åtstramningensärskilt penningpolitikenav av genom upp-
rättandet föremålkredittak, har varit för Kredittaken har i regel tillämpatsav
generellt gälltoch alla aktörer i ekonomin. Det finns skäl talar för selektiva tak,som
så de aktiviteter prioriteras i refonnprogrammet behandlasatt änsom gynnsammare
andra avseendekreditgivningen. Främjandet småskaliga jordbruk exempelärav
aktivitet oftast prioriterad i reforrnprogramrnen.är Samtidigt ofta små-utestängssom

frånbönder kreditgivning, de generella kredittaken. Detta problemär ettgenom som
fått ökad uppmärksamhet tid.senare

I den andra fasen de strukturella ineffektivitetema i ekonomin, oftaangreps som
sammanhänger med överdimensionerad, offentlig sektor. Reformeringen men svag
och liberalisering finanssektorn, reformering skattesystemet, avskaffandeav av av

278 statliga monopol, privatiseringar och nedläggning olönsamma statliga företagav
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någrai den statliga sektornminskning antalet anställdakraftig utgörsamt avaven

reforrnema.i de strukturellahuvudelementen
bi-och i varierande grad sittbörjade successivtbilaterala givamaDe att anpassa

projektbiståndet inriktatrådande traditionellastånd den situationen. Dettill som var
till de valuta-importbehov, inteinvesteringar och skapade anpassat storanya var

projektbiståndet iblandimportintensivahade storskaliga ochbehoven. Tvärtom det
extembalans.effekt mottagarlandetsdirekt negativen

för finansiera löpan-betalningsbalansstöd, d valutastödochImportstöd ett attv s
fram och i betydelsefria former, istället ökadeimport i eller mindrede växte un-mer

stödja ekonomiska reformer.viktigaste instrumentet förl980-talet detder attsom
stöd för strukturanpassningen,Betalningsbalansstödet utgjorde inte endast utanett

också strukturanpassningsprograrnmet. Devillkorat till genomförandetstödet avvar
import förkrävdes för finansiera nödvändigresursöverföringarmassiva attattsom
krav givar-växande skuldtjänstbetalningama, ställdetillväxt och de storagenerera

policydialog med koordi-föra aktivgällde för givamaDet mottagarna, attatt enna.
biståndet uppföljningen och kontrollen det.avbinda och förbättraoch att avnera

Världsbankens SärskildaVärldsbanken, lMF och antal givare1987 initierade ett ,of SPA för öka och samord-Special Assistance,för Afrika ProgrammeProgram att
betalningsbalansstöd, till vissa länder istöd, import- ochsnabbutbetalbart d v sna

Afrika.
landetomfattas fattigdomVillkoren för land skulle programmetatt ett av var

skuldtyngdhet skuldtjänstkvot,kvalificerat för mjuka krediter, enskulle endast vara
förhållande 30i till exportintäkter, procentskuldtjänstd över samt att ettsv

genomfördes.ocheller IMFstrukturanpassningsprogram godkänt Världsbankenav
26 afrikan-villkor, idag omfattaruppfyllde länder dessaVid 17 programmetstarten

mottagarländema underSPA medel kanaliserats tillmottagarländer. Under harska
olika dimensionersex

utlåningsfönster,Anpassningslångivning från mjuka IDA InternaVärldsbankens
tional Development Association.

Facility, SAF och utvidgadeStrukturanpassningskrediter Structural Adjustrnent
frånAdjustrnent Facility, ESAFstrukturanpassningslcrediter Enhanced Structural

IMF.
från givarländer och andra multilateralaoch parallellfmansiering bilateralaSam-

betalningsbalansstöd.import- ochorgan, genom
biståndskrediter och omförhandlingSkuldlättnad reduktion offentligai form av av
för den k Parisklubben.offentligt garanteradekrediter inom ramen sav

lån marknadsvillkor,5.Bidrag skuldtjänstbetalning Världsbankens tilltill
IBRD-skuld.sk

Återköp kommersiella skulder.av
åren 1988-90, mobiliserades additionellafasen SPA,den förstaUnder resurserav

utlåning från Bretton-Woodsinstitutionema, ökatökadtill SPA-ländema pro-genom
skuldornförhandlingsvillkor i Pa-grambistånd från givarebilaterala och generösare

risklubben.
biståndsgivarnaförståelse förbland de bilateralaskapade ökadProgrammet en

ochbiståndet ökad samordningAvbindningen ökade,betalningsbalansstöd. enav
uppnåddes för dia-och forum etableradesmellan givamaförbättrad koordinering ett

resursproblematiken i Afri-anpassnings- ochmellan givare kringlog och samarbete
ka.

genomsnittliga BNP-till-mottagarländema varit positivt; denför harResultatet
överstigervarit 3,7enligt Världsbanken, Dettai SPA-ländema har,växten procent.

också klartperiod och det överstigeru-länder undergenomsnittet för samtliga samma 279uppnådde innan degenomsnittliga SPA-landetdettillväxttakt 1,3den procent som
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påbörjades. SPA-ländema det banatekonomiska reformema I är vägexporten som
Sam-exporttillväxten har varit 50 högre BNP-tillväxten.för tillväxten, änprocent

visserligen blygsaminnebär det SPA-ländema börjar upplevaattmantaget nu en men
invånare.ändå positiv tillväxt i inkomsten per

i SPA-ländema kombinationtill relativt positiva utvecklingenOrsaken den är en
biståndsinflöde främst i form irnport- och be-ekonomiska reformer och ökatett avav

anpassningslångivning.ochtalningsbalansstöd, inklusive skuldlättnad,
mobilisera additionellt stöd, behandlar SPA-samarbetet mängdFörutom att en

frågor berör prograrnstöd.centrala som
strukturanpassning fattig-Sådana frågor exempelvis kopplingen mellan ochrör

offentliga sektornregional ekonomisk integration, reformeringdomsbekämpning, av
offentliga utgifternagivarstöd. Uppföljning och kontroll de ioch därtill kopplat av

ocksåSPA riktlinjer för imports-inom samarbetet. Inom harmottagarländema görs
ingående iutarbetats. riktlinjer behandlas 11.l.4.töd Dessa mer

alltså direkt stöd för lands ekonomiskaBetalningsbalansstöd ett ettges som re-
genomförandetsyftar till underlätta dettaformprogram och att program.av

existensen k finansierings-Behovet betalningsbalansstöd grundas ettav sav
uppnå önskvärd tillväxttakt i ekonomin, kani mottagarlandet. För ut-att en somgap

hållbar utveckling, förutsätts viss investeringsni-för ekonomiskgrundengöra enen
Två härvidlagvå, sparandeoch viss import. kani sin kräver vissttur ett en gapsom

uppkomma
inhemska sparandet ochskillnaden mellan det detEtt sparandegap, ärsom

tillväxt,behövs försparande att genererasom
åmellan det totala importbehovet sidan ochvalutagap, skillnadenEtt är enasom

för byggaminus skuldtjänstbetalningama medelexportinkomstema samt att upp
å andra sidan.valutareserven

också uppstå. skillna-kontantgap Kontantgapetkan kort siktHärutöver ärett
tillgången fritt valuta.helt användbar Kontantgapetden mellan behovet ochav

kritiska kort sikt.kan ofta det mestvara
projektbistånd eller olika bundetFinansieringsgap kan täckas typer avgenom

betalningsbalansproblem. landdärmed löser lands akuta Ettstöd, ettutan att man
fri, valuta for exempelvisbetalningsbalanskris har behov obundenmed akut aven

kontantgap behövs betalningsbalansstöd.skuldtjänstbetalningar. För sluta ettatt

Betalningsbulansstödetseffekterl 1.1.3

Bistånd köpkraft i form tjänster eller konverti-överföringinnebär av varor,en av
valuta kan begränsas olikatill mottagarlandet. Overföringenbel valuta sätt,av ge-

biståndet.restriktioner eller bindningnom av
valutaöverföring begränsningar, medBetalningsbalansstöd är utan men gene-en

Överföringen kapitalinflöde ikonvertibel valuta innebär be-policyvillkor.rella ettav
sparande i nationalräkenskapema. Det-och tillskott utländskttalningsbalansen ett av

ibiståndets valutabrist, vilket vanligt förekommande devalutaeffekt. Vid ärärta
biståndets fördelasvalutaeffekt därutöver valuta tillflesta mottagarländer, innebär att

officiell Vid sidanvilliga betala för den till växelkurs.vissa är attmottagare, omsom
biståndet inkornsteffekt, innebär real resursöverfö-valutaeffekten har även som enen

mottagarlandets ekonomi.ring till
såväl inkomstöverföring tillBetalningsbalansstöd innebär valuta- mot-som enen

såsomenskilda företag eller projekt. Dessaskalltagarlandet, inte till mottagarnamen
motvärdesbetalning i lokalvaluta. Im-betala fulla värdet valutandet av genom en

biståndet,får således första del valutaeffekten medan inkomst-i handportören av av
via motvärdct.effekten tillförs statsbudgeten280



SOU1992124
lokalvalutanOm övervärderad eller frånbefriasär motvärdesbetal-mottagaren

ning, tillfaller dock del inkomsteffekten den slutliga Detta innebärmottagaren.av en
snedvridning resursallokeringen förmåntill för vissa Sådanaimportörer. snedvrid-av
ningar motverkas om

den officiella växelkursen befinner sig jämvikt eller signära rör mot ett
jämviktsläge,

måsteimportören betala 100 motvärdet i lokalvaluta.procent av
tvåOm dessa villkor uppfyllda kommer inkomsteffekten helt tillfallaär denatt

biståndsgivarenmottagande Om binder ingåmotvärdet, kommer dettastaten. att
löpande iintäkt statsbudgeten. Denna löpande intäkt kan därmed användassom en

för finansiera budgetunderskottet. såOm sker, frånd intäktema motvärdetatt v s
någraupphov till ökade utgifter, motverkas inflationen upplå-att statensger genom

kanning minskas.
finns biståndsgivareDet dock vissa binder motvärdet. dåMotvärdet tillförssom

speciellt konto den mottagande regeringen kan använda för speciella ända-ett som
mål, efter från biståndsgivaren.godkännande Sådana givarstyrda motvärdesfonder

orsaka förkan problem mottagarlandet flera skäl.av
För det första innebär själva mängden motvärdesfonder, med för varje bi-av

ståndsgivare förknippade olika villkor, problem för budgethanteringen. Somstora
avskräckande exempel kan mottagarland i SPA-kretsennämnas att ett tvunget attvar

137följa olika avtal för användning motvärdesfonder.För det andra kan dessafon-av
skapa makroekonomiskder obalans. Betalningsbalansstödets initiala effekt defla-är

torisk, eftersom drar in köpkraft importören betalar för den utländska valu-närstaten
formi lokalvaluta. Om använder motvärdet direkt neutraliseras dennatan statenav

effekt. Om motvärdet istället binds till givarstyrd motvärdesfond, har det visat sigen
ofta ackumuleras givarnas villkor avseendeanvändningenatt stora attsummor p g a

uppfylls.inte När motvärdesfondema till slut används, har det penningpolitiska ut-
skapades för detta redan såledesutnyttjats och effekten blir inflations-rymmet som

drivande. Risken för inflationsdrivande effekt ökar längre det dröjer innan mot-en
värdet används och ackumulerats. Problemen medstörre acku-storasummor som
mulerade motvärdesfonder har uppmärksammats sista tiden och givama har där-

Världsbankenför biståndskommittéoch DAC OECDs till avbind-av uppmanats
ning motvärde.av

Flera biståndsgivare söker inte endast binda motvärdesanvändningen, sökerutan
också irnportstödet till vissa eller vissa eller varukategorier.styra mottagare varor

styrning ofta illusorisk, biståndDenna eftersom alltid ellerär mindre fungi-är mer
dbelt, kan valutakälla med ifråga-Härtill kan detersättamottagarenv s en en annan.

biståndsgivaren bättre skickad importensättas är samhällsekonomisktattom ge en
optimal inriktning vad marknadenän

Bindning till inköp från visst ursprungsland praktiseras fortfarandeettav varor av
flera givare. Denna bindning har dock minskat år, bl tillavsevärttyp av senare a
följd SPA-samarbetet. Bindning till ursprungsland riskerar fördyra importenattav

fåroch användaren inte förhållanden.anpassadetill lokalaäratt varor som

Murknudsbuseradevulutufördelningssysteml 1.1.4

Betalningsbalansstöd den viktigaste biståndsfonnen för främja mark-är att ett
nadsekonomiskt och framväxten privat sektor.system av en

biståndDenna innebär inga element subvention eller centralstyrdtyp attav av
resursfördelning biståndsgivarebehövs. Om skall kunna lämna fritthelt och obundet

krävsstöd, dock mottagarlandet har fungerande marknadsekonomisktatt ett system
eller sådant. Framför allt det viktigt fördelningenär väg denärmot ett att ut-av
ländska valutan import- och betalningsbalansstödet upphov till, görs 281som ger en
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alltflerharstrukturanpassningsprogrammenförgrund. Inommarknadsmässig ramen

marknadsbaseradetillvalutafördelningssystemadministrativaövergått frånländer
möjlig-godaineffektiva ochsigvisatharadministrativasådana.De systemen gevara

valutafördelningenofta harAlltföradrninistratörema.förextrainkomsterheter till av
valutafördelningssystemföljts.inte Deharregelsystemengodtycke ochefterskett

marknadeninnebärWoodsinstitutionema,stöd Brettonmed attinförs, avsom nu
firstfirstellerauktionssystemantingenvalutan,fördelarsjälv ett come,engenom

begränsad tilloftalista,negativimportenbasis. Styrningen görsserved genom enav
tillgång till valu-likvärdigskall haimportöreroch allalyxartiklar,ochmilitära varor

ta.
betalnings-ochriktlinjer för import-givarna utarbetatharSPA-samarbetetInom

fritt och obundetuppfyllda förbörvillkordefinierat vilkaoch attbalansstöd varasom
stöd-kunnavalutafördelningssystemmarknadsbaseradeochlämnasskall kunnastöd

lämnassådant stöd kanförvägledandekriterier börfyraFöljandejas. omvara
enligt af-tillgång till valuta börkanföretagFöretagseffektivitet. De opererasom

marknaderna försnedvridningarminskaförbörStegfärsmässiga grunder. atttas
Åtgärder, subven-slopandesåsom avreglering,och mark.kapitaltjänster, avvaror,

för eko-bör vidtaskonkurrens,tillkapacitetsuppbyggnad och atttioner, uppmuntran
effektivt.skall fungeranomin i stort

marknadsrela-ochrealistiskskallVäxelkursenValutafördelningseffektivitet. vara
marginelltendastparallellkurseventuellskall krävasminimumSomterad. attett en

valutafördel-Transaktionskostnadema vidväxelkursen.officiellafrån denavviker
skall haaktörer. Dessalika för allaochminimumhållas tillskallningen ett varanere

krediter.ochfå tillgång till valutamöjlighet attsamma
decentralise-Valutamarknaden börbetalningseffektivitet.Upphandlings- och vara

avseende valu-aktörerfinansiellaolikamellankonkurrensföreliggadet börrad och
till företagen.kreditgivningochtafördelning

skall inteomgivningenekonomiskaDenkorrektalegaltochTransparenta system.
uppnåskanolagligt beteende. Dettatilltill ellermöjlighet genomuppmuntrage

konvertibel valuta,a
bankväsende,konkurrerandeb fritt

kvantitativaobetydligatullar ochbegränsadeC
restriktioner,

upphandling,offentligsköttd väl
kontroll.ochunderlättar insyne system som

valutafördel-marknadsbaseradebiståndsgivare bör stödjafastslårRiktlinjerna att
framsteg iavsevärdai de länderbetalningsbalansstöd görningssystem somgenom

förplan hurharområdena ochde fyrainomproblemöverkomma ensomovanatt
uppfylla dessaidagSPAuppnås. Följande länder inomframsteg kanfortsatta anses
Zambia.Uganda ochTanzania,Moçambique,Burundi, Ghana, Kenya,villkor

kontrollUppföljningochll.l
ekonomiskstödjafrämst behovetBetalningsbalansstöd motiveras att re-enav
genomförandetgällamåste därförstöddennaUppföljningenforrnprocess. typ avav

i lan-utvecklingenekonomiskadeni drefonnprograrnrnetresultatetoch stort, v sav
fritt ochNärenskilde givarensanvändningen denoch integenerellt,det resurser.av

bidrag.spåra givaresalltså enskildaintekanstödobundet manges,
Givarna,biståndsgivare sär-svårt för vissa acceptera.visat sig attharDetta vara

biståndet. Känslan kon-resultatkonkretanivå, sevill kunnapolitiskskilt avav
fungibiliteten görbundna former,biståndet atti attblir trotstroll större när merges

bindablir. Attsista handbiståndets resultat idetändå vadinte kangivaren veta egna282 problemet.lösningillusoriskintebiståndet blir därmed änstort enmer
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Istället bör uppföljning den totala valutaanvändningen ien noggrann mottagar-av

landet och policydialog förasgöras import- och statsutgiftsstrukturen meden om
mottagarregeringen.

Betalningsbalansstöd skall användas råvaror,brett för import insatsvaror,av re-
servdelar och konsumtionsvaror för löpande import till de sociala sektorerna.samt

fördelningenOm mellan olika sektorer stårinte i överensstämmelse med refonnpro-
åtgärdabör försöka detta dialog med mottagarregeringengrammet, man genom en

och inte bindning biståndet.genom av
inteDet endast användandet måstevalutan ocksåär följas utanav som upp, an-

Återigenvändandet motvärdet i lokalvaluta. ingårDetta budgetintäkt.av som en
spårakan inte enskilda biståndsinsatser måsteuppföljning degörasutanman en av

offentliga utgifterna i Detta idag Världsbanken ochgörs bi-stort. gemensamt av
ståndsgivama inom för Public Expenditure Reviews.ramen

Viktigt tillse de offentliga utgifterna fördelasär enligt de prioriteringaratt att som
uppställts i refomrprogrammet eller de preciserade policydokument avseendemer
den ekonomiska politiken, biståndsgivamavilka baserat sitt stöd.

Eftersom uppföljning måstebetalningsbalansstödet makronivå, krävsgörasav
god samordning uppföljningsinsatsema mellan biståndsgivare.olika Det krävsav
också mycket god samordning de krav ställs mottagarlandet. Om alla bi-av som
ståndsgivare ställer sinsemellan olika krav ohåll-blir situationenmottagarenegna,

måste alltsåbar. Kraven samordnas och vanligtvis detta Världsbanken.görs av
Betalningsbalansstödet ståhar tenderat i fokus beträffande diskussioneratt om

felanvändning bistånd oegentligheter korruption.och beror inteDetav attp g a
korruptionsrisken skulle programbiståndavseende projektbistånd,större änvara sna-

Det berortvärtom. detaljerad styrning och uppföljning kanattrare snarare en
genomföras, måstekontrollen generellt plan. Programstödutövasutan ett mer

biståndsgivarenställer krav detstörre gäller kontinuerligt följa den totalanär att
ekonomiska utvecklingen i mottagarland.ett

1.1.6 Betolningsbolonsstödochbistöndsberoendel

Allt bistånd innebär mottagarlandet tillförs sparande. Syftet med betal-att externt
ningsbalansstöd komplettera det inhemskaär sparandet. Det därför mycket vik-äratt
tigt det inhemska sparandet ökar i mottagarlandet för långsiktigtatt undvikaatt ett
beroende betalningsbalansstöd.av

Betalningsbalansstöd bör sikt mindre beroendeskapande projektbi-änvara
stånd, eftersom kraven Biståndsgivarnamottagarlandet långtgåen-högre. ställerär
de krav den övergripande ekonomiska politiken samtidigt krav ställsom som en
fungerande administration. ocksåKrav ställs enskilda importörer i form mot-av

Projektbiståndvärdesbetalningar. å andra sidan riskerar biståndsö-skapa isoleradeatt
sammanhang med ekonomin i övrigt.utanar,
finns dockDet risk inflöde betalningsbalansstöd i form friatt ett storten av av va-

luta, kan leda till real appreciering lokalvalutan. Därmed skulle den utlandskon-en av
kurrerande sektorns konkurrenskraft försämras, resulterande i ökande import ochen

Biståndsberoendetstagnerande skulle befästas. såDenna kallade holländskaexport.
sjuka, riskerar uppkomma vid alla bistånd. Eftersom betalningsbalans-att typer av

direkt tillgångenstöd ökar fri utländsk valuta, skulle dock risken beträf-störstvara
fande bistånd.denna Det därför biståndsgivare,viktär delstörstatyp attav av som en

uppföljningen betalningsbalansstödet, bevakar utvecklingen den reala väx-av av av
elkursen i mottagarlandet exportsektoms utveckling.samt

Strukturanpussningens1.1.7 resultatl
283

Världsbanken har i sin Third Report Adjustrnent Lending försökt analyseraef-on



992124SOU l
for-programstöd. Banken analyserar denstrukturanpassningen ochfekten egnaav

anpassningslångivning.programstöd, nämligenmen av
programbistånd fortfarande kontroversi-bakgrundBanken försöker, ärmot attav

frågorföljandeellt, bl svaraa
det obundna stödet deprogrambistånd långsiktig tillväxt eller fördröjertillBidrar-

mottagarlandetnödvändiga reformema i
fattigasteförsämra situationen för deanpassningspolitiken tillBidrar själva att-

i samhälletgrupperna
Är nödvändig och tillräcklig förmakroekonomisk Stabiliseringbetoningen att-
uppnå tillväxt

kategoriermottagarländema ianalys grupperingBanken baserar sin treen av
anpassningslångivning 1980-talet intensiveunderavsevärdDe mottogsom

adjustrnent lending,
anpassningslångivning adjustment lending,othervissDe mottogsom

anpassningslångivning lending.någon non-adjustrnentinteDe mottogsom
påpekar, eftersom landsvagheter, vilket Bankengruppering har vissaDenna ett

anpassningslångivning, behöver ha genomfört kraftigaintemottagit mycket an-som
erhållit volympassningsåtgärder. exempel landZambia är storett ett en an-som

någon strukturanpassning, eftersompassningslån, inte har genomfört störremen som
1980-talet.påbörjade strukturanpassningsprogram underregeringen ideligen avbröt

fram till följandeVärldsbankenreservation för dessasvagheter, kommerMed re-
sultat

Anpassningslångivning återhämtning mottagarländemas till-kopplad till iär en
växttakt.

tillväxttak-hälften 1980-talet högreuppvisade under andraLänderna i 1 avgrupp
4tillväxt i capitaländer. Medelinkomstländemas BNPövrigaän procentter varper

låginkomstländemas capita 2 högreoch tillväxthögre änprocent motsvaran-per var
ocksåanpassningslångivning. i harmottagit Länderna lde inte gruppgrupper som

inhemskaövervärderingen desin budgetsituation och minskatlyckats förbättra av
reala deprecieringar.valutorna genom

lång tid. Länderna ianpassningsansträngningamadrar slutsatsenRapporten taratt
1980-talet,i börjanstartadeanpassningsprocessenvilka i huvudsak upp-grupp

årtiondet. flesta länder-i slutet Depositiva ekonomiska resultat förränvisade inte
intedecenniet, harpåbörjade reforrnprogrammet i sluteti ännuna grupp som
tidAnpassningsprocessen längre inegativa ekonomiska utvecklingen.denvänt tar

särskilt gäller det länder medlåginkomstländer i medelinkomstländer,än svagt ut-en
ocksåförsenarsektor. En skuldbördavecklad administration och privat stor anpass-

ningsprocessen.
tillräckligt,låginkomstländema intedet förVärldsbanken drar slutsatsen äratt om

hållbarlångsiktigtanpassningslångivning för stödjanödvändigt, med ut-än att en
måste ocksåangripaslångsiktiga utvecklingsproblemenunderliggandeveckling. De

och projektstöd.sektor-genom
hjälp för den fattiga delenanpassningspolitiken i sigBanken äratt avenmenar

anpassningen of-associerasmedSamtidigt innebär den recessionbefolkningen. som
befolkningen.välfärdssänkningar för vissa delartillfälligata av
medellång sikt, vissa negativaanpassningspolitikenfattigaDe mengynnas av

sprids docknegativa effekterekonomin Dessaeffekter uppkommer medan anpassas.
för behovproducerarfattiga endastjämnt hela befolkningen. De egetöver varorsom

negativa ef-för motverka debehöva transfereringarnon-tradeables kommer attatt
fekterna devalveringar.av

284 specielltvarit fördröjd, ianpassningen har oftasektorns tillprivataDen respons
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de fattigaste länderna. Policyförändringar och den osäkerhet dessa medför, innebär
ofta privata investerare intar avvaktandeatt attityd. Devalveringar och höjdaen rän-

har inneburit ökade kapitalkostnadertor för investerarna. De länder har lyckatssom
vitalisera privata investeringar tillhör 1 och har skapat kredibilitet sittgrupp runt re-fonnprogram och reformerat den finansiella sektorn.

Länderna i harl lyckats få ned sina budgetunderskott bl skattere-grupp genom a
former och subventionsrninskningar, samtidigt de sociala utgiftemas andel isom
budgeten har upprätthållits eller ökat. Militärutgiftemas andel i budgeten har minskat
för flertalet länder i denna grupp.

Samtidigt fastslår de högprioriterade områdenarapporten att utvecklings-ettur
perspektiv inte erhåller tillräckliga i flertalet anpassningsländer.resurser

Sammanfattningsvis konstateras makroekonornisk Stabiliseringatt och liberalise-
ring nödvändiga,är inte tillräckliga villkor för uppnå långsiktigt hållbarmen att enÖkadutveckling. uppmärksamhet måste till främja framväxten den privataattges av
sektorn. Härtill bör uppföljning fördelningengöras de offentliga utgif-nograrm av av

Banken skall utforma anpassningsprogrammentema. de främjar fattigdoms-att en
bekämpande tillväxt. Särskilda insatser i form transfereringar måste kanaliserasav
till de under anpassningsperioden.mest utsatta grupperna

Svenskti l och betulningsbulunsstödimport-

1.2.1 Historikl

Importstöd inom landrarnarna eller varubistånd det tidvis benämnts harsom ex-isterat sedan länge i det biståndet.svenska Betalningsbalansstödet, anslagett eget un-C3,der infördes budgetåret 198586 stöd till de skuldtyngda länderna.ett Undersom
1980-talet har svenskt stöd till de skuldtyngda länderna kontinuerligt förändrats i syf-

utgöra stöd till strukturanpassningsprogrammen.te att ett Såväl biståndet inom lan-
drarnarna, i fonn importstöd, sektorstöd och projektstöd, betalningsbalansstö-av som
det har till de förändrade behoven.anpassats

Det svenska irnportstödet ökade kraftigt i mitten 1970-talet andel detav som avlandprogrammeradetotala biståndet. Denna ökning berodde dels det valutabehov
uppkom i flertalet mottagarländer och resulterade i bristsom nödvändigasom va-såsom bensin, konstgödsel och reservdelar. Landprogrammeringsprincipenror och

den biståndsbudgetenväxande medförde också behov finna mindreett ad-att ettav
ministrativt krävande bistånd det traditionellaän projektstödet. Importstödet blev ett
flexibelt och lätthanterligt instrument för hantera dessaproblem. Importstödetatt an-
vändes främst för länder där brist ansågsvaluta allvarligt utvecklingshin-ettvara
der eller där försörjningsläget mycket svårt och där bristen administrativ kapa-var
citet medförde svårigheter identifiera långsiktiga utvecklingsprojektatt se propl98384.Importstödet sågs mikroekonorniskt perspektivett och styrdes till sekto-ur

eller projekt ansågs särskilt väsentliga för mottagarlandetsrer ekonomiskasom vara
utveckling återhämtning.och

I budgetpropositionen för budgetåret 198384 fastslås importstöd kanatt vara eneffektiv och ibland nödvändig stödforrn för länder med akuta struktur- och bytesbal-
ansproblem.

Det samtidigt Sverige måstesägs i ökad utsträckningatt medverka i planeringen,
upphandlingen och genomförandet importstödet, för uppfylla rimliga kravattav
effektivitet.

mittenl 1980-talet blev betalningsbalansproblemen till följdav växande 285av en
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budgetpropositionen förpåtagliga. Ialltu-ländemafattigastei deskuldbörda mer

biståndspolitiskt instrument,särskilt ettföreslås inrättandetbudgetåret 198586 ettav
betalningsbalanssvå-med akutaländerstödja fattigarebetalningsbalansstöd, för att

föranvändasskulleStödetsvår skuldbörda.grund gemensammarigheter enav betalningsförrnåga.u-ländersberördastärkaförgivarländerandramedaktioner att
Sverigeutvecklingskrediterregleraanvändas förkunnavidareskulle att somStödet

tillskulderbiståndsprövadeandraochu-garanteradekrediter sven-täckalämnat samt
budgetåret 198586 använ-anslogs förmilj kr400deHuvuddelenska somstaten. av

garanteradeExportkredimämndenavsvenskatillskuldbetalaför statendes att av
Vietnam.ochZambia, NicaraguaMoçambique,Tanzania,förfordringar

mottagarlän-fleranoterades198687,fördenbudgetproposition, attpåföljandeI
förutformasbiståndet borde attochrefonnprogramekonomiskapåbörjat attder

avsåg medver-dentillkännangavRegeringenreformansträngningar. attdessastödja
skuldområdet. In-ståndtillstödåtgärder kornsamordnadeinternationellttillka att

skulderomförhandlingländersenskildatillanslutningstöd ikunde avsatsema avse
inomdetta skeskullehandstrukturanpassningsåtgärder. förstaImedsambandeller i

formenkundestödet ävenaktioner,samordnade tainternationellt avför menramen föranvändesmilj kr400beloppet attanslagnadel detEnbilaterala insatser. omav
Tanzaniaimportstöd.återhämtningsprogramekonomiskaTanzaniasstödja genom

Världsbanken.ochIMFmed stödreformprogramekonomisktantagithade just avett
Guinea-Bis-viss delregleratillgickbetalningsbalansstödet attdel avmindreEn av

Sverige.skuld tillEKN-garanteradesaus
anpassningekonomiskbehovetbetonades198788förbudgetpropositionenI av

ekonomisk till-skekunde inteanpassning utanmottagarländer. Dennaflertaletför
och deninvesteringarökadekraftigtförutsättertillväxtrimligEftersomväxt. en anspråk, be-isparandetinhemskadetandelalltskuldtjänsten störreökande tog aven

tillväxtfrärn-ochimportnödvändigtillgodoseförresurstillskott atthövdes externtett
investeringar.jande

så ornfat-resursbehovetmottagarländemaafrikanskadeflertalet passFör varav
in-därförförordade ävenRegeringentillräckligt.biståndökatenbarttande att var

länderna.afrikanskafattigasteför deskuldlättnadökadföraktionerternationella
betalningsbalansstö-avseendetidigaretydligaresig änuttryckteRegeringen nu

strukturanpass-ochreformerekonomiskagenomförandettillstödrolldets avsom
ekonomisklångsiktigförutsättningar för ut-skapatillsyftandeninsgprogram, att en

det-milj kr. Av460tilluppgickbudgetåret 198788föranslagettotalaveckling. Det
reformpro-ekonomiskatill deanslutningirnportstöd imilj kr200användesta som

användesmindremedanUganda,ochTanzaniaMoçambique, summai engrammen
svenskatillskulderreglera staten.för att

SPAAfrika, seförSärskilda ProgramVärldsbankensinitierades1987slutetI av betal-svenskadetkr150 miljfördeladesbudgetåret 198788Under11.l.2. avkap
Ghana,Moçambique,Tanzania,ireformprogrammenstöd tillningsbalansstödet som

ellerformenStödettill SPA.anslutningUganda i tog pa-och sam-Guinea-Bissau av
istödetår knötsförstadetta stor ut-UnderVärldsbanken.medrallellñnansiering

ellerinfrastrukturindustrisektom,förrehabiliteringsprogramolika ttillsträckning ex
sociala

årligtförstamilj kr,150betalningsbalansstödet även ettUnder detta avsattesur
ESAF-lån EnhancedkIIvIF-lcrediter,räntesubventioneringförfyra,bidrag savav

länder.skuldtyngdasärskilttillFacilityAdjustmentStructural
fortsätterSverigeviktenunderstryker att198889för attBudgetpropositionen av

skuldtyngdaochfattigasteskuldområdet för de mestinsatser u-särskildatillbidra
kanalisera-betalningsbalansstöd, merpartenföranslogsmilj kr470 varavländema.
medverka-för SPASPA. Inommedsamverkanimottagarländerolikatill ramendes

dimensionen.femtekñnartsieringsfomi, deninförandetSverige till sde en nyav286
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Denna innebar del återflödena Världsbankens IDA-krediteratt tillsammansav
med bilateralt bistånd användes för hjälpa de fattigaste länderna klaraatt sinaatt av
skuldtjänstbetalningar gamla Världsbankslån marknadsmässiga villkor, ks
lBRD-lån. Det svenska SPA-stödet utformades under detta både stöd för nöd-som
vändig import och stöd till den femte dimensionen. Betalningsbalansstödet gicksom
framför allt till afrikanska länder Nicaragua. En mindre del fördelades tillsamt Boli-

Srivia, Lanka och Bangladesh.
Budgetpropositionen för 198990 understryker det omfattande behovet snab-av

butbetalbart biståstöd för mottagarländema i deras ekonomiskaatt reformansträng-
ningar. två biståndsinstrumentDe står till buds för detta de särskildaär skuldlätt-som
nadsmedlen, betalningsbalansstödet utanför landramama, och importstödet som

då benärnnde varubistånd inom landramama. Regeringen talar for förstaman nu
gången explicit importstödet, direkt stöd till de ekonomiska refonnema.ettom som
Tidigare hade importstödet behandlats sektor- eller projektstöd ochettsnarare som
inte policyrelaterat stöd. Regeringen konstaterarett importstödet inomsom attnu
landramama kommit spela central roll stöd tillatt genomförandeten som av anpass-
ningspolitiken i växande antal mottagarländer. Regeringen förordarett dock im-att
portstödet skall till de sektorer inom vilka Sverige bedriver långsiktigtstyras, utveck-
lingssamarbete. Importstödet skall baseras såvälanalys, makroeko-en noggrann
nomisk behoven i viss sektor. Samtidigt likställer betalningsba-som av en som man
lansstödet och importstödet det gällernär stödja ekonomiska reformer, förordaratt

alltså det skall omfattas vissa restriktioneratt det gäller använd-man närsenare av
ningsområden. såledesMan talar inte fritt,ännu obundet importstöd. Budget-ettom
propositionen förordar dock stöd under likartade formeratt väl samordnat.ärsom ges
Beslut och utformning betalningsbalansstöd och importstöd bör ske integre-av ett

Regeringen konstaterarsätt. betalningsbalansstödrat och irnportstödatt bör kunna ut-
flexibeltnyttjas för angelägen import, förutsatt mottagarlandet för sådanpolitikatt en

ekonomiskt reformprogram kan genomföras.att ett
Betalningsbalansstödet ökade kraftigt under 198990, till 640 milj kr, vilket hu-

vudsakligen kanaliserades via SPA. Anslaget hade under tidigare år utnyttjats väl och
regeringen önskade upprätthålla den höga profil Sverige haft i de internationella
skuldlättnadssammanhangen. Under 1988 uppnåddes genombrott i skuldstrateginett

fattigastefor de länderna i Afrika, Parisklubbennär mjuka konsoliderings-accepterat
devillkor k Toronto-villkoren, något Sverige länge hade verkat för. Unders som

medverkade1989 Sverige till införa frnansieringsformännu inomatt SPA-samar-en
denbetet, k sjätte dimensionen. Denna innebar Världsbanken, visss delatt genom avvinstrnedel,sina och bilaterala givare ställer medel till förfogande för reduceraatt u-

ländemas icke-garanterade skulder till privata långivare, skuldåterköp tillgenom
kraftigt nedsattavärden den internationella finansiella marknaden.

tvåUnder de budgetåren, 199091 och 199192, harsenaste betalningsbalansstö-
det uppgått till 640 respektive 500 milj kr. Minskningen anslaget under förra bud-av
getåret berodde den ointecknade reservationen och skall intestora ettses som
minskat stöd för reforrnprogrammen.

Huvudinriktningen med stöd via SPA, i anslutning till IMF- och Världsbanks-
stödda ekonomiska reforrnprograrn bestått.har Detta har skett och paral-genom sam-
lellfrnansiering med IDA, bidrag till femte dimensionen bidrag tillgenom samt
ESAF. Mindre belopp har fördelats till den sjätte dimensionen, Sverige harattgenom
deltagit i skuldreduktionsoperationer för Bolivia och Moçambique. Därutöver använ-
des del betalningsbalansstödet under 199091 till betala räntekostnaden bila-av att

offentligtteral garanterade krediter till Sverige under Parisklubbsavtalen för fem län-
der, nämligen Moçambique, Madagascar, Tanzania, Togo och Guinea-Bissau. Som

resultat Gulfkrisen, erhöll Egyptenett även och Jordanien betalningsbalansstödav
199091.under

287Sammanfattningsvis kan konstateras klara riktlinjer har fastställts i budgetpro-att
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Tyngdpunktenanvändas.C3 skallunderbetalningsbalansstödetför hurpositionerna

tilltillföraför import,medelskuldlättnad ochdirekthar legat resurseratt genom
reforrnprogram.ekonomiskagenomförländerskuldtyngdafattiga,de som

policyriktlin-övergripandehar ingalandramarnairnportstödet inomBeträffande
eller projektstödsektor-vilketbehandlatstidigareImportstödet harfastställts.jer som

importstöds-samordning mellannågon ellerråttknappastharhelst. Det samsynsom
använd-beträffandegrad variti högharImportstödetländer. styrtolikaiprogram frånbudgetpropositionemaförst i deDetningsområden och sektorer. är senaste

ochEtt frittrefonnprogrammen görs.ekonomiskadetillkopplingen198990 som
egentligenbetalningsbalansstöd, har växtmedlikställasimportstöd, kanobundet som

flertaletmedockså i tidensammanfallertvå åren. storaDet attdeförstfram senaste
valutafördelningssys-marknadsbaseradetvå åren införtdemottagarländer senaste

fritt ochetableras,finns ellersådana väg ettär attförstDet när somsystemärtem.
detfungeraimportstödbetalningsbalansstöd kan är avsett.obundet som

idagbetalningsbalansstödetsvenskaDetl 2.2l
C3 ochmedel underdelsföljandei detinnefattarbetalningsbalansstödTermen

landrarnama.inomdunder C2,importstöddels v s
uppgåttbudgetåren tilldeochunderBetalningsbalansstödet har senasteettvart av

bilatera-andel detbetydandesåledesmiljarder kr. Det ärstorleksordningen 1,5 aven
betalningsbalansstödetHuvuddelenform.i dennaöverförsbiståndet idag avsom

till-nödvändig förtill importanvänds är attresurslillskott genereraär somett som
skuldlättnad.direktbetalningsbalansstödetövrigtl utgörsväxt. av

programländer ibetalningsbalansstöd vissaärsvensktDe största mottagarna av
Guinea-Bissau ochUganda,Zimbabwe,Zambia,Moçambique,Tanzania,Afrika;

Vissadeoch Vietnam störstaNicaragua mottagarna.AfrikaUtanförVerde. ärKap
femte di-denbetalningsbalansstöderhållerGhana,icke-programländer, genomtex

mensionen.
betalningsbalansstödetgällerVerdeKapländer utomsamtliga att ges somFör

Woods in-Brettonsanktioneratsreforrnprogram,ekonomisktstöd till avett somett
angåendeden för-de villkorindirekt tillanslutit sigsåledesSverige harstitutionerna.

ki de Po-definierasVillkoreningår dessaipolitikenekonomiska sda program.som
mottagarlan-ochVärldsbankenIMF,utarbetasPFP,Framework Papers,licy avsom

isinai PFP-processen representanterSverige deltargivareBilateraladet. genomsom
mottagarlandet.plats idialogstyrelserVärldsbankensochIMFs samt genom en

valutafördel-marknadsbaseradefå,godeller väghar,länder är attdel som
sådanaviaobundetfritt ochbetalningsbalansstödet system.kanaliserasningssystem

direktintebetalningsbalansstöd ärZambia, där alltTanzania ochSå förfallet somär
stödsLiknandeLicensing Systems.General systernOpentill kskuldlättnad ges s

betalningsbalansstödetstyrningochbindninginnebärZimbabwe. Dettai att aväven
valuta-marknadsbaseradefungerandehaftharinteländer,vissaexisterar. Iinte som

ochGuinea-Bissau KapNicaragua,Moçambique, Vietnam,fördelningssystem, t ex
Tenden-existerat.medlenslutanvändningavseendestyrningvissdockVerde, har av
iutvecklasmarknadsekonominmed motta-stödet i taktfriaöka detdock attär attsen

Moçambiquetillbetalningsbalansstödetskallbudgetåret 199293Förgarländema.
valutafördelningssyste-marknadsbaseradeintroduceradedet nyligenviakanaliseras
betalningsbalansstödetframtidaÄven detplanerasVietnamochNicaraguaförmet.

liknande sätt.ges
viktig.mycketbetalningsbalansstödetuppföljningtidigare konstaterats ärSom av

ochmotvärdesbetalningarbeträffandemikrobasis,delvisskerUppföljningen t ex
dmalqouppföljningen,dockviktigtLikamedelsanvändningen. ärsvenska v sden

utvecklas iekonominden allmännaoch hur mot-fördelasutgifternaoffentligahur de
288 särskilddetuppföljningenmakroekonorniska ärgäller dendettagarlandet. När av
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givare existerar.god samordning mellanvikt att

i formfullt för svenskt betalningsbalansstödMotvärde skall alltid betalas ut av
och inte till den enskildestöd till mottagarlandetimportstöd. Importstödet är ett

utgådet svenska importstödetmotvärde betalas, kommerOm inteimportören. att
resursfördelning.vilket skapar snedvridensubvention till importören, enensom

förgångna fullt motvärde erlagts i alla mottagarlän-i inte alltidpraktiken har detI
motvärdesbetalningama har dock tiduppföljningSIDAsder. stramatssenareav

Återigen i rörelsenverkligen efterlevs. det taktenför tillse reglerna är motatt attupp,
starkt reglerad ekonomi kanmarknadsekonomiskt avgörande. Iärsystemett ensom

för olika subventionssystem.finnasdet utrymme
står så länge medsvenskt betalningsbalansstödFlertalet än ettmottagarna avav

rörelsen mark-planekonomin och ben i marknadsekonomin,ben i även motett om
marknadsekonomiska inslagen blir ochutstakad och denadsekonorni klartär mer

dominerande.mer
makronivå Världsbanken och andra gi-sker tillsammans medUppföljningen

koncenteras budgetupp-k Public Expenditure Reviews, PER, somsvare genom
offentliga utgifter, och Joint Evaluation Missions, JEM,fördelningenföljning och av

upphandling.inriktassom
biståndskontoren, de konsultativaambassadema, Världsbanken ochGenom

utvecklingen i mottagarländema kontinuerligt.följs den ekonomiskagruppmötena
bedöms främst den allmänna ekono-betalningsbalansstödetEffekterna genomav

landet.utvecklingen imiska
kan förbättras. Framför allt finns detUppföljningen betalningsbalansstödet ut-av

samordning mellan givama. En jämförelse och samord-och behov bättrerymme av
också påkallad. viktigtolika mottagarländer Detstödet tillning är är att mottagar-av

måstemåttstock, samtidigt stödet utformas indivi-bedöms medländema somsamma
förhållanden.enskilda ländernas speciellaoch till deduellt anpassas

förslag riktlinjerframtidabetalningsbalansstödetDet SIDAs1.2.3l -
året vil-utarbetat principer för betalningsbalansstödSIDA har under det senaste

för regeringen för god-SIDA importstöd. Principema harbenämnerket presenterats
kärmande, regeringsskrivelse.genom en

betahiingsbalansstöd bygger de principerSIDAs förslag till principer för som
programbiståndtill DACs riktlinjer för ochSverige redan har anslutit sig genom

riktlinjer den svenskaSIDAs förslag ligger väl i linje medför irnportstöd.SPAs rege-
betoning marknadsekonomiska och effektivt utnyttjandestöd tillringens system

biståndsresurser. har tidigare. det föl-bakom principerna berörts IResonemangenav
kriteriema för lämna betalnings-sammanfattande föreslagnaendast dejande skall att

behandlas.balansstöd
skall kunna länmas tilloch fritt obundet irnportstödBetalningsbalansstöd motta-

nedanståenderiktning uppfylla krite-sig i ibefinnergarländer mot atten processsom
nåvälutvecklad plan för hur skall dit.och harC-Krier punkt en mansom

Särskilt vikt skall läggas vid kontantgapet.fmansieringsgap.bedöms haLandetA. ett
Betalningsbalansstödetstrukturanpassningsprogram.genomförLandet ärB. ett

prograrnbistånd.policyvillkor, dsåledeskopplat till typ avv s en
Betalningsbalansstödtillförs additionellt sparande.Biståndet landetinnebärC. att

Påinte substituera det. längre sikt bördet inhemska sparandet,skall komplettera
långsiktigt betalnings-för undvika beroendesparandet ökadet inhemska att ett av

balansstöd.
expansion de konkurrensutsatta sektorer-Biståndet förenligt medskallD. avvara en

289långsiktigticke-traditionella exportsektom, för undvikadenspeciellt attna,
biståndsberoende.
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E. Den totala importens sammansättning avspeglar balans mellan olikaen varu-
kategorier tillgodoser behoven hos de produktiva och sociala sektorerna.som
Aven den regionala fördelningen bör beaktas.
Växelkursen befinner sig i eller nära jämvikt, d skillnaden mellan officiellv s
och parallellkurs bör signifikant.vara

G. Alla betalningsbalansstöd behandlas lika och betalar fullt motvärdemottagare av
enligt officiell växelkurs.

H. Utländsk valuta fördelas huvudsakligen icke-administrativ basis d ingenv s
prioritering sker vissa mottagare.av
Landet har kreditsystem fördelar krediter efter ekonomiska och inteett som
politiska kriterier.

ingårMotvärdetJ löpande intäkt i statsbudgetenoch används inte till finan-attsom. siera utgifter medverkar till makroekonorriisksätt obalans.ettnya som
K. Statsbudgeten prioriteras och följs i enlighet med Public Expenditureupp

Reviews.

De principer SIDA föreslår skall gälla för fritt och obundet importstöd,attsom ge
biståndetberör inte enbart inom landramama, bör omfatta betalningsba-ävenutan

lansstödet finansieras utanför landramarna. För stödet detsammaärmottagarensom
och villkoren och kriterierna bör därför samordnade. Skuldtyngdheten har varitvara

uttalat kriterium erhållaför betalningsbalansstöd, vilket inte fallet i SIDAsett äratt
föreslagna riktlinjer. De flesta länder med finansieringsgap dockavsevärtett är
skuldtyngda.

Utöver de kriterier SIDA uppställer för betalningsbalansstöd, främst ärsom som
ekonomisk beaktar Utrikesdepartementet den allmärma utvecklingspo-ävennatur,av

litiken i länder vid val betalningsbalansstöd. Detta innebär blmottagareav attav a
upprätthållamottagarlandet skall respekten för mänskliga rättigheter och styras ettav

demokratiskt sanihällssystem. Liksom för de ekonomiska kriteriema det riktning-är
Ävenoch utvecklingstendcnsema avgörande för bedömningen.ären ettsom om

mottagarland inte kan karaktäriseras fullständig demokrati, kan betalningsba-som en
lansstöd motiverat gårutvecklingen ökad demokratisering. De ekono-motvara om
miska och politiska refoimprocessema fristående fråninte varandra.är De ekonorriis-
ka reforrnema kan ofta katalysator för politiska reformer och främjandetvara en av
ekonomiska reformer betalningsbalansstöd, således ocksåkan understödjagenom
politiska reformer.

Internationellt betalningsbulansstödl l.3 Moçambique
internationellaDet import- och betalningsbalansstödet till Moçambique i fort-

sättningen betalningsbalansstöd kan indelas tvåi faser. l Perioden fram till 1987
då importstöd endast och de nordiska ländernaöststatema degavs av av senare-främst Sverige. 2 Perioden 1987 Moçambique inledde sittnär ekonomiskao m
reformprogram och för detta erhöll policyrelaterat stöd från Bretton Woods insti-ett
tutionerna antal bilaterala givare.störresamt ett

Varförbetolningsbulunsstödl l.3.l

Vid självständigheten såg1975 den ekonomiska situationen i Moçambique be-
tydligt ljusare i dag. De viktigaste basnäringamaän jordbruk, transporttransit-ut290 var
tjänster för grannländema arbetskiaftrnigration till i Sydafrika. Eftersamt gruvoma
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började dock ekonomin och mellan 1980-84 sjönk med 201975 BNPstagnera ca

deni reala Som ekonomiska krisen presenteraderegering-ettprocent termer. svar
1986 ekonomiskt strukturanpassningsprogram de ReabilitacaoProgramaetten -

Economica PRB, utvidgat till omfatta insatser inom de sociala sek-ävenattsenare
målsättningaröverordnadeoch därmed omdöpt till PRES. PRES 1är atttorema

tillbakagången återupprättainhemsk produktion rimlig inkomst-vända i och kon-en
sumtionsnivå för främst landsbygdsbefolkningen; 2 väsentligt reducera de ekono-

såväl förutsätt-obalansema interna omvärlden; 3miska upprättagentemotsom-
dåproduktionsökning tillväxt förbättras.ningar för betydande och säkerhetslägeten

uppnåsMålsättningama skall genom
Prioritering produktion och marknadsföring jordbruksprodukter.av av
Marknadsanpassning hela det ekonomiska med växande privatsystemet, enav

såsomincitament prisliberalisering,sektor och stimulans produktionenav genom
tillhandahållande tillhandahållandekonsumtionsvaror, insats-devalvering, av av

råvaror och reservdelar stöd till infrastruktur och marknadsföringsamtvaror
landsbygden.
Ökad effektivitet kraftigt minskad grad administrativ interveneringgenom en av

ekonomin och ökad indirekt styrning investeringar produktivitets- ochi av genom
vinstkriterier.

för möjliggöra importGivarsamfundets stöd i form betalningsbalansstöd att avav
råvaror,för landsbygdsbefolkningen, insatsvarorreservdelarincitamentsvaror

krävs för rehabilitera infrastrukturen.samt attvaror som
återkommande utarbetas ik Policy Framework Papers PFP,I närasom sam-s

och Intemationella valutafonden, redovisar regeringen sinamed Världsbankenarbete
prioriteringar finansiering, betalningsbalansstöd,och den ärexterna genom som en

för regeringensförutsättning för frnansieringsgapet skall täckas, och därmedatt att
ekonomiska fullföljas.politik och prioriteringar skall kunna

Betulningsbulunsstödetsvolymoch11.3.2 givare

således internationellt stödEn hömstenama i PRES mobilisering ökatärav av
gåvovillkor. politiken inte bara privatisering och avlägs-I detta perspektiv vilar

tillhandahållan-nande centraliserade administrativaoch ävenstyrsystem, utanav
bistånd ocksåobundet omfattande har ställts tillbetalningsbalansstöd. Ett Mo-det av

çarnbiques såvälförfogande multi- bilaterala givare. totala inflödetDet avav som
i form lån gåvor frånökade 651 milj dollar 1987 till 923 milj dollar 1990.stöd ochav
till också frånomfattande stöd Sovjet-slutet 80-talet erhöll MoçambiqueFram ettav

lånoch och bidrag till oljeimport, kommersiellt livsme-unionen andra öststater, t ex
Öst-bistånd. Som följd utvecklingen ikonsumtionsvaror och teknisktdelsstöd, en av

överföringar i upphört.dessahar stort setteuropa
erhållit mjuka VärldsbanksIDA-krediter. Den1985 har MoçambiqueSedan tre

oktober 1985 och uppgick till 45 milj dollar. En visskrediten beviljades iförsta sam-
i augustiItalien Den andra krediten beslutadesfrnansiering Norge.samt somgavs av

samfinansiering totalt drygt 30 milj dollaruppgick till 70 milj dollar med1987 om
Finland. maj 1989 beslutadesfrån Schweiz, Danmark, Nederländerna, Norge Isamt

återhämtningslcrediten milj Storbritannien,uppgick till 90 dollar.tredjeden somom
samfrnansierade med 70 milj dollar.Schweiz VästtysklandFinland, Norge, samt ca

också tillhandahållitsbetalningsbalansstöd harfinansieringBetydande extern genom
EG, Italien,organisationer bilaterala givare, blinternationellaandra samt agenom

fjärde kredit började beta-juni 1992 belutSverige, USA och Japan. I togs somom en
uppgårår. till 180 milj dollar under 18augustiseptember Kreditenilas ut ensamma

Storbritanniensarnfmansiärer Schweiz, Tyskland,månaders period. Förväntade är
parallellfmansieradeparallellfmansierar med 120 milj kr. DetDanmark. Sverigeoch 291tilltill mottagarlandet. Stödet kopplas normaltimportstödet kanaliseras direkt en
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frånstrukturanpassningskredit Världsbanken ocheller IMF. Kopplingen dock in-är
fonnell och det svenska bådestödet helt självständigt vadär villkor och ad-tex avser
ministration. samfinansieradeDet importstödet kanaliseras via multilateral organi-en
sation, främst Världsbanken, administrerar stödet.som

frånVid sidan stödet Världsbanken och de bilaterala erhållergivama struktur-av
anpassningsprograrnrnet frånstöd IMF. Mellan 1987-89 stödde IMF det ekonomiska
reformprogrammet sin Structural Adjustrnent Facility frånSAF, och 1990genom

Enhanced Structural Adjustment Facility årligaESAF. IMF gör översy-genom en
den förda politiken och i september 1991 beviljades andra utbetalning inomner av en

ESAF i samband med regeringen presenterade sitt femte målsättningarPFP medatt
åtgärderoch planerade för perioden 1991-93.

Volutuullokering1l.3.3 ochvüxelkursutveckling

På oentralplaneringens tid kontrollerade hanteringen utländsk valuta ochstaten av
allokeringen skedde helt administrativa grunder. 1 samband med den ekono-att
miska reformprocessen påbörjades har tillämpat olika för allokeringsystemman av
valuta och utfárdande importlicenser. Under årende har det funnitssenasteav sex
olika administrativa för allokering utländsk valuta i Moçambique.system av

Inom för Fundo Cambial Geral FCG och Novo Sistema de Gestaoramen
Carnbial NSGC tilläts exportföretag behålla återköpaeller delar sina exportin-av
komster i utländsk valuta. Syftet stimulera företagen öka FCG fr-att att exporten.var
nansieras de inkomster erhållitlandet hemsända lönerexport,genom genom egen
från inkomster från ochhamnar järnvägar. 1991mrgrantarbetare uppgick in-1samt
komsterna till 150 milj dollar Valutan används främst till prioriterade betalningarca

biståndsñnansieringdär olika skäl inte tillgänglig, energi- och kolimportär tav ex
från Sydafrika, IATA och andra internationella avgifter, försvarsmateriel SGCNetc.
inrättades redan 1983 i syfte stimulera och finansiera import insatsvaroratt export av
nödvändiga för exportindustrin. Systemet innebar årligen ingick avtalexportöreratt
med handelsrninisteriet och Banco de Moçambique rättighet köpa tillbakaattom en
viss del vanligen 30-50 deprocent valutainkomster de I samband medav genererar.

det marknadsbaserade för allokering utländsk valuta började infö-att systemetnya av
den första april 1992 upphörde NSGC.ras
I augusti 1987 ombildades upphandligsenhet inom handelsministeriet,en ur-

sprungligen inrättad för administrera den första IDA-krediten, till Gabineteatt de
Coordeacao dos Programas de Importacao GCPI. Den enhetens första uppgiftnya
blev administrera den andra IDA-krediten. Världsbanken ocksåhar dessaatt genom
krediter utgjort den källan till det stöd kanaliseratsstörsta GCPI. 1989-90som genom

Ävensåledesstod Världsbanken för 30-40 det totala stödet. det svenskaprocent av
betalningsbalansstödet har kanaliserats GCPI. GCPI har tillämpat olikatregenom

för allokering bundet och obundet bistånd.system av
1Allokering bestäms GCPI inom de s k positiva eller negativa listorav ramar

fastställts de olika givama. Detta har gällt för Världsbanken,systemsom av
Sverige, Nederländerna, Afrikanska utvecklingsbanken, Tyskland Schweiz.samt

föreslås2 Allokeringen måsteGCPI godkännas givama. Detta harsystemav men av
gällt för Storbritannien, Japan, Kanada, Danmark, Italien, Frankrike och Norge.

3 Allokeringen förutbestäms givama. Detta har gällt för frånstödet EG.systemav
Fundo do Mercado FM inrättades officiellt 1988 reglerades juridiskt förstmen

1990. Syftet med FM stabilisera import och handel med vissa konsumtionsva-attvar
såsom hushållsartildar,kläder, elvaror, kontors- och skolmateriel Dessaror etc. varor

importerades till den officiella växelkursen finansieradesoch främst delargenom av
den tredje IDA-krediten. 1 till det övriga världsbankstödet behövde detmotsats som
kanaliserades FM inte GCPI adrnirristerades direkt handels-utangenom passera292 av
nrinisteriet. 198889 ställdes 8 milj dollar till förfogande för täcka ansökningaratt om
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siffror milj respektive miljmilj dollar. 1990 motsvarande 10 dollar 54totalt 18 var

speglade importöremas möjligheter kraftigaväxande intressetdollar. Det göraatt
officiell tillimporterades till växelkurs kunde säljasvinster deattgenom varor som

dåförsta hälften 1991 fasadesparallellmarknadens priser. Under FMden utsvarta av
sekundämiarknadendess verksamhet kom täckas den semerparten att av nyaav

nedan.
samrådeffektivt allokeringssystem beslöt regeringen, isyfte inrättal ettatt mer

imponerande företagen, det gällde vissa prioriterademed Världsbanken, de näratt
tillgång valuta förutsatt de kunde betalaskulle automatisk till att mot-varugrupper,

Nao-Administrativa de Aloçacao de Devisas SNAAD,värde. Systemet, Sistema
tredje IDA-krediten Sverige, omfattade inled-bl erhöll stöd den samtgenomsom a

råvarorreservdelar till insats- och till textil- ochningsvis endast vägtransporter samt
utökades listan till omfatta reservdelar insats- ochskoindustrin. Gradvis dock att samt

bådeåterspegladesråvaror flera sektorer. gradvisa utökning sortimentettill Denna av
företag ansökte valuta och värdet importen. lmponlicensemasi antalet som om av

från Ca 8016,6 milj dollar till 67 milj dollar slutet 1991.värde procentsteg av av
alltsåSNAAD impor-distribuerades till privata företag. Tanken medvalutan attvar

tillgång till valuta efter ha kvalificerat sig förskulle ha obegränsadtörema att va-en
viktig SNAAD aldrig kom fylla denna funktionlutatilldelning. En orsak till attatt var

tillräckligt betalningsbalansstöd till förfogande förgivama inte ställde mycket attatt
stånd fungerande valutamarknad. Underfmansiering medfördetill att systemeten

Ävenefterfrågankunde till den givna växelkursen. det faktum stödetinte möta att
medförde perioderi klumpsummor i jämn tidenkom än ström översnarare aven

efterfråge- vilket sin upphov till ökad importeller utbudsöverskott, iantingen tur gav
den parallellmarknaden.via svarta

sekundärmarknaden för utländsk valuta i oktober 1990Inrättandet den kav s
syftade till skapa marknad för valuta där priset bestämdes utbud och efter-att en av
frågan, med begränsningen kursen inte fick understiga priset parallellmarkna-att

med övriga15 Samtliga banker har tillsammans med del ak-den än procent. enmer
verka marknaden. Ursprungligen begränsat till intäkter inom tjänste-rätttörer att

frånomfattaNSGC expanderades 1991 till intäktersektorn ävensamt systemet att
icke-traditionella utökning sekundämiarknadensTrots dennaden exporten. var vo-
begränsad, 40-50 milj 1991, följd det splittradelym dollar underca a som en av

såmed olika valutafönster emedan importörema naturligt i högsystemet samt ut-nog
sträckning till officiellamöjligt efter köpa valuta den lägre kursen.strävat attsom

återspegling tillgång efterfråganoch utländsk valuta har sekundär-Som en av
marknadens kurs fluktuerat mellan den officiella respektive parallella kursen.svarta

detEnligt ekonomiska reformarbetet förhandlats fram med IMF har regeringensom
förbundit sig förena officiella sekundännarknadens.den växelkursen med Dettaatt

med för allokering utländsk valuta börja-skall i samband detske systemnya av som
april 1992.de införas i

återspegladesekonomin första hälften 80-taletkraftiga obalansema i underDe av
officiella den parallellrnarkna-i klyftan mellan den växelkursen och kursen svarta

officiella växelkursen 40 meticais dollar, medan denden. 1986 den svartavar per gav
meticais för belopp. En serie först kraftiga och gradvisa de-800l samma av senare

radikalt officiella Erfarenhetama SNAAD ochvalveringar justerade den kursen. av
pekade emellertid ytterligare rejäl devalvering nöd-sekundännarknaden att en var

också Frånregeringen ökade devalveringstakten under 1991. slutetvändig och av
första april 1992 minskade skillnaden mellan den parallella och den of-1991 till den

från Påficiella 97 till minskade skillnaden mellankursen 14 sättprocent. samma se-
frånofficiella 80 femkundärmarknadens kurs och den kursen till procent.

293
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betalningsbclurzsstödet effektivti 1.3.4 Hur varit

Givet den avgörande roll betalningsbalansstödet spelar i den ekonomiska reform-
politiken blir bedömning stödets effektivitet i grad bedömning den eko-en av en av
nomiska utvecklingen. Ett problem i detta sammanhang det ekonomiska struk-är att
turanpassningsprogram långsiktigt,Moçambique genomför med följdenär attsom
bedömningen främst blir uppskattning den ekonomiska färdriktningen.en av

Ett resultat PRES har varit den negativa tillväxttrenden mellan 1982-85 harattav
brutits. Mellan 1987 och 1989 ökade i år,BNP genomsnitt 5,4 i realaprocent ter-per

tillväxtDenna vilar bl ökning lätt industriprodulction, i sin turmer. a en av som
möjliggjorts internationell råvaru-valuta varit tillgänglig föratt samtgenom reserv-
delsimport. pågåendeTrots det kriget och den bristande säkerheten främst lands-
bygden kunde också återhämtningskönja jordbruksproduktionen underman en av

återhämmingperiod. En bl förklaras anpassning priser till för-samma som a av av
mån för jordbruksprodukter tillgångökad incitamentsvaror. Exporten ökadesamt
med 10,6 1990 och 31,3 1991, främst resultat ökadprocent procent ett exportsom av

virke, bomull och icke-traditionella Exportens andel har därmedBNPav varor. av
fördubblats sedan 1987. måsteTrots denna ökning fortfarande 85 procent ut-ca av
landsbetalningarna bistånd.finansieras 1990-91 sjönk emellertid tillväxten tillgenom
i genomsnitt år. Tillbakagången1,1 kan till del förklaras torkanprocent per en av

ökning Renarno-attacker allvarligt tillgången energi.störtsamt en av som
ocksåFramsteg har gjorts i arbetet och balansera statsñnansema. Bud-att sanera

biståndhar i hög grad finansierats gåvovillkor, med resultatetgeten attgenom un-
frånderskottet sjönk 15 1986BNP till 6 1990.BNP Un-procent procentca av ca av

biståndsöverföringarderskottet före frånhar däremot ökat 18 till 27procent procent
någotBNP, speglar hur känslig Moçambiques ekonomi och den ekonomiskaav som

reforrnpolitiken för eventuella nedskärningar i det internationella biståndet.är
Fram till 1986 speglade statsutgiftema utvecklingsñlosoñ där storskaliga in-en

vesteringar infrastrukturi spelade framträdande roll. En andel statsutgifter-storen av
farms inte dåi budgeten flera projekt byggde utländsk fmansie-upptagnana som

ring levde sitt liv utanför statsbudgeten. Sedan åt-294 dess har regeringen vidtagiteget
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få treårsför in allt stöd och alla utgifter i statsbudgeten.En rullande finans-gärder att

förmånelefanterinvesteringsplan har utarbetats och vita har lyfts till föroch stora ut
småbruksproduktion sociala utgifter.stöd till och

Penningpolitiken har inriktats reducera likviditeten och öka effektiviteten iatt
kreditpolitiken. Genom eliminera centralbankens finansiering budgetunder-att av

begränsadesökningen penningmängden. I april 1992 genomfördes rejälskottet av en
räntenivån följdenhöjning med realräntoma blev positiva samtidigt tidiga-attav som

räntenivåer utlåning Såvälför till olika elirninerats.skillnader i sektorer den lägstare
utlåningsräntan den ligger inflationen39 högsta 44 överprocent procentsom

till 351991 uppgick procent.som
uppnåttstill de makroekonorniska resultat den eko-Sett i relation som genom nya

nomiska politiken har betalningsbalansstödet tvivel spelat viktig roll. Denutan en
olika insatsvaror möjliggjorts importstödet har varit starktimport av som genom en

bidragande faktor üll de ökade exportinkomstema. Därmed inte importstödetsagt att
från effektivitetssynpunkt.fritt problem och fungerar tillfredsställande Problemär ur

återfinnsflaskhalsar dels i den lokala miljö vari importstödet verkar, dels i bris-och
givarsamordning och olika former bindning stödet.tande av av

betulningsbulunsstödetProbleml 1.3.5 i

biståndsmedel måstefinansieras företagFör import med mottagande betalasom
Även ocksåmotsvarande värde motvärde i lokal valuta. denna princip gälldeom--

då kraftigtunder centralplaneringens tid, innebar den övervärderade kursen lokal-
för företag myndighetervaluta de verkliga kostnadema imponerande ochatt var

låga. åtföljtDevalveringama PRES innebär motvärdesbetalningamamycket attsom
sig verkliga kostnadema för importen. Därigenom skall endast bärkraf-har denärmat

företag överleva lite sikt. Kosmadema för statliga företags och myndigheterstiga
ingå biståndskall i statsbudgeten.Givet det omfattande Moçambiqueimport som er-

håller, inte bara i absoluta i relativa 50 BNP 1991,även ärtermer utan procent av
insamling motvärdesfonder vikt för ekonomiskaoch utnyttjande denstor ut-av av
vecklingen. Motvärdesfondema inte minst viktig potentiell källa till statsinkom-är en

Faktiskt inbetalt motvärde har emellertid inte den fulla potentialen.motsvaratster.
Regeringen tillåtitshar själv urholkat principen vissa företag dröja med be-attgenom
talning motvärde. Detta har skett olika kreditarrangemang, främstav genom genom
utfärdandet finansdeparte-k Letras do Tesouro. Dessa letras utav som gavs avs

handlades centralbanken innebar importören beviljades uppskovmentet attmen av
förfarande,med motvärdesbetalningen. Vid sidan detta allt innebartrots attav som

motvärde nå-skulle förekommit valuta till förfogandebetalas, har det ställtsatt utan
krav motvärde. vissa fall har regeringen helt enkelt beviljat undantag för fö-1gra

motvärde, i andra fall har korruption och bristfälliga rutiner möjlig-betalaretag att
från fall syftemotvärdesbetalningar. 1 del har givare intervenerat igjort flykt ävenen

från betalning för viss import. Världsbanksstu-företag motvärde Iundantaatt av en
såledesinbetalning motvärde 1991 konstateras följandedie avom

potentiella motvärde kunde uppgick till 445 miljarder meticais.Det som genereras-
bokfördes miljarder meticais335 75 procent.Av detta

bokförda inbetalades miljarder meticais, medan 94 miljarderbeloppet 241Av det-
uteståendei letras eller andra kreditarrangemang.var

situationen densamma 1990. Det potentiella motvärdet uppskattadesI stort sett var-
miljarder 264 miljarder bokfördes.till 333 meticais, vilka meticais 79 procentav

problemen motvärdesbetalningama den administrativa för-Vid sidan med harom
mångadelningen importstödet i avseendenfungerat otillfredsställande.av

finns flera faktorer bidragit till GCPI haft problem allokera betal-Det att attsom
instabilitetenningsbalansstödet effektivt En viktig anledning i stödet.sätt. ärett 295

från två givare 30importstöd administrerades GCPI ökade snabbt ochDet avsom
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milj 199091. Mängden givaretill givare och 400 dollarmilj dollar 1987 11 närmare
användningsområde,varierande krav upphand-innebär det ställs mängdatt en

redovisning. Stor osäkerhet rörande exakt ochlingsregler rapportering och närsamt
GCPIs möjligheterutfästelser betalas begränsar starkthur mycket givamas utav som

månatlig, årligkvartalsvis ellerplanera utfärdandet importlicenseratt en ensav
kapacitet inom GCPI. GCPI harbasis. Till detta kommer bristande kompetens ochen

i med det ökade stödet, brittiska ODA fr-klarat öka sin kapacitet taktinte trots attatt
myndighetenstekniskt och SIDA olika sökt stärkanansierar visst stöd sättett upp-

handlingskompetens.
faktiska utbetalningar under 1991 illus-översikt givamas utfästelser ochEn över

tillgängligttotala betalningsbalansstödet förväl problemen. 1990 uppgick dettrerar
utfastelser givama under CG-mötet tyddeGCPI till 370 milj dollar. De gav enca

utgångspunkt från utfästelserför 1991. Med dessa pla-ökning till 400 milj dollarca
för 1991. slutetsektoriellt utfärdande importlicenser Inerade GCPI totalt och av av

förfogande 59 milj dollar in-GCPI totalt 86 milj dollar till sitt1991 hade sommars
frånfrån föregående år milj i Storbritanniengående och 27 dollarbalans nya pengar

från övriga givare uppgick till 130 milj dollar.Utfästelser stödoch Norge. caom
månader från slutetfrån försenades emellertid januari tillNederländernaStödet sex

för-utlovats Frankrike betalades intejuni 1991. 100 milj franska franc utsom avav
från förväntades i juli för-EG 45 milj Ecui augusti 199l. En utbetalningrän somom

Från Italien förväntades 50 miljratifrcering Lomê IV.senadesi avvaktan caen av
administrativa skäl. Som konsekvensutbetalningen försenadesdollar av enmen

förfogande under perioden l l-3 l8 1991 blistod till GCPIskom de attresurser som
Ävenåtta-månaders åretperiod innanbetydligt motsvarande givamaslägre än om
självfallet tillförseningama osäkerhetenlederutfästelser betalats ochut pro-senare

jämt utnyttjande medlen.avseendeplanering ochblem ett av
bli betydande marknadsbase-sig SNAAD skulleUrsprungligen tänkte ettattman

för-valuta. flera skäl uppfylldes inte dessaför allokering utländsk Avrat system av
biståndsmedel medanSNAAD enbartväntningar. För det första finansierades genom

så-begränsadesandra kanaler. SNAADexportinkomster fördeladeslandets genom
framgått det betalas iTypiskt för detta stödlunda till importstöd. är, att utovan,som

tillgångnågot i perioder med relativt godi sin resulteradeklumpsummor, atttursom
tillgång-då efterfråganperioder väsentligtvarvades medutländsk valuta översteg

hanterades kösystemperiodernaDe änett anpass-snarare genomgenomsenareen.
betydligt övervärderadEftersom den officiella växelkursenning växelkursen. varav

berörda företagen erhöll betydandeinnebar defram till mitten 1991 systemet attav
kunde importerasirnportsubsidier. antaletindirekta När genomvarugrupper som

efterfrågan till överstiga tillgängligaökade snabbtsedemera utökades,SNAAD att
marknad föri praktiken fungeraDärmed upphörde SNAAD att ut-som enresurser.

ländsk valuta.
betalningsbalansstödet enligttill allokeraGCPI länge bundetGenom attatt var

inför problem tilldeladeställdesprincipen prioriterade sektorer omsättaattmanom
kapacitetsproblemenförklaras de nämndaTill del kan dettamedel. samtav ovanen

olika givare. En viktigare anled-regler och rutiner blandförekomsten olika krav,av
prioritetslcriterier ing-så enbartallokeringen byggerning varär dock länge tasatt

Anledningenfinansiella kapacitet.till den tilltänkteegentlig hänsyn mottagarensen
således prioriteradeofta depotentiella utnyttjatstill är mottagarnaattatt resurser

den restrikti-motvärde. problem harmöjlighet betala Dettasaknat accentueratsatt av
fortsattkrav för stödbringa inflationen,kreditpolitik, syftande till är ettatt somnerva

insåg utfärdade im-antalet faktisktfrån givarnaflera givare och särskilt IMF. När att
Moçambique förbetalningsbalansstödmotsvarade volymeninteportlicenser utsattes

för valutaallokering-modifiera kriteriemapåtryckningar, främst Världsbanken, attav
kommitté, Council for Ex-Något tvänninisterielli sin ledde till atttur ensomarna.

företag skulle ha möj-CREE, i april 1990 beslutadeEconomic Relationsternal att296
ansökan först skullehos GCPI, dansöka valuta direktlighet attutanatt passe-v som
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förmågamyndighet eller ministeiium. Vidare skulle sökandes betalaett att mot-ra en

värde i beaktande. Resultatet blev snabb ökning antalet utfärdade irnportli-tas en av
ocksåDenna modifiering politiken bidrog till andelen konsumtionsva-attcenser. av

i den totala importen ökade. Det gynnade handelsmän snabbtsystemetror nya som
kunde sin import och därmed nödvändigt motvärde.omsätta generera

belyser fundamentala frågan åUtvecklingen den möjligtdet sidanär attom ena
söka säkra för prioriterade åsektorer och andra sidan driva snabb mark-resurser en
nadsanpassning ekonomin. Vinstgivande och växande företag behöver självfalletav

för utnyttja sin potential. I det perspektivet innebär liberalisering al-attresurser en av
lokeringen effektivt utnyttjande valutan. Detta behöver emellertid inteett mer av va-

fallet de har köpa alltsåvalutan, motvärde, i den positionenärattra om som resurser
ocksåtack handels- och möjligen spekulationsvinster. Samtidigt kan konsum-vare

så frågantionsvaror länge det inte lyxvaror för den urbana elitenär utgöraom rena- -
viktiga incitament för Påökad jordbruksproduktion. sikt kan handelsmän-ävenen

vinster, givet stabilare ekonomisk och politisk miljö, komma investeras iattnens en
produktiva sektorer.mer

Frågan nationella prioriteringar också bistånds-och marknadsanpassning harom
politiska irnplikationer särskilt i den svåraekonomiskt och politiskt mycket situa--
tion Moçambique befinner sig Trots PRES positiva makroekonorriiska effek-som

levnadsstandardenhar för och redan befolkningsgrupper sjunkitter stora utsatta yt-
terligare. det förstaFör innebär PRES minskade subventioner livsmedel, vatten,av
elektricitet och hyror samtidigt avgifter införs för social service. För detsom nya an-
dra kan inte PRES avsedda stimulans produktionen uppnås sålandsbygdenav

krigetlänge fortsätter. svåraFör det tredje innebär den torkan situationen förvärrasatt
ytterligare. Ett betalningsstöd syftande långsiktigtill stödja ekonomisk struk-att en

måsteturomvandling insatser ämnade lindra akutvägas nöd.mot att

för1.3.6 Det fördelning utländskl valutasystemetnya av
Som ytterligare led i den ekonomiska refonnpolitilcen började Moçambiqueett
första samrådden april 1992, i med Världsbanken och IMF, införa marknads-ett nytt

förbaserat fördelning utländsk valuta. Det skallsystem ersättasystemet samt-av nya
tidigareliga administrativa Ett enhetligt och förenklat ligger i linjesystem. system
denmed övriga reforrnprocessen eftersom svårtdet lite sikt kombinera li-är att en

beralisering de inhemska marknaderna med eller mindre administrativtettav mer
för tilldelning utländsk valuta. Ett enhetligt marknadsbaseratsystem ärsystemav

också villkor för fortsatt frånstöd IMF, Världsbanken och de bilateralaett givare som
villkorentillämpar i den IDA-krediten.senaste

Efter självständigheten omorganiserades den finansiella sektom i Moçambique
med denresultatet Banco de Moçambique såvälBM kom fungeraatt attnya som
centralbank kommersiella bank. BM kom därmed handhastörsta till 95attsom upp

den finansiella tillgångar.sektoms Genom regeringen kontrolle-ävenprocent attav
rade bankenden Banco Popular de Desenvolvirnentostörsta BPD fick dennäst - -i det fullständig kontroll den finansiella sektom.närmaste Den enda privatäg-överen
da bankens, Banco Standard Totta de Moçambique BSTM, verksamhet omgär-var
dad rad restriktioner. Som konsekvens utgjorde den finansiella sektornav en en rege-
ringens förlängda självständigt fungerande någrabanksystemän ochettarm snarare

huvuduppgiftema blev finansiera statsbudgeten lånackumuleradeatt samtav genom
täcka underskott i de statliga företagen. 1987 inleddes reformering bariksyste-en av

i syfte skilja central- och affärsbanksfunktionema åt. börjanI 1992 deladesmet att av
tvåBM i enheter, Banco de Moçambique skall fortsätta fungeraupp som som cen-

tralbank ComercialBanco de Moçambique BCM blir affärsbank. Kon-samt som
kurrens inom affärsbankssektom skall stimuleras utländska banker skallattgenom
erbjudas möjlighet etablera sig i Moçambique.att 297
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principen all utländsk valuta, anting-grundläggande i detDen ärsystemet attnya
fri obunden i form eller mindre bundet importstöd, skall kanalise-och eller av meren

Administrativ allokeringaffarsbankema eller speciella valutahandlare. avras genom
princip avskaffas. det verkligenvaluta och importstöd skall i helt För att systemetnya

försöker regeringen tillsammans med Världs-skall fungera marknadssystemettsom
sådanavbinda allt importstöd. bakgrundbanken givarna Motatt att ett enav av-

mån stånd, bestårkommer till kommer ske gradvis, detbindning, i den den att nya
två fri valuta för hante-delsystem för hantering verkligt samt ettsystemet ettav av-
eller mindre bunden.ring av mer

andrafortsättningen kanaliseras affársbankema och li-All fri valuta skall i genom
till enhetligden nuvarande sekundärmarknaden växel-censierade operatörer en

efterfrågan. Affarsbankema och övrigalöpande bestäms utbud ochkurs av ope-som
centralbanken därmedkommer köpa den utländska valutanratörer att av som ome-

fmansministeriets konton. Systemet innebärdelbart kan deponera motvärdet ett av
måste skaffa erforderlig lokal valuta, sedanköpa den utländskaimportörema förstatt

tågordningimportlicens, d ivalutan och slutligen ansöka stort settsomom en v s en
behandlasjämfört med dagens. Statliga myndigheter kommerdenär attmotsatta som

måste betala det gällande marknadsprisetköpare helst och därmedvilken annan som
någrafinnas restriktionerförefaller inte det kommerför valutan. Det att av-som om

ifrågakan komma med undantag för devilka sektorer ellerseende varugrupper som -
givarna fastställer.som

stå såför del inflödetbetalningsbalansstödet förväntasEftersom stor ut-en av av
förhållan-erhållaMoçambique kanvaluta förutsätter Banco deländsk attsystemet en

stårlångsiktig till landets förfogandeinformation det stöddevis säker och om som
fått fråninformation de olika givama,banken, efter det denTanken är attatt genom

villkortillgängliga, vilkamassmedia tillkännager vilka är ärsamt somresurser som
kommer centralbankenanvändandet. För stabilisera marknadenförknippade med att

och eventuell överlikvi-fastställa enskilda likviditetstak för köpaoperatörernaatt upp
På sårådande kommer valutareservenvaluta till växelkurs.ditet i sätt merparten av

använda dessamedel till jämnaligga i centralbanken kommer störreutatt attatt som
efterfrågan. den ursprungligaBeträffande uppbyggnadsvängningar i utbud och av

återhämtningslueditfjärdecentralbanken förlita sig IDAskommer attreserven
frånparallellfmansiering bilaterala givare.milj dollar och180 samt sam-

den fria valutan.skall hanteras iBundet importstöd sättstort sett samma som
importstöd till af-sälja bundetFöljaktligen skall centralbanken vägnarstatens- -

finns emellertid vissasäljer vidare till irnportörema. Detfärsbankema vilka i sin tur
Som följd olikahanteringen den bundna valutan.problem kopplade till en avav

tillgångar mindreimport baserad dessauppkommer kostnaderbindningar görsom
tvåprincip olikaimportörer. finns iför landet och enskilda Detattraktiv typer av

kostnader förbundna med be-transaktionskosmader 2kostnader ökadel samt
ursprungskällor. Beträffande den förraochgränsningar avseende typen avvaror

tidsåtgången från irnportpro-genomförd detvisar studie BMkostnader attattaven
för importpåbörjats mottagits betydligt längretill dess godset äratt genomcessen

medel.jämfört med obundnabundna
svårare indikationEnkostnader betydligtandra mäta.Den är attatttypen av

svårighetergivare haft fak-faktum fleraallt betydande detkostnaden ärär attatttrots
förklarassvårigheter visserligen till delkanbetala bundna medel. Dessatiskt ut en av

irnpor-initiativet skullei däradministrativa rutiner, även tasett systern avmensvaga
idag erbjuds bundet importstöddel detdet mycket troligttören, är att somen av som

Såvidasubventioneras.svårt priset valutan intefå finna köpareskulle att en om
för affarsbankemaskulle det inte finnas incitamentinte kompenserasdessakostnader

svårigheter före-då sälja den. Dende skulle hahandha den bundna valutan, attatt
valutan tillcentralbanken skall sälja den bundnaproblemetlösningenslagna är att

298 åtta under gällande växelkurs.skall liggagenomsnittligt pris procentett som
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Det inte klarlagt exakt vad affärsbankema skall köpa för de åttaär ännu rabatterade

förefaller finnas tvåDet alternativ Enligt första alternativövervägs.procenten. ettsom
affärsbankemaskulle vilken valuta köps in. Huruvida sådanade underveta sorts som

omständigheter skulle ha fritt val mellan köpa bunden respektive obunden in-ärett att
helt klart. Enligt det andra alternativet skulle affärsbankema köpa okänd valuta-te en

korg. Först efter det köpet fullbordats fåskulle banken exakt vad köpts in.att veta som
Affärsbankema skulle i försöka sälja valutan till importören till bättrenästa steg en
kurs den de köpt in valutan för. Om affärsbankemaän misslyckas med detta skulle de
antingen ha sälja tillbaka till centralbanken, alternativträtt säljaatt tvungna attvara va-
lutan till lägre kurs.en

För regeringen skall ha möjlighet valutans användning i enlig-att att rapportera om
het de olika givamasmed krav kommer affarsbankema åläggasatt att rapportera om
valutahanteringen till centralbanken. Brittiska ODA för närvarande tekniskt bi-ger
stånd bl i syfte bygga datoriserat för bearbeta den inkommandeatt ett system atta upp
informationen.

GCPls roll i allokering importstöd kommer sarmolikt upphöra. Istället kanattav
GCPI i framtiden komma bli ansvarig för upphandling inköpsprocedurerochatt att
följer de villkor och krav givarna ställer. Ett fomrellt godkännande från GCPIsom

såskulle i fall förutsättning för affársbankema tillhandahållaskulle valutan.attvara en
En roll diskuterats för GCPI helt enkelt skulle sälja sinaär tjänsterattannan som man

såden marknaden för till denöppna upphandlingskompetenssättatt ta vara som
byggts inom enheten.

För minska riskerna under- respektive överfakturering utnyttjas möj-att att som en
tilllighet kapitalflykt eller skattesmitning, kommer all import genomgå k preship-att s
inspection Societé General de Surveillance SGS. Denna procedurment är storav av

betydelse för säkerställa value for money. Den innebär kontrollinspektion föreatt
skeppning gods upphandlats under importstöd. Inspektionen säkerställer le-attav som
vererade med gällande köpekontraktöverensstämmer i vad kvantitet ochvaror avser
kvalitet fakturerat stårpris i rimlig överensstämmelse med pris ak-samt att gängse

marknad.tuell
Inbetalningarna motvärde kommer inte längre så problem ef-utgöraatt ett stortav

affärsbartkema inte kommer såsälja valutan vida inte motvärdet betalas di-tersom att
ellerrekt, alternativt, finnsdet kreditarrangemang tillfredsställandeatt ett ettsom

banken betalas erhåller,Finansministerietsätt garanterar att representantsenare. som
för motvärdesbetalningama från dåcentralbanken, dennastaten, säljer valuta till af-
färsbankema. För stärka kontrollen finansminister-let da-ämnaratt upprättaatt ett eget

bolcföringssystemtoriserat importstödsprogramöver och betalning motvärde.av

Tünkbaruproblem detl 1.3.7 i systemetnya
Det kommer till de tidigare möjligheterna för insolventatäppa ochsystemet attnya

konkursmässiga företag fly undan eller uppskjuta motvärdesbetalningar deatt av varor
ursprungligen finansierats biståndsmedel.med I och med införandet detsom av nya

marknadsbaserade för allokering valuta kommer med Letras desystemet systemetav
upphöra.Tesouro Motvärdesbetalningar frågablir affärsbankmellan ochatt en cen-

tralbank medan eventuell kreditgivning frågablir mellan affärsbank och importe-en
rande företag. IMF har vidare krav för fortsatt stöd angivit mycketett stramsom en
kreditpolitik. Sammantaget kommer detta sannolikt leda till konkurser ocheller pri-att
vatisering företag saknar ekonomisk bärkraft. Detta kan visserligen leda tillav som en

återhämtningekonomisk lite sikt, övergångskosmadensamtidigt kan för såvälmen
företag allmänhet bli mycket höga.som

framhållsDet ibland det nivåkrävs viss det finansiella stödet föratt att syste-en
299
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Nivån det in-fungera. emellertid inte nödvändigtvisskall kunna Detta är sant.met
för växelkursen,ternationella givetvis bestämmandestödet kommer att vara men sys-

biståndet.står högt utnyttjande irnportstödet,i sig eller faller inte med Etttemet av
biståndsgivama avbindermetical, fordrardärigenom relativt starkareoch att ex-en

biståndnärvarande utformat torde bundetförportstödet. Som det ärsystemet va-nya
omfatt-utnyttjas endast i begränsadattraktivt för importörema och därmedmindrera

aldrig köpa valuta inte kan säljas till prisAffärsbankema kommerning. ettatt som
åttafri valuta minushögre marknadsvärdetär än procent.som

ekonomin och outvecklade banksystemetlikviditeten i detDen begränsade utgör
erhål-råder idag, med begränsademöjligheterdetproblem. I attsystemett annat som

likviditetendast företag med godkredit för betalning motvärde, kommer att er-av
således utländska valutan kommerhålla rimligt denutländsk valuta. Det är att anta att

öka importenföretagen vilket kort sikt tenderarallokeras till de likvida attatt mest
förmån för in-På förändras tillsikt kan detta kommakonsumtionsvaror. längre attav

situation mycket osäkert poli-sektorer, i dagens medvesteringar i produktiva ettmen
svårt långsiktiga investeringarstimulera fram iklimat dettiskt och ekonomiskt är att

verksamhet.produktiv
utländskaavregleringen hanteringen denfler affärsbanker ochEtablering avavav

emellertidvissa flaskhalsar. Det kommertvivel avlägsnavalutan kommer attutan att
ocksåaffärsbanker. kommerfungerar normala Dettid innan de bankernata somnya

skall kun-krävs för BMkapacitet och kompetenstid bygga den attatt ta att somupp
ekonomin förklarasBristen krediter isjälvständig centralbank.fungerana som en
låga kredittakdebristfälliga banksystemet,dock inte bara det ävenutan somavav

åtenrppbygg-effekt och bidra illavseddIMF fastställt Skall det systemet ennya
kreditpolitiken. Ettkrävsproduktionskapacitetennad den nationella översyn avenav

mål-kreditpolitik kan motverkamindrehärvidlag givetvisbekymmer är att stramen
valutainflöde konces-hålla inflationen. Samtidigtsättningen tillbaka utgör ettatt

höjaskredittaken kanresurstillskott kan innebärasionella villkor utan utanattett som
det internationella bi-därmed avhängigKreditpolitiken börinflationen ökar.att vara

frågaavgörande börståndets utfomrning. Enstorlek och snarast tas upp av rege-som
såledesVärldsbankenbilaterala givarna IMF ochtillsammans med de ärringen samt
frågantillgång till krediter. Eftersomtillförsälcraslokala producenter skall kunnahur

biståndsinflödet givarsarnordningfrånfrikoppladinte kan behandlas är ytterstaav
tillförlit-optimal kreditpolitikförutsättning föri avseende.En ärvikt dettaäven enen

givetvisoch inriktninginternationella stödetsvolyminformation detlig samt attom -
verkligen realiseras.givarnas utfåstelser

nåshåll etablerandetväxelkursvissa denDet hävdas ettatt avgenomsom
konkurrenskraftlandetsinte speglarmarknadsbaserat valutasystem gentemot om-

billiga-utländska valutan blirenkelt denirnportstöd innebär heltvärlden. Ett attstort
Moçambique minskade eller upphördeirnportstödet tillden borde Omvadän vara.re

uppstå, vilket sin skullevaluta iefterfrågeöverskott utländskkraftigtskulle turett
hålla tillbakaochskulle ökalokala valutan. Dettavärdet den exportenpressa ner

nånödvändiga förbibehåller skulle devalveringarirnportstödMedimporten. attvara
Irnportstödet skul-återupprätta konkurrenskraft.landetsmarknadsmässig kurs ochen

konkur-samtidigtmed importalltså anpassning till lägemedföra storett somen
fortsattvilket leder till ochundergrävs,traditionella exportnäringarrenskraften för

för sig allt bi-orsakas i ochbiståndsberoende. holländska sjukaförstärkt Denna av
effekt den reala växelkur-direktdock haståndsinflöde. Importstödet kan en mer

Åtillgången fri utländsk valuta.ökarfungibelt och direkteftersom det ärsen mer
bidrar till ökadeffekterproduktivitetshöjandeirnportstödet haandra sidan kan som

exportsektorer.icke-traditionellakonkurrenskraft inom framförallt
Moçambique. Moçam-ställas sin iproblemetviss mening kanI sägas spetsen

biståndsberoende länder. Ex-världenstvivelbique för närvarandeär ett mestutan av
siktsjälvfallet omöjligtDet17 importen.300 finansierar endast är attporten ca av
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biståndsñnansieradbärkraftig ekonomisk tillväxt och utveckling import.bygga en

åren följdSamtidigt har dock ökat de de ekonomiskaexporten senaste av re-som en
importstödet. perspektivet importstödet viktigt instru-formema och Ur det utgör ett

återskapa förutsättningar för inhemsk produktion och orimligtDet äratt export.ment
förutsätta fattigt, krigshärjat och torkdrabbat land Moçambiqueatt att ett extremt som

återuppbyggnad förskulle klara den strukturanpassning och krävs självgene-som en
bistånd många år framåt.rerande betydande internationell undertillväxt ettutan

förKonsekvenser bistândsgivurnal 1.3.8

En konsekvens fullständig och omedelbar betalning motvärde i kombi-en avav
någonfinns direktnation med marknadsbestämd växelkurs det inte möjlig-är atten

sitt till produktiva ocheller prioriterade sociala sektorer.het för givama stödatt styra
Såväl givarnas regeringens möjligheter importen begränsade.äratt styrasom

visst företag prioriteradestöd riktat eller vissa sektorer berättigatNär ärett mot ett
såendast direkt stöd via statsbudgeten. viskan detta Attett transparentges som

påverkatidigare dolda subsidier till kommer statsbudgeten.omvandla Av-öppna att
skaffandet fri import mediciner och skolböcker kommer kräva väsent-t attav av ex

ökade budgetallokeringar till respektive ansvarigt ministerium. Om inte dettaligt
för importen.kommer de inte ha de krävsgörs att somsenare resurser

också stårklart bindning irnportstödet positivt eller negativt iDet är att mot-av - -
till de marknadsforrner Moçambique genomför. Medvetna detta harsats som om

förmå givama avbinda sitt importstöd. EnIMF och Världsbanken sigansträngt att att
årenssådan linje kärmetecknasutveckling skulle ligga i med de dialogsenaste som

givama kraftfullt drivit linjen marknadsorientering ekonomin. Detatt om en avav
ocksådet meningslöst öronmärka irnportstöd för vissa sektorer. Igörsystemet attnya

beslut fattadekommer allokeringen utländsk valuta resultatetstort attav vara av av
fåtalenskilda ekonomiska aktörer. En eller givare kan visserligen binda använd-ett

fårsitt stöd, det endast konsekvensen andra givare kommerningen attattav men
finansiera förra icke-önskvärt. givare kravdet de Om alla ställer ochsom anser vara

sitt stöd havererarvillkor systemet.
Givet biståndströtthetviss fortfarande detoch den osäkerheten som omger nya

det emellertid osäkert givama kommer ställa fritt och obundet im-ärsystemet, attom
portstöd till någonMoçambiques förfogande i utsträckning. Dettastörre att etttrots
marknadsbaserat valutasystem ligger i linje med ökade liberalisering ekono-den av

imin samtliga givare kräver. Orsakerna till givarländemas tvekan ärstort settsom
flera.

Moçambique ifrågasat-När i april 1992 presenteradedet för givamasystemetnya
såväl tekniska utvecklingspolitiska skäl. Avseende de förstnämndadettates somav

så mångaframhöll givare sina tvivel det verkligen existerar ekonomisktflera att
de bestämmelsema eller mindre direkt och full-bärkraftiga företag att nya om mer

motvärde kan efterlevas. detta sammanhang framhöllsbetalning lständig ävenav
kreditpolitiken allvarligt problem. Det striktaden restriktiva ett systemetssom nya

motvärde förutsätter fungerande kreditsystem företagkrav betalning ettav om
långsiktiga investeringsprojekt skall kunna betala motvärde. Vidare uttrycktesmed

såväl affärsbankertvivel bankväsendet centralbank existerande verkligensomom - -
sig förutsätter. utvecklings-har kapacitet den roll det Desystemetatt ta som nya

erhållainvändningama knöt delvis till de begränsade möjligheternapolitiska attan
givare menade tendensen andelen konsumtionsvaror ökar be-krediter. Flera att att

långsiktigakostnad investeringar import till prioriterade sociala sektorersamtav
ifrågasätterSlutligen vissa givaremycket väl kan förstärkas i det systemet.nya om

gårverkligen tidpunkt införa fritt valutasystem Moçambique ige-det är närrätt att ett
den torkperioden sekel.värsta ettnom
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fjärdeñterhömtningskreditl 1.3.9 IDAs

erhålla återhärnmingskre-I juni 1992 beslutades Moçambique skulle fjärdeatt en
uppgårdit Krediten till 180 milj tvåIDA. dollar och skall betalas i trancherutav un-

månadersperiod.der 18 första utbetalningen förväntasDen 87,5 milj dollar skeen om
i augustiseptember 1992. Den andra, lika utbetalningen beräknas ske niostora senast
månader förutsatt vissa avsågsvillkor uppfyllts nedan. Ursprungligenseattsenare,

uppgåkrediten till 170 milj dollar, direkt följd torkan utökades kredi-men som en av
med ytterligare 10 milj dollar. Tillskottet skall användas till import syftande tillten
återupprätta jordbruksproduktionen, utsäde och redskap. Kostnader för tek-att t ex

bistånd uppgåniskt och konsultinsatser beräknas till fem milj dollar.
Världsbanken räknar med Moçambique har möjligheter ökagoda den eko-att att

tillväxten till femnomiska mellan till under 1990-talets hälft. För-procentsex senare
regeringen genomför reformerplanerade kommer viktig tillväxtkällautsatt att atten

årjordbrukssektom beräknas fem tillmed i mittenväxa procentvara som sex per av
i90-talet samband med flera miljoner flyktingar, givet förbättrat säkerhetsläge,att ett

Ävenkan repatrieras gradvis integrerasoch i ekonomiska aktiviteter landsbygden.
den industriella kraftigt följdsektorn kan fortsatt privatiseringväxa samtsom en av

förbindelserförbättrade bilaterala med Sydafrika i kombination med ökande in-ett
för landet bland utländska investerare.tresse

Moçambiques reformpolitik dock fortfarande i hög grad beroende fi-är externav
Ävennansiering, inklusive skuldavskrivningar. landet har god exportpotentialom en

fiskejordbruk, och energi kommer det tid innan tillräckligt förväxeratt ta exporten
väsentligt minska underskottet i handelsbalansen.Samtidigt krävs det visst mi-att ett

tillväxmålen.nimum import för klara Utan denna import, skulle capita kon-artav per
låga nivå.sumtionen falla sin redan nuvarande mycketunder Det skulle vidare vara

svårt upprätthålla Målsättningenden positiva exporttrenden. ökningatt om en av
från 1992 till fem 1994BNP häver importen kan iväxatre procent procent att stort

fråni takt. Detta förutsätter i sin impomesursema 0.9ökar mil-sett tur attsamma ca
Ävenjarder dollar till 1.14 miljarder dollar 1994. del det ökade behovet kanom en av

täckas ökade exportinkomster krävs fortsatt omfattande importstöd.ettav
Återhämtningskrediten fortsatt stöd till det ekonomiska suukturanpass-är ett

ningsprogrammet och syftar till främja tillväxt baserad den privata sektorn.att
förmånOmallokeringar i statsbudgeten förutsätts ske till för prioriterade sociala sek-

inklusive familjejordbruket insatser för effekternamildra torkan. Förtorer samt att av
uppnå mål bestårdessa krediten fyra huvudkomponenter. förstaFör det skallatt av

främjaden bidra till Detta skall ske bl effektivisera hante-att exporten. atta genom
ring och utnyttjande utländsk valuta etablerandet enhetligt mark-ettav genom av
nadsbaseratallokeringssystem för fortsattvaluta och prisliberalisering. För det andra
skall krediten bidra till fransiella sektornsden utveckling stärka denattgenom nya

tillgångencentralbanken; förbättra krediter för privata företagatt samtgenom ge-
stödja påskyndautvecklingen affärsbanker. För det tredje skall den privat-attnom av

iseringen statliga företag. det fjärde skall bidraFör den till andelstörreattav en av
primärhälsovård,statsbudgeten riktas prioriterade insatser inom primär- ochmot se-

målsättningarkundärutbildning familjejordbruket. uppnåsskallDessasamt genom
bistånddet resurstillflöde krediten tekniskt fastställda policyvillkor.utgör, samt

råvaror,Merparten krediten skall utnyttjas för import insatsvaror, reservde-av av
lar och konsumtionsvaror med undantag för de finns negativa listadenvaror som

regeringen.överenskommits med Finansiering petroleumprodukter och livs-som av
medel kommer begränsastill totalt 36 milj dollar eller 20 krediten.att procent av

Följande upphandlingsregler skall tillämpas. För kontrakt överstigande miljen
dollar ICBskall international competetive bidding tillämpas. För belopp mellan en
halv till milj dollar limiteddet tillräckligt med k international bidding LIB.ären s
För kontrakt understigande halv milj dollar skall etablerade kommersiella302 en upp-



SOU1992124
två frånhandlingsrutiner tillämpas, d normalt minst pro-forrna fakturor potentiel-v s

tvåileverantörer minst länder. Pre-Shipment inspection skall utföras SGS.av
de Moçambique för koordinering genomförandeBanco ochansvarar av program-

genomförandet enskilda delar kommer vila berörda ministeri-ävenmet, attavom
mål-och instutioner. Finansministeriet blir primärt ansvarigt för att programmetser

stånd.sättningar avseende offentliga utgifter och privatisering kommer till En tvär-
ministeriell kommitté, CREE, skall kontinuerligt övervaka genomförandet av pro-

årligade Moçambique förBanco revisioner, utförda obero-attgrammet. ansvarar av
ende revisorer godkänts VärldsbankenIDA, genomförs.som av

fastställt uppfyllasVärldsbanken har rad villkor förutsättning föratten som en en
frånandra utbetalning. Villkoren sträcker sig tämligen allmänna krav ekono-den

åtgärder.miska politiken till specifika krav andra utbetalning kom-För skallatt en
såledesske krävsatt attma

såvälekonomiska reformprogrammet genomförs enligtDet planerna, avseende-
åtgärder tidsramar.som

fungerar tillfredsställande.Det valuta systemetnya-
Reformeringen bankväsendet, med uppdelning de Moçambique iBancoav en ava

respektive affärsbankcentral reglering villkoren för etablering priva-samten av av
affärsbanker, fortskridit tillfredsställande sätt.ta ett

Regeringens privatiseringsprogram fortskridit tillfredsställande sätt.ett-
treårsRegeringen utarbetat investerings- och fmansieringsplan tillfreds-ären som-

frånställande för och i budgetallokeringamaIDA, ökat 1992 till 1993 i reala ter-
med minst för utbildning; för jordbrukmer 1,5 och 4,5procent procent procenten

hälsovård.för

Svenskt och betulningsbulunsstöd Moçambique11.4 import-

1.4.1 Historiki

framgår åtskildaSom i avsnitt 1.1.1 importstöd och betalningsbalansstödl är pos-
det biståndet.i svenska landrarnsstödetImportstödet endel medan betal-ärter av

ningsbalansstödet utanför landramen till skuldtyngdasärskilt län-är posten som ges
uppfyller SPA-kriterier. fortsättningen används begreppet importstöd förder Isom

stöd åsyftarinom landramen betalningsbalansstöddet medan det stödsom ges som
båda biståndsfonnema dock administrerats ochlandramen. De harutanför utnytt-ges

i Moçambique och stödets inriktning, effekter, problem ochjats närsättsamma
båda formerna.framtid diskuteras täcker importstödtennen

budgetår,blir regel tillgängligt i början varje svenskt dImportstödet som av v s
juli. Beslut landallokering det svenska betalningsstödet efterden första tasom av

budgetårskiftet eventuellt tilldelade medel regel tillgängliga förstoch underär som
Biståndskontoren ifråga år-budgetårets andra hälft. i de länder kan komma görsom

ligen bedömning ländernas behov betalningsbalansstöd. bedömningarDessaen av av
jämförabaseras uppskattning ländernas behov ytterligare stöd attav av genomen

biståndsinflödeekonomiska utfallet med planerade. ochdet faktiska det Motsvarar
exportinkomster det planerade oförutsedda händelser, torka eller oljepris-Har t ex

SIDA i Stockholmhöjningar, väsentligt ökat behovet utländsk valuta, etcav sam-
informationen och vidarebefordrar den till Utrikesdepartementet tillsam-manställer

med förslag för hur betalningsbalansstödet skall användas. Beslut hur stö-mans om
skall fördelas och användas fattas utrikesdepartementet.det av 303landrarnsstödet följtEftersom irnportstödet del har det regelbundenutgör enen av
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och jämförelsevis förutsägbar cykel. Detta innebär de moçambikiska myndighe-att
förutsättningar uppskatta volym och användningsområdeplanera valutansternas att

Ävenvarit goda. Beträffande någotbetalningsbalansstödet situationen annorlunda.är
erhållaländer tenderar år från år,betalningsbalansstöd finns det ingenattom samma

garanti erhålls år.stöd bara för det betalats tidigare Moçambique erhöllatt att ut t ex
inget betalningsbalansstöd 199192 landet uppfyller SPA-kriteriema ochtrots att er-
hållit år.stöd tidigare alltsåBetalningsbalansstödet till sin karaktär mindre stabiltär

importstödet, från årdet kan skifta i omfattning tillän även ett ett annat.men senare
påbörjadesImportstödet har sedan utvecklingssamarbetet Moçambiquemed ut-

gjort betydande biståndet.del det svenska Totalt har milj1 750 kr utbetalatsen av
budgetåretfram 199192 vilket hälften det totala landramsstö-utgör närmaret o m av

det till Moçambique. 199192 uppgick importstödet budgetårettill 160 milj kr. För
199293 har 120 milj kr landramsmedlen för importstöd. Enligt direktivavsattsav
från utrikesdepartementet skall importstödet 199293 kanaliseras via det valu-nya
taallokeringssystemet återhämt-parallellfrnansiering till Världsbankens fjärdesom
ningskredit.

Under 1970-talet dominerades importstödet allokeringar till jordbruks- ochav
gåtttransportsektorema. Andelen importstödet till transportsektorn har dockav som

successivt minskat till följd fordonsimport i allt utsträckning finansieratsstörreattav
katastrofanlslaget. budgetåretFram 198990 hade 13 detöver t procent to-o m ca av

tala importstödet för import fordon och reservdelar. siffra sjönkDennaanvänts av
under 199091 till Under 1980-talet kanaliserades del imports-procent. storsex en av
tödet till insatser inom för omfattande induslrirehabilitering och kom att ut-ramen en

viktigt komplement till det projektorienterade biståndet. Fram till 198788göra ett
hade 22 gåttdet totala importstödet till upphandling insatsvaror för in-procent av av

sjukvårdsuuustningdustrisektorn. läkemedel ocksåImport och har utgjort vik-av en
tig del det svenska importstödet. Läkemedelsimporten har emellertid under deav se-

åren, liksom stödet till transportsektorn, i ökad omfattning finansierats ka-övernaste
tastrofanslaget.

sambandI med Moçambique 1987 inledde sitt ekonomiska strukturanpass-att
biståndetningsprogram har andelen importstöd i ökat. Det övergripande syftet med

det svenska importstödet har sedandessvarit stödja den ekonomiska reforrnpoliti-att
ken. allmänt villkor förEtt import- och betalningsbalansstöd mottagarlandetär att ge-
nomför struktursanpassningsprogram.ett

Sedan 1987 har det svenska importstödet kanaliserats via Gabinetemerparten av
de Coordenacao de de GCPI.Programmas lmportacao GCPI, underställtärsom
handelsrninisteriet svarade för samordningen internationell upphandling och han-av

frånterade irnportstödsmedel Världsbanken, EG, Nederländerna, Storbritanni-öven
fl. I samband med införandet marknadsbaseradedet för fördel-systemeten m av nya

ning utländsk valuta förväntas GCPls roll i hanteringen importstödet upphö-attav av
se avsnitt 11.3.6. GCPI följthar erkända internationella förordningar förra upp-

biståndsgivamahandling i enlighet med de krav ställer. Fram till 1988 granskade bi-
ståndskontoret förhand Moçarnbiques utnyttjande importstödet. I syfte libe-attav
ralisera resursanvändningen i enlighet med den ekonomiska reforrnpolitiken började
det svenska importstödet 1988 allokeras enligt Moçarnbiques nationella prioritering-

Till dockstödet knöts k negativ lista uteslöt vissa Denar. en s som vamgrupper. ne-
frångativa listan omfattar lyxvaror, import Sydafrika konsumtionsvarorsamtvapen,

frånmed undantag för k incitamentsvaror landsbygden.s
årligenFram till 1989 presenterade Moçambique för SIDAlista deöveren varor

skulle importeras för det svenska importstödet. Som regel listangodkändes medsom
några justeringar. 1989 övergick för upphandling till GCPI ochsmärre SI-ansvaret
DAs direkta kontroll medlens användande minskade. Fr 198889 har utbe-över o m
talningarna import- och betalningsbalansstödet följt den k Nordbanksrutinen.av s304 försMedlen till Nordbanken utfärdar remburser för de importöreröver som som er-
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från Då mottagit godset överför Nordbankenhåller GCPI. importörenklartecken

möjlighet till kontrollinnebär SIDA hartill bank. Systemetexportörens attpengarna
jämförelsevis hög grad flexibilitet i al-samtidigt GCP haroch uppföljning avsom en

Även stödetformellt ansvarigt för allokeringenlokering stödet. GCPI avvarav om
användningsområde bistånds-förregel lista planeratpresenterade överenman som .SIDA. För for-behöver dock godkännasi Listankontoret Maputo. varutypav en -

följdelåg hos SIDA i Stockholm. SIDA kon-upphandlingansvaret fortfarandedon -
givarutvär-upphandlingsrutiner och i dentinuerligt GCPIs senastegemensammaupp

tillfredsställande.GCPIs rutiner varideringen fann settatt stortman
importstödet viamindre del det svenska1990 kanaliseradesFr en av0 m

fri import antaladministrativa allokeringssystemet meddet ickeSNAAD, ett va-av
råvaror textilinduslzrin.reservdelar tillt samtrugrupper, ex

mycketregelbundenhet och obundenhetSvenskt importstöd tack sinär upp-vare
betalningsbalansstödi Moçambique. Varken import- ellermyndigheternaskattat av

10endast liten del importstödet caupphandling i Sverige, ochbundet tillär en av
projekt, och i dessaför finansiera import till specifika199091 används attprocent

Moçambiques regering. Im-beslut SIDA ochfall resultatett gemensamma avsom av
nämnda negativai princip bara denportstödets användning begränsas ovangenom

listan.
erhållit öppnade remburserlistor utbetalningarSIDA har regelbundet över samt

Även allokeringar utfär-från GCPI rapporterade regelbundetNordbanken. samtom
På återkommande mellanimportlicenser. veckovisdande möten representanterav

frågorbiståndskontoret diskuterades praktiska bl ansökningarfrån och GCPI attoma
Sådana förfrågningarfrångå skickadesfå upphandlingsrutiner.vissa fall vanligai

dessa fall hari Stockholm för bedömning. I delregel vidare till SIDA en av omsom
frånbrådskande katastrofrelaterad import undantagsärskilda föreliggerskäl ve--- hållits mellanmed skrivna protokoll harrutiner beviljats. Formelladertagna möten

ocksåtvå gånger året. producerade omfattandeGCPI till GCPISIDA och enen om
årlig sin verksamhet.rapport om

volymochBetulningsbolonsstödets1.4.2l sammansättning

framgår tabellStorleken betalningsbalansstödetsvenska import- ochdet av
inom111. Utfästelser medel tilsammans med omallokeringarinkluderar avtalade

år ingåendelandramen. balansallokerats utbetalts underMedel utgörettsom men
följ ande år.

Tabell sida.nästa
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Tdnl Sveuslrinport-odubotüngslødunsztödtiüoønüqnlntikrl111.
198788 198889 198990 199091 199192

ImQHSEÖd
Ingåendebalans 50 70 72 65 10
Nyttavtalatbelopp 147 165 162 216 160
Tillgängligtbelopp 197 235 234 281 170
Utbetalatbelopp 27l 163 169 271 105

Betbgstgd
Ingåendeie balans 50 42 60 l 10 92

avtalatNytt belopp 42 60 80 100 A
Tillgängligtbelopp 92 102 140 210 92
Utbetaltbelopp 50 42 30 118 90

Ingåendebalans 100 112 132 175 102
Nyttavtalatbelopp 189 225 242 316 160
Tillgängligtbelopp 289 337 374 491 262
Utbetaltbelopp 177 205 19 389 195

Ynerlagurecafünilkivurintedtrmöpundermhusuiougtmi-Zu
KällaSluplemlMwofmtuticiwhmmolSvledshlnwtâippmmAøçønüaø,SIDA199I

utredningI det svenska importstödet Rebelo 1991 försökgörs ett atten om ana-
lysera hur det svenska importstödet Möjligheternaanvänts. dettagöraatt ett me-
ningsfullt begränsasstarkt bristen fullständig tillförlitligsätt och statistik. Tav ex

det intill omöjligt identifiera SIDA-finansieradär importnäst incitamentsvaror,att av
följd det saknas statistik hur import konsumtionsvaror fördelaröverattsom en av av

sig provins- distriktsnivå.och Man kan dock konstatera utnyttjandet detatt av
svenska import- betalningsbalansstödet har följt trend det internationellasamma som
importstödet, d andelen konsumtionsvaror har ökat. I nämnda studie detv s ovan om

importstödetsvenska till Moçambique framgår såledesföljande.

Tulnl mask Inhägsbdnnmöd112. 1%av
198889 199091

Rávarorinsatsvaror 33 14
UtmsmingIreservdelarfordon 25 14
Konsumtionsvaror 22 53
Övrigt 20 19

11311Kabeln,P,SmisMNMnGtyAsäWnGIdIlnCMuIuInnolüMnGtyIwMStwuIProymmhmmñiqugSlDAlWl.
Denna förklarastendens till del det beslut CREE fattade i april 1990 efterstor av

påtryckningar från givama sid 10. Beslutetse innebar GCPI fick fri-störreattsom
het allokera utländsk valuta, förutsatt den tilltänkte importören kunde betalaatt att
motvärde, resultat utfärdade importlicenser tidigare inte motsvaradeett attvar av v0-
lymen impoitstödet. Detta gynnade importörer dåkonsumtionsvaror dessaav ge-306 snabb omsättning sina har jämförelsevis god likviditet.nom en av varor en
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betulningsbnlunsstödet effektivtdet svenska1.4.3 Hurl varit

tillhandahålla obunden valuta stödja denSyftet importstödmed är att attgenom
åstadkom-genomför och övergripande syftemottagarlandetreformprocess är attvars

marknadsorienterat ekono-ekonomin och därmedliberalisering ettav merenma
sådan förutsättning förreformprocess bedöms givamamiskt Ensystem. som enav

någotsvårtuppnå bärkraftig tillväxt. därförsikt ekonomisk Det sägaär attatt en
sikt.svenska importstödet givit upphov till kort Mande resultat just detsomom

importstöd,identifiera import finansierats med svenskti och för sig ävenkan omsom
eftersom föreligger viss substituerbarhet mel-föga meningsfullt det i regeldetta är en

svåra-valutatillgångar.och andra Men detdet svenska importstödsmedellan är ännu
makroekonomiska effekter.fastställa irnportstödetsattre

framhållas givama i Moçarnbi-emellertid Sverige deDet bör är störstaatt en av
genomförandet det ekonomiska stukturanpass-det svenska stödet tilloch att avque

alltså svenska imports-betydelse. En utvärdering detningsprogrammet är stor avav
svenska importstödet harfrån Sharpley 1991 pekar dettödet hösten 1991 att va-

refonn-tillräcklig förutsättning för genomförandetnödvändighet,rit än aven om
såledesresultat bör bedömas i ljuset Mo-Importstödets effekter ochprograrnmet. av

in-efter det strukturanpassningsprogrammetçambiques ekonomiska utveckling att
leddes l1.3.4 ovan.se

återhämtningframgår ekonomiska sedan struktur-Som har Moçambiquesovan
svårapåbörjades givet fattigdo-varit anmärkningsvärd, denanpassningsprogrammet

Moçambiques regering harhumankapital och det förödande kriget.bristenmen,
gång beslutsamhet. Flerarefonnprocessens visatunder den ekonomiska storprov

tullrefor-devalveringar, privatiseringar,reformer har genomförts, bl kraftigastora a
och förändringar i bankväsendet.mer

år årligMoçambique eko-Under strukturanpassningsprogranunets första hade en
till199091 dock tillväxttaktennomisk tillväxt fyra till fem avtogprocent. ca enca

fortgående oljepriser och strej-Nedgången det kriget, höjdaförklarasprocent. a av
politiken har redandel den ekonomiskaDen exportorienteringker. ärsom en av nya

fördubblats sedan 1987, främstgivit vissa Exportinkomstema har iresultat. stort sett
råvarortack icke-traditionella import ochökning den Denexporten. an-vare aven av

faktor i denna ök-insatsvaror möjliggjorts exportstöd viktigdra ärgenom ensom
påpekas täcker 17 importut-Det dock exportinkomstema endastning. bör att ca av

sågifterna och ökningen i absoluta tal inte är stor.att

med hanteringen betulningsbulunsstödet1.4.4 Problem dentidigarel uv
De båda Sharpley, pekar bl detnämnda utredningarna Reseto, storaaovan

detta innebar för Moçambiquesoch den belastningvalutaallokeringssystemantalet
givarsamordning i syfteunderstryker behovetadministration. Rapporterna avsvaga

valuta.enhetligt för allokering utländsk Detinrättandetunderlätta ett systematt avav
del de olika villkor ochvalutafönster förklaras tillantalettidigare storstora av re-

respektive importstöd.olika givare knyter till sinastriktioner
pågått Myndigheten har efter hand för-GCPI har sedan 1987.medSamarbetet

upphandlingsrådgivare SI-två finansierade brittiska ODA, delsdelsstärkts, avavav
upphandlingspro-inköpsbyrå klmskapsöverföring och stöd iarbetat medDAs som

åren,förstärkning har GCPI haft problem under dedennaTrots senasteoessen.
haftvalutan. GCPI har bleffektiv allokering den utländskafrämst avseende aen av

dåmed sedvanliga lönsamhetskriteriersvårigheter med fördela valuta i enlighetatt
allokeringstillfäl-företagens kreditvärdighet vidmyndighetens kapacitet bedömaatt

importstödet effektivt förkla-bristande kapacitet allokerabegränsad. GCPIslet är att
mängd olika villkor avseende im-antal givare, medförtdetäven stora ensomras av
rapportering.användning, upphandlingsrutinerportstödets samt 307

åren. i alltaktualiserats under de Givama harför korruption harRiskerna senaste
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utsträckning ställt krav för förbättrastörre möjligheternaett transparent system att
till revision och uppföljning importstödet. De SIDA genomförda importstöds-av av
utredningarna framhöll behovet striktare hantering irnportstödet.av en av

Som ytterligare led i uppföljningen importstödet genomfördes revisionett av en
stödet i maj 1992. Enligt revisorernas första preliminära juni 1992 kon-rapportav

följande.stateras
Upphandlingsrutinema GCPI enligt sina direktiv skall tillämpa tillfreds-ärsom

mångaställande. fallI tillämpades dock inte dessarutiner. GCPIs kapacitet och för-
måga driva igenom harreglerna varit bristande. För fem till tio detatt procentca av
totala importstödsvärdet har upphandlingsprocedurema varit otillfredsställande. Det
framhålls emellertid dena inte bör till intäkt för oegentligheter skett,att tas att utan

upphandlingama inte följt elementära rutiner och därmed inte hellerattsnarare -
GCPIs förordningar.egna

De brister ärsom anges
få företagFör har inbjudits ochanbud tidsrarnen ofta för kort.äratt ge-

Kontrollen levererat gods har varit otillfredsställande och har levt till in-av upp-
ternationell standard.
I antal fall har pre-shipment inspection utförts.ett-

fåtal fall gåttI har upphandlingen till företag med vilka importören di-haett sägs-
rekta eller indirekta förbindelser.
GCPIs dokumentation har ofta varit otillfredsställande.-
Importera gods i del fall ha blivit såltsstulet eller auktion.uppges en-

fåtal fall föreliggerI allokeringen importstödsmedel, d det angivnaett att av v s-
syftet, har legat vid sidan inriktningen fåttdet företag beställningen.av som

Ytterligare problem har varit den åmotsägelse tycks finnas mellan si-ett som ena
dan allokeringar i åenlighet med nationella prioriteringar och andra sidan företagens
möjligheter betala motvärde. företagDe och parastataler bedömtsatt som vara av na-
tionellt intresse har ofta tilldelats valuta möjligheter betala motvärde sak-trots att att

har lett tillDetta lägre reellt inflöde motvärdesbetalningar till statskassan.nats. ett av
ocksåDärigenom har möjligheter finansiera nödvändiga utgifter inomstatens att t ex

de sociala sektorerna minskat. Trots irnport- och betalningsbalansstödsavtalen sti-att
pulerar måstemotvärde betalas för import finansierad svenskt stöd har SIDAatt av
inte haft möjligheten faktiskaden inbetalningen motvärde denstämmaatt motav av
potentiellt möjliga. Flera olika för inbetalning motvärde har tillämpats isystem av
Moçambique, med varierande kreditformer 50 motvärdet i förskottt procentex av-
och godset mottagits, eller 25 i förskott och inomnär antalresten procent resten ett
månader efter det godset mottagits. 0-10 i förskott och endast delatt procent en av
återstoden efter år ocksåeller flera har förekommit. vissa fall företagI har heltett en-

frånkelt undantagits kraven betala motvärde, antingen konsekvensatt som en av re-
geringsbeslut fråneller resultat givama.ettsom

Allvarliga brister i statistiken biståndskontoretoch brist personal vid anges
svårigheterde viktigaste skälen till följa såväl användning svensktattsom upp av

inbetalningstöd motvärde. Enligt utredningarna det svenska im-som av en av om
Sharpley 1991portstödet kan finansdepartementet endast redovisa insamling av ca

70 det alltsåpotentiella motvärdet till svenskt importstöd iprocent stort settav sam--
storleksordning för det internationella framhållerirnportstödet. Utredningenma som

särskilt såvälbehovet stärka SIDAs kapacitet i Maputo Stockholmatt attav som
följa importstödsutbetalningar motvärdesinbetalningar; kontinuerligtsamt attupp
analysera makroekonorniskaden utvecklingen i landet; aktivt delta isamt att mer po-
licydiskussioner med regeringen och övriga givare.

308
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betulningsbulunsstödetsvenskadet framtidaSynpunkter1.4.5l

biståndet uppgår 50tillbiståndsberoende. totalaDet överMoçambique är extremt
betydandemåste finansieras medbytesbalansenUnderskottet iBNP. ettprocent av

uppgår finansi-beräkningar detVärldsbankensbistånd. Enligtinternationellt externa
Även medellång dettaår. sikt kommermilj dollar100till l sto-eringsgapet perca

exportbas.landets smalabestå, konsekvensbiståndsberoende främstatt avensomra
pågående strukturanpassnings-fullfölja detför kunnaimportstödBehovet attav

åren.kommandedebetydande underdärför närmastkommer attprogrammet vara
skall kun-Moçambiqueförutsättning förimportstödfritt obundetEtt och är atten

därförprincip börstöder.Sverige Iekonomiska reformprogramfullfölja det somna
förutsättningsådant underkanaliserasimportstödetsvenska attdet systemettgenom

många ansluter sig. Natur-givaretillräckligtgenomarbetat ochtrovärdigt,det är att
torkan.till följdnödvändiggörsför importutnyttjasligtvis kan systemet avsom

fmansie-enskilt viktigastedenåterhämtningskreditfjärde utgörVärldsbankens som
för detta ända-milj dollar justutökades med l0i detringskomponenten systemetnya

mål.
tänk-emellertidanvändningsområden importstödetför det svenska ärAlternativa

gälla livs-aktuell. kankan bli Dennarelaterad till torkanomfattande importEnbara.
läkemedel. Om inteliksomoch bränsleinklusive reservdelartransportfordonmedel,

detkatastrofanslag kansärskildafinansieradevia insatsertäckasbehoven kan genom
undvikaimportstödsmedel förinklusiveutnyttja landramennödvändigt attbli att

massvält.
hårdare konse-ochmycketkonsekvenserna detEn ärsystemet merenav nyaav

Såle-budgeten.till den generellastödmotvärdesbetalningarhanteringkvent somav
valutamarknad kanfungerandeöka, givetinkomsterkommerdes attattstatens en
finansiera importimportstödovilja viaSverigeskan ställasetableras. Mot detta att av

två si-importstödetsSamtidigt detta barakonsumtionsvaror till städerna. är en av
medimponerastvå dels debestår delar,egentligenImportstödetdor. varor somav
for-och harimportstödetmotvärdesvenskt importstöd, dels det genererar somsom

utländsk valutaparallellmarknad förexisterandeGivetbudgetstöd.direkt enavmen
ändåimportstödfår via svensktimporterasinterimligt dedetär attatt anta varor som

mån fungi-importstödet i vissdet avseendetandra Ii landet ärvägar.kommer
belt.

betydelse vilka importvarormindreföljer detAv förda äratt avovan resonemang
eller min-detöromnärkningdet finansierar och ärstödetsvenska att meravensom

betalas ochmotvärdebetydelseillusorisk. däremotVad är attär störstadre attsom av
På områdetdeti statsbudgeten.utvecklingsfrämjandemotvärdet används sättett

medverka i policy-påverka aktivtmöjligheterockså Sverige godahar attatt genom
övriga gi-Världsbanken ochregering,Moçambiquesmedtillsammansdiskussioner

Public Expen-tillsammans medPapersårliga FrameworkPolicydekring somvare
viktigtemellertidbudgetpolitiken. Detföljer ärfastlägger och attReviewsditure upp

sådant förfa-övriga. Ettoberoende devillkorställer sinaenskild givareinte varje av
motsägelsefulla kravinbördesmängdleda tilloch kan mottagar-lettrande har en

såledesställer kravpolitikenekonomiskamarknadsorientering denlandet. En av
å si-policydialog, mellanfördjupadochgivarsamordningökadväsentligt enaenen

för fortsatttalarå regeringen. Dettaandra sidanoch att ettdan givama gruppsom
åter-Världsbankensparallellfmansiering tillutformasimportstödsvenskt som en

möjlig-samtidigtsamordninguppfylls kravenDärigenomhämtningskrediter. som
bibehålls.användningmotvärdetspåverka importstödetsSverigeförheterna samtatt

medförknippadesociala sektorernainom de ärsatsningarökadevillkorDe somom
dentagit intryckVärldsbankenåterhämtningskrediten teckenfjärde ärden att av
förkonsekvenserstrukturanpassningsprogrammensriktatSverigekritik bl motsom a

påverkaför möjligheternanågot sin talarifattiga och atttur ge-utsatta somgrupper 309- utformas.politikensammanhang varidedeltagande iaktivtettnom
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l takt med ökade komrptionsproblem i Moçambique ökar kraven revision och

uppföljning stödet. därför nödvändigtDet Sverige, tillsammans med övrigaär attav
givare, stärker sin kontroll och inför strikta förregler revision ochsamt gemensamma

Ävenuppföljning hur importstöd och motvärdesfonder används. i detta avseendeav
återhämtningslcreditkan villkoren förknippade med fjärdeVärldsbankens utgöra en

framgår årligamodell. Som ställs villkor revisioner utförda oberoendeovan av
och godkända revisorer.

Sammanfattningsvis pågåendesvenskt importstöd stödja den eko-är ämnatett att
nomiska reforrnprocessen i Moçambique sannolikt effektiv det utgörmest ettom
obundet stöd stöd riktat till vissa specifika eller sektorer.än ettsnarare varugrupper

förutsätterDet givama avbinder sitt importstöd och samordnarsystemet attnya
villkor och restriktioner. möjlighetEn fortsättningsvis liksom för innevarandeär att
budgetår knyta det importstödet åter-svenska till villkoren för VärldsbankensIDAS

sådanhämtningslcrediter. samordning liggerEn i linje med behovet enhetligareav
villkor för importstödet. Ett fortsatt obundet importstöd dessa villkor bör därför
kombineras med aktivt deltagande i policy- samordningsdiskussionerochett mer

i de k Joint Evaluation Missions regelbundet importstödet.utvärderarsamt s som
Förändringar i Världsbankens villkor för stöd tyder den debatt strukturan-att om

pågåttpassningsprogrammets utformning påverkatsedan mitten 1980 harsom av
Världsbankens politik. krediten till MoçambiqueDen med villkor Ökadesenaste om
satsningar sociala sektorer och familjejordbniket så-exempel. Det bordeutgör ett
ledes finnas förutsättningar aktivt deltagande kontinuerligt bevaka ochatt ettgenom
påverka såväl importstödets inriktning användandet motvärdesfonder.som av

Skulderoch skuldlültnndl 1.5

Moçambiquesskuldsituutionochgenerellskuldlüttnadll.5.l

Moçambique förhållandevärldens skuldtyngda länder, i tillär mättett mestav
betalningsförmåga.landets ochegna resurser

börjanI 1980-talet ökade skuldsättningen markant. 1980Mellan och 1982
lån 2 miljarder dollar, vilket resulterade i fyrdubblingupptogs t ex nya om en av

skuldtjänstkvoten förhållanderäntor och amorteringar i till exportintäktema mellan
Ökningen1980 och 1983. i skuldtjänstkvoten inte endast resultatet ökadvar av en

också nedgångenskuldsättning speglade i exportintälctema. Under andra halvanutan
1980-talet uteståendefortsatte den skuldstocken följdöka, delvis ka-attav som en av

pitaliserade betalningseftersläpningar. Moçambiques utlandsskuld uppgick 1990 till
4,7 miljarder dollar, jämfört miljardermed 2,7 dollar 1985. Följande tabell visar indi-
katorer Moçambiques skuldsättningsgrad för 1990.
Skuldstock Skuld Skuld Kontrakterad Erlagd

BNI skuldtjänst skuldtjänstexport
export export

miljarder
dollar % % % %
4,7 384 1.573 191 14

gångerDet faktum skulden fyra gångerlandets och femtonBNIäratt stor som
310 exportinkomstema, visar den skuldbördan Moçambiquestörre än enorma som
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faktisktskillnaden mellan kontrakterad skuldtjänst ochSamtidigt denbär. är stora er-

oförmåga hantera denna börda.tydligt tecken landetslagd skuldtjänst attett
sådanMoçambiques utlandsskuld landet inte kanOmfattningen är exporte-attav

långtgående skuldornförhandlingar, inklusiveGenerella ochsig skuldkrisen. av-urra
uppnåshållbar och be-extembalans skall kunnanödvändiga förskrivningar, är att en

Moçambique har därförlångsiktig positiv ekonomisk utveckling.reda vägen mot en
situationen.för till med den uppkomnautarbetat skuldstrategi komma rättaatten

tillutlandsskuld skulder70 MoçambiquesMajoriteten, utgörsprocent, avca av
OECD-bilaterala skulden fördelas delsbilaterala offentliga kreditorema. Dende

f östblocket, framför alltPortugal och Storbritannien, dels dländer, främst Italien,
f Sovjetunionen.d

bilateralafrämst koncentrerad minska denMoçambiques skuldstrategi är att
i den ktill OECD-ländema omförhandlas Pa-bilaterala skuldenskuldbördan. Den s

offentligt garanteradesammanslutning kreditorer behandlarrisklubben. Denna av
och andra statligaexportkreditgarantiinstitut, EKN,krediter förmedlade tex organav

ODA-lån, förmedlade institutionerbiståndslqediter, k eller u-kreditersamt somavs
BITS.

ODA-lånen, varit relativtbiståndskreditema, har MoçambiqueellerNär det gäller
år.stånd Underframgångsrikt till avskrivningari ansträngningama att senare

frånODA-lån OECD-ländema, medan10 milj dollar i1978-87 avskrevsperioden
år tillökningen kanunder 1988-90. kraftigamilj dollar avskrevs Den300 senare

reformpro-Moçambiques ekonomiskagivamas vilja stödjadel förklaras med attstor
avseende skuld-ökade tryck kreditoremahar SPA-samarbetet, och detHärgram.

det innebär, spelat roll.lättnad storsom en
Moçambique till Paris-garanterade kreditema korngäller de offentligtNär det

omförhandlades 317två gånger 1980-talet för omförhandling. 1984klubben under
iomforhandlingar, viss lindring464 milj dollar.milj dollar och 1987 Dessa som gav

minskning skuldbördan. Tvärtomskuldtjänstbetalningama, irmebar dock ingen av
resulterade i denkapitaliserades, vilketräntebetalningama framtiden ochsköts att

uteståendeskulden ökade.
dåParisklubben kom 1988, de k To-Ett omförhandlingsvillkoren igenombrott i s

skuldtyngda länderna. Dessarontovillkoren introducerades för de fattigaste och mest
lånicke-koncessionella i Paris-innebar kreditorema för omförhandlingvillkor att av

klubben välja mellanhar optionertre att
konsolideringsperioden och förlängningAvskrivning förfallen under13A. avavav

årsåttaåterbetalningstiden medfor resterande del skulden till 14 amor-av
teringsfrihet enligt marknadsränta.

års amorteringsfrihet enligtåterbetalningstiden med 14till 25FörlängningB. av
marknadsränta.

vilketberoendeeller sänkning med 3,5HalveringC. räntesatsen procent somav
konsolideringsperioden medlångivaren för förfallen underförmånligast förär en

lånårs koncessionellaår amorteringsfrihetFöråterbetalningstid 14 med 8
årsår amorteringsfrihet.återbetalningstiden till 25 med 14förlängs

enligtskuldomförhandlingar i Parisklubben Toronto-genomfördeMoçambique
frånmånaderoch löper 30omfattade 719 milj dollar1990. Avtaletvillkoren i juni

omförhandlings-kreditorer valde1992. Moçambiquestill 31 decemberjuli 19901
villkor följandeenligt

SverigeOption Frankrike ochA
Spanien USAOption Belgien, Finland, ochB

Österrike.Tyskland ochPortugal, Storbritannien,Option C Italien, Japan,
årligdollar kassaflödesbespa-Moçambique 30 miljberäknadesTorontovillkoren 311ge

framtida skuldtjänstbetalningar.nuvärdetmilj dollar minskningring och 155 av av
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Moçambique ocksåhar förhandlat med sina andra bilaterala kreditorer. Enligt Pa-
risklubbsavtalet skall de efter få åtminstone lika bra eller bättre ornförhand-sträva att

Öst-lingsvillkor uppnåsde i Parisklubben. De främsta lceditoremaän det f därsom
och Sovjetunionen OPEC-ländema. Under 1980-talet lyckades Moçarn-samteuropa

bique i de flesta fall bättre omförhandlingsvillkor hos icke-OECD-länder hosatt än
Östeu-årensParisklubben. Till följd de dramatiska utveckling i det fornasenasteav

råder det osäkerhet vilka omförhandlingsvillkor uppnås med dessasta-ropa, om som
i dagsläget.ter
Trots Toronto-villkoren sågs1988 banbrytande, har det visat sig de in-att attsom

tillräckliga för medge erforderlig reell skuldlättnad för fattigaste,är dete att mest
skuldtyngda länderna. En option, nämligen innebär ingen koncessionalitet alls,

betalningarna skjuts endast framtiden. Fem de kreditorema har tillutan storaav
del omförhandlat sina fordringar enligt Option B.stor

Parisklubben har därför åren nåde arbetat förmånli-koncensussenaste att om
omförhandlingsvillkor för de fattigaste, skuldtyngda länderna. Flera för-mestgare

slag har legat bordet, det behandlats seriöst det brittiska förslagetärmestmen som
k Trinidadvillkor.om s

Trinidadvillkoren omfattar de icke-koncessionella skulderna i Parisklubben. Det
ursprungliga förslaget innebar 23 avskrivning skuldstocken med marknadsräntaav

återstående års13, återbetalning25 och kapitalisering för femde för-räntanen av
åren. utgångspunktenförslag långDetta för diskussionsprocess i Parisklub-sta var en

ben ansågunder 1990-91. Flera kreditorer långtgående,23 avskrivning föratt var
andra ville fortfarande kunna välja mellan avskrivning, räntesänkning och räntekapi-
talisering.

nåddesI slutet 1991, dock koncensus omförhandlingsvillkorav om som var mer
långtgående Torontovillkoren. Dessa k enhancedän Toronto-terms har bs an-

för ornförhandlingar med Nicaraguavänts och Tanzania. innebärDe skuldtjänst-en
minskning 50 under konsolideringsperioden optionerprocent treom genom en av

avskrivninga 50 med marknadsränta års återbetalningoch 23 årsoch 6procentav
återstodenbetalningsfrihet

b års återbetalningräntereduktion med 23
c kapitalisering moratorieränta kombinerat med års åter-räntesänkning med 23av

betalning årsmed 6 betalningsfrihet.
De optionema alla skuldlättnad i bådenuvärdestermer. Nicara-Förtre ger samma
och Tanzania gäller omförhandlingen bådaendast berör förfall. I avtalenatt sägsgua

dock omförhandling hela skuldstocken år,skall efter 3 givetövervägasatt atten av
antal villkor uppfyllda. innehållerDe avtalen också frivillig debtärett nya en swap

option, fordringsägaren konvertera viss fordringenandel till lokalrätt attsom ger av
valuta för bistånd,användas för investeringar, miljöinsatser dyl.att

Arbetet med förbättra ornförhandlingsvillkoren i Parisklubben för de fattigas-att
skuldtyngda länderna har varit Motståndettidskrävande och frånte, mest tunggrott.

framför allt USA, också inneburit fåttJapan, har inte villkorgenerösaattmen man
många, däribland på.Sverige, hade hoppats Den kompromisslösningsom som nu

uppnåtts, de utvidgade Torontovillkoren, kommer antagligen gälla för bra tidatt en
framöver. ocksåMan har kvar option endast innebär förlängning åter-en som en av
betalningstiden, någond inte innebär koncessionalitet, fåför med alla kredito-attv s
rer.

Moçambiques nuvarande Parisklubbsavtal löper till 31 december 1992. När Mo-
çambique kommer till Parisklubben för ornförhandling troligtdet de vill-nästa är att
kor erbjuds landet de utvidgade Torontovillkoren.ärsom

Dessa villkor kommer bättre de erhölls i juni 1990, de kom-änatt vara som men
312 fortfarande inte tillräckliga för långsiktigt hållbarmedge ekono-att attmer vara en
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misk utveckling.

Som tidigare härrör betydande del frånnämnts Moçambiques utlandsskulden av
ÄnFrågande forna hur dessaskall hanterasöststatema. i framtiden såoklar. längeär

råder från bådebenägenhet, fordringsägarsidan, skuldländema och de intematio-en
finansiella institutionerna, frånnella bortse problemen med denna skuld.att typ av
nyutlåning frånskerIngen dessa länder. Samtidigt detta problem inteär ett som

kommer försvinna sig självt och måstesikt itu med.att taav som man
delEn förslag nepartsavslcrivningar mellan väst-öst-syd har framkastats,om

Änliksom olika såutköp och länge har dock inga realistiska lösningarswaps. presen-
För Moçambiques del har, enligt Världsbanken, diskussioner debt-equ-terats. om en

ity förts med det forna Sovjetunionen led i reducera skulden.ett attswap som
Moçambiques kommersiella skuld har inte varit betydande andel den to-som av
skulden.tala Under 1980-talet, den emellertid i takt med obetalda ka-växte räntoratt

pitaliserades tilloch lades skuldstocken. Moçambique slutade i princip betala rän-att
den kommersiella skulden i mitten 1980-talet. I slutet 1991 uppgick skul-tor av

tillden 274 milj dollar, 80 milj dollar utgjorde kapitaliserade Huvudde-räntor.varav
len skulden till brasilianska, franska och brittiska banker. Räntemarginalenav var

Moçambique hade betala mycket hög, 5 interbankräntan.överatt procentsom var
slutet års1 1991, efter flera diskussioner och förhandlingar, genomfördes ett

internationellt, skuldåterköpVärldsbanken samordnat, avseende Moçambiquesav
kommersiella skuld. Operationen finansierades den sjätte dimensionen,genom var-
igenom IDA bidrog del Världsbanksgruppens vinstrnedel tillsammansgenom av

frånbidrag Måletmed bilaterala givare. med operationen såköpa tillbakaattvar
uteståendemycket möjligt den Någraskulden. banker dock inte intresse-som av var

rade sälja sina fordringar. Anledningen främst inte det erbjudna priset,att utanav var
interna ekonomiska problem eller behållasärskilda intressen deattsnarare av mo-

çarnbikiska fordringarna. Priset erbjöds bankerna, via rådgivare,finansiellsom en
amerikanskaden investmenbanken Merill Lynch, 10 det nominellaprocentvar av

utestående beloppet, exklusive upplupen Räntan avskrevs, vilket innebärränta. att
effektivadet priset inklusive upplupen blev 6ränta procent.
Totalt återköptes miljoner utestående124 dollar, eller 64 belopp. Enprocent av
fordringsägare, höll tredjedel skulden, valde inte sälja in-stor attsom ca en av g ap
problem. såldeI övrigt de flesta insågandra lcreditorema, eftersom det-terna attman
något sista någotchans de moçambikiska fordringarna. Pri-ta att utvar av en av

ansågs förhållanderimligt i till marknadsläget.set vara
Finansieringen köpet fördelades följandeenligt milj dollarav

lDA 5,4
Sverige 2,4
Schweiz 2,4
Frankrike 1,1
Nederländema l
Totalt 12,4

Skuldåterköpet någoninte Moçambique direkt skuldlätmad i kassallödester-gav
någoteftersom inte hade betalat den kommersiella skulden sedanlänge.mer, man

skuldlättnadDäremot det sikt. Utan skuldreduktionsoperation hade denger en
kommersiella skulden bara fortsatt i takt med betalningseftersläpningar-växa,att att

lågtkapitaliserades. tillfället i tillNu akt mycket pris kraftigt reduceratogs att ettna
utestående behålladen skulden. Budskapet till de banker valt sina fordringarattsom

också helt entydigt. Moçambique inte dessabetala kvarvarande fordringsä-är ämnar
både frånoch för detta har stöd Världsbanken och IMF. Moçambique kangare man

alltså strunta i den På ocksåresterande kommersiella skulden. sikt bör denna sane- 313den kommersiella skulden lånevillkorring resultera i bättre för Moçambiqueav avse-
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för landet.mycket dyranärvarandeförhandelskrediter, ärende som

någotså intelänge störreinstitutionernamultilateralade är änSkulden till pro-
ochi form IDAlånen koncessionellaMajoriteten ärMoçambique.förblem avav

ESAF-lån.

för MoçambiqueskuldlüttnudsñtgürderSvenska1.5.2l
ODA-lån svenskadel detbiståndskiediterutgjorde70-talen1960- ochUnder av

efterskänktesskuldlättnad,resolution 1978med UNCTADsbiståndet. enlighetI om
Totaltutvecklade länderna.minstdeSverige hadebistående krediterde av-som

milj kr iavskrevs 59och 1986länder,for antal motsva-milj kr 1978,1.126skrevs ett
för Zambia.krediterrande

svenskabiståndskrediter, deterhållit svenskaaldrigdockMoçambique hade utan
bi-avskrivningamagåvoforrn. svenskautgått Defrån ibiståndet hade avstarten

således Moçambique.påverkade inteståndskrediter
formMoçambique ifordringarsvenskahar,hade, ochDäremot staten av
användasvenska regeringenbeslutade den1986exportkrediter. attEKN-garanterade
bilateralavseendeskuldlättnadmedgebetalningsbalansstödet fornyinrättadedet att

länderna.skuldtyngdafattigaste,Sverige för deskuld tillgaranteradoffentligt mest
ränteforfallbåde kapital ochtäckaföranvändesBetalningsbalansstödet att

fordringartillfälle avskrevsfordringar. Vid dettagaranteradeoffentligtsvenska
totaltbetalningsbalansstödetmilj kr134till värdeMoçambique av-ett genomav

detimplementeraSverige aldrigkomoperationdenna496 milj kr. Genom attskrevs
beloppenaktuellafrån eftersom de1984.MoçambiquemedParisklubbsavtalctförsta

betalningsbalansstödet.med hjälptäcktes av
farms detreformprogram,ekonomiskapåbörjat sittMoçambiqueEfter det an-att

multilateralafor överens-skuldlättnad inommedgeSverigeförledning att ramen
varit rela-skuldområdet tidigarehadesamarbetetinternationellakommelser. Det

förParisklubbsavtalet Mo-andraUnder detfart.börjadeoutvecklat,tivt tanumen
fordringar. Des-svenskamilj kr iingick 701987framförhandladesçambique casom
medge ytterliga-viljadockFrån sida fannssvenskavtalet.senareladesunder attensa

räntefrihettotalför medgeanvändesbetalningsbalansstödetvarforskuldlättnad, attre
miljtill kr.uppgick 15Moçambiqueskuldlättnad forårs tid.under Dennaett

stånd koncessionellatillpådrivande förSverigetidigareSom attnärrmts var
länderna.skuldtyngdafattigaste,för dei Parisklubbenomförhandlingsvillkor mest

tillräckligt. Deninteframåt, dettainnebarTorontovillkoren stort stegatt varmen
betalningsbalansstödetanvända1990därför i slutetbeslötregeringensvenska attav

samband mediafrikanska länderantalskuldlättnad forytterligareför medge ettatt
från tidigareskillnadTillTorontovillkoren.enligtomförhandlingsavtalbilaterala

nuvärdesberältning. Ef-räntebetalningamaframtidade totalaomfattades genom en
sååtta åren, erhöllförstaråder amorteringsfrihet deToronto-avtalendet undertersom

betalningsfrihetbetalningsbalansstödet totalsvenskadetomfattadesländerna avsom
skuldlättnad.milj kr i28dettaåren. Moçambique erhöllåtta sättforstaunder de

ochMadagascar, TogoTanzania,skuldlättnad tillinkluderadepaketettotala ävenDet
kr.till 77 miljuppgickGuinea-Bissau och

Parisklubbsomför-tillkoppladmilj kr28MoçambiqueSkuldlätmaden till var
OmförhandlingenTorontovillkor.erhölldå Moçambique1990i junihandlingen en-

åstadkomsräntefrihetenmedvalde, tillsammansSverigevilkenligt Option A, som
med 50skuldminskningde factoinnebarbetalningsbalansstödet procent.engenom

Torontovillkoren,utvidgadedeimplementeringenalltså foreredanSverige hade av
länderna.skuldtyngdafattigaste,skuldlättnad for deprocentig50medgett mesten

ornforhandlings-dessadock intediskuterats,tidigareMoçambiqueFör är, som
med 23stödde,vilka SverigeTrinidadvillkoren,ursprungligatillräckliga. Devillkor314
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avskrivning hela skuldstocken ändamålsenliga. Från svensk sida harav vore mer

stöd funnits föräven skuldavskrivning,än generösare till 80 Paris-en procent.upp
klubbsdiskussionema avseende förbättringar villkoren för de fattigaste,av mest
skuldtyngda länderna, verkar emellertid ha kört fast. De utvidgade Torontovillkoren
finns interimslösning och det finns för närvarande inte förutsättningar för-som en att

frågansöka driva vidare.
För Moçambiques del kan det bli aktuellt med ornforhandling enligt de ut-en ny

vidgade Torontovillkoren, eftersom det existerande avtalet löper 31 decemberut
1992. Moçambique komma till Parisklubbenväntas för omförhandling i börjanny av
1993.

Sverige har idag utestående fordringar Moçambique uppgående till 108 milj
Frånkr. svensk sida måste vid Parisklubbsavtal beslutas betalningsbalans-ett nytt om

ånyostödet skall användas för förbättra de bilaterala avtalsvillkoren. Det rim-att vore
ligt Moçambique, utnyttjande betalningsbalansstödet,att antaatt bordegenom av er-
hålla åtminstone förmånligalika villkor under tidigare avtal. Detta skulle kunnasom
åstadkommas räntefrihet, liksom någontidigare, eller mekanism. Ettgenom annan

element naturligtvis debtär optionen tillkommit inytt de Paris-senasteswap som
klubbsavtalen fåroch förmoda skulle inkluderasäven i framtida avtalsom man ett
för Moçambique. Swap optionen framför allt intressant för liten fordringsägareär en

k exit clause. De svenska fordringarna Moçambique fortfarandeären ssom re-
lativt betydande och optionen kanske därför inte idealisk.är För Tanzania tillätsswap
emellertid konvertering till l0 skulden eller högst 20 milj dollar. Iprocentav upp av
teorin kan alltså konvertera betydande belopp. I praktiken finns dock andra be-man
gränsningar avseendeexempelvis lämpliga projekt konvertera fordringen till.att

Klart svensk skuldlättnadär avseendebilaterala offentligtatt garanterade skulder
framgent endast kommer medges inom för, eller i anslutning till, multilate-att ramen
rala överenskommelser.

Det angelägetär verka internationellt så de fordringsägarna förmåsatt att stora ge
förmånligare omförhandlingsvillkor. Det angeläget jämnär även bördefördel-att en
ning mellan olika fordringsägare uppnås. biståndetAtt använda till unilateralt kö-att

EKNs fordringar Moçambique och andra såledesu-länderut inte aktuellt.ärpa
Som beskrivits i föregående avsnitt skulderna till det f dutgör östblocket ett po-

tentiellt problem. biståndHuruvida svenskt skulle kunna bidra till lösningen av pro-
Ävenblemet fråga.är här det fåöppen viktigt ståndtillär multilateralaatt över-en

enskommelser. dagslägetI informationen knapphändigär hur kreditorema hante-om
frågan. En möjlig utveckling naturligtvis fordringsägama går imed Paris-attrar vore

Änklubben, vilket de inte förhindrade såär länge hargöra. dock dessa länder såatt
interna bekymmerstora infordringen betalningar utestående lånattpass egna av

Ännutill inte område.u-ländema prioriterat föreliggerär inga konkreta förslagett
hur OECD-ländema skulle kunna bidra till skuldlättnad avseendeskulden till det f d
Östblocket.

pådrivandeSverige få ståndi till skuldreduktionsoperationen för Moçarn-attvar
bique avseendeden kommersiella skulden. Världsbanken fungerade samordnaresom
och administratör skuldåterköpet, medan Sverige koordinatör för de bilateralaav var

Frångivama sågssvensk sida reduktion den kommersiella skuldenen av som en
viktig del Moçambiques skuldstrategi, väl värd stödja, den kommersi-att trotsav att
ella skulden inte utgjorde betydande del den totala skulden.en av

Den svenska regeringen fattade i maj 1991 beslut bidra med högst 40 miljattom
skuldåterköpet.kr till Det slutliga svenska bidraget blev i själva verket mindre; 2,4

milj dollar. beroddeDetta dels biståndsgivarefler kom i operationenatt än vän-
dels mindre del skulden återköpaskundetat, ursprungligen planerat.att änen av
Endast mindre belopp kvarstår uteståendei kommersiell skuldett för Moçarn-nu

bique. åtgärderInga ytterligare 315planerade för denär resterande kommersiella skul-
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från bankema,Moçambique, varkenförväntningaringaSamtidigt finns detden.

kvarvarande kom-skall honorera denlandeteller givama,VärldsbankenIMF, attom
skulden.mersiella

huvudproblemet forskulderna intemultilateraladetidigareSom utgörnänmts
varit aktu-någon har det inteskuld till IBRD,harEftersom landet inteMoçambique.

dimensionen.några via femtesvenska bidragellt med
skuldlätmadsâtgärder till MoçambiquesvenskaSammanfattningsvis framtidabör

Beträffande svenskagaranterade skulden.offentligtbilateralatill denkoncentreras
biståndet skuldlätmad,till medgeanvända utövertänka sigfordringar, kan attattman

finnsParisklubbsavtal iParisklubben. Därmultilateralt iöverenkommesvad som
ocksåskullevillkor. Eventuelltförbättra dessabiståndet foranvändasbotten kan att

skuldtjänstbetalningarskuldbördan till det dfför lindrabiståndet användaskunna att
sammanhang.också ingå multilateraltiSådana dockinsatser böröstblocket. ett
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Kapitel 12

KORRUPTIONSPROBLEMET

ÖRNEUSPER

l detta kapitel skall korruptionsproblemet i Moçambique. Vårresonera om ut-
gångspunkt blir genomgång konuptionsproblemet i moçambikiskt perspek-en ettav
tiv 12. l, för sedanövergå till möjligheternaatt till korruptions-ett resonemang om
bekämpning 12.2.

Till kapitlet hör fyra speciellt framtagna bilagor bilagoma 121 124. Bilaga-121 Hantering korruptiva beteenden i Moçambique beskrivningär legalaav en av
och institutionella i Moçambique, författad Georgesystem Graça, jurist place-av en
rad vid Mocambiques civilministerium. Bilaga 122 Decentralisering regerings-av
strukturen i Moçambique författadär sociologen Iraê Baptista-Lundin, verksamav
vid Centret för strategiska och internationella studier i Maputo. Bilaga 123 är en ge-
nomgång komrptionsproblemet Östrai rad länder i Södra och Afrika baseradav en

från svenska ambassader i regionen.rapporter Genomgången författad de-är av
partementssekreteraren Helena Bjuremalm, UD. Bjuremalm har författat bilagaäven
124 sammanfattningär Bo Karlströms skrift Korruptionens anatomi.som en av

Konuption fenomenär förekommer i alla länderett och kulturer. Korruptio-som
varierar i omfattning och form mellan olika samhällen och definitionen flytan-nen är
såvälde i tid Enligt den definition utgår ifrån korruption betraktaärsom rum. att

bedrägligt beteende såvälett offentligt privat anställda nivåer,som olikaav som
vilka utnyttjar sin ställning för personlig vinning. Inom bredare definition be-en av

rad företeelser, igreppet andra sammanhang kunde kallas förryms stöld elleren som
maktmissbruk. För de vill läsa begreppsdefmitionen hänvisas till bilagasom mer om
124.

detl följande avsnittet skall vi något former och omfattning kor-resonera om avruption i Moçambique.

12.1 Korruptivobeteenden Moçambique, exempeli några och erfarenheter
En grundläggande utgångspunkt for alla korruption iresonemang mottagar-om

länder korruptioneller i och kring biståndet måste Sverige biståndsgiva-attvara som
inte åklagarenskan sig eller domarensta roll. Sveriges rollre analysera för-är att

hållanden i mottagarlandet utifrånoch dessaanalyser aktivt vidta åtgärder för mi-att
nimera risken för förekomstenoch korruption eller medelsmissbnrk kopplatannatav
till biståndet.

De förs nedan inte avseddaär försöka bevisa förekomstenresonemang som att av
enskilda brottsliga handlingar. Bindande bevis för de oegentligheter kommer attsom
beskrivas i den följande svåra få,är det ligger i sakenstexten Vårtatt syfte ärnatur.

föra kring samspeletatt korruptionett och bistånd.resonemang
I den tidigare nämnda bilagan 124 till detta kapitel har försökt utifrånatt,

Bo Karlsuöms bok Korruptionens anatomi, definiera och förklara begreppet kor-
ruption. Karlström skiljer bland två korruption;annat och liten.typer Denstorav
lilla korruptionen syftar de lägre tjänstemännens såsom lärares, polisers eller post- 7tjänstemäns möjligheter tjäna småpengar betaltatt under bordet för tjän-att tagenom
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påverka beslut.störreattstora genompengar

företeelseroegentligaförbortförkiaringaretniskt baseradehänfalla tillUtan att
i svenskatransaktionerbeteendenochpåpeka vissaändåkan det värt attatt somvara

deli Moçambique kankorruption,beteckningenfaller under ett gam-ögon avvara
från fler-tanke förts framhar dennaarbeteUnderkulturmönster. ettmalt översynens

får inte glömmaChissano. Manpresidentenfrån moçambikiskehåll, den atttal även
klanlojaliteterochmångkulturellt samhälle. Stam-pluralistiskt,Moçambique är ett

med tjänsterSystemoch företag.lojalitetenfallkan i vissa änväga statmottyngre
tid.såväl prekolonialfrån kolonial-nedärvdagentjänster finnsoch som

lång rad företeelser. Be-korruptionordetbetecknarMoçambiquedagligt tal iI en
några mjölsmåstölder kilofrån harnnarbetarensfält,brettspänneröver ett avgreppet

ledningsnivå. följan-Vi skall i detmiljonsvindel högorganiseradsin familj, till
LåtproblemetsbelyserMoçambiquenågra företeelser iexempel natur.de somge

korruptionen.med den lillabörjaoss

lilla korruptionen12.1 Den
företrädare häv-håll från givarsamfundetsmoçambikisktFrån såväl officiellt som
statstjänstemän-förvärrasmånga skapas ochi fallkorruptionenden lilladas avatt

andra för-eller krävabetalningarfrestaslåga Statstjänstemänlöner. att ta emotnens
tjänsteåligganden.måner utföra sinaför att

offentlignågon formsvåraremånga blivit alltbedömareenligtharDet att av
betalas underoch tjänstemänbefattningshavarei Moçambiqueutfördtjänst utan att

inomdokumenteradbeteende finnskorruptivtdennaExempelbordet. typ av
till hö-eleverför flyttabestickninghänder lärare kräverdär detskolsektom attatt upp

tullhante-ochinom hanm-tydligtbeteendedär detta ärAndra sektorerklass. synsgre
fåochhamnamasvårigheter godsmånga exempel attfinnsringen. Det att ut ur

genomfördasmörjs. Oseriöstbefattningshavareberördatullklareratgods attutan
igenkännerbesökt Maputoexempel denytterligaretrafrkkontroller är ett somsom

otillräcklig lön.drygaunderbetalda polistjänstemänför utattsätt enettsom
betraktassådant börkorruptionanvänds ordetfall snarastvissaI som re-somom

katastrofgods. Itillkopplat storasmåstölder. Exempel detta är transporten avna
militärhaallsäkerhetssituationen,måste, grund transportlandetdelar es-avav

sådan last-situationenkatastroflivsmedel kan attgällerdetkort. När transport varaav
månads-harsoldateråtföljs bevakasochförnödenhetermedbilskonvojer ensomav
vissoTillminirnikostintag. ärtvåför veckorskostnadentäcker ytterrneralön som

sådan si-undantag. Iregellöneutbetalningama änkraftiga förseningar ensnarareav
bevaka.handen lastförser sigsoldaten ärnaturligt satt attdet sigtuation kan attte av

livsmedels-skydd förnågot effektivtknappastsoldateroch hungrigaUtfattiga utgör
må.i vilket land dettransporter vara

tillfälleÄven förse siganledninghar all närcivilbefolkningenfattigaden att ges.
det in-fattigdomabsolutbefolkning lever i ärlandets60Med tanke procentatt av

eventuel-lilleför denmotivenekonomiskaförstå sociala ochsvårt de mannensattte
familj. Densig och sinför dagenskaffaoftastdet handlarlagbrott, matattom

överlevnads-och börMoçambique kanikorruptionentilltagande lilla enses som
samhällslcristroligttordesvåra omständigheter. Detmycket attstrategi under envara

överlevnad underden lilleMoçambique, däriså dimensioner mannensstora somav
samhällsmoralenlång sikt skadarbeteenden,korruptalånga beroendetider är av

kormptiva beteenden.och permanentar
fördelningrimligochekonomisk tillväxtfred,beroendelösningProblemets är av

resurser.av
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12.1 Den korruptionenstora

Det verkligt allvarliga komrptionsproblemet i Moçambique inte den tilltagandeär
lilla konuptionen. Den kan landets svåra ekonomiskaett symptom ochses som
sociala kris. svåraDet komrptionsproblemet den tilltagandeär systematiska ekono-
rniska och politisk-adminisnativa brottsligheten beslutsfattare utnyttjar maktensom
för vinning; makthavare utnyttjar föregen bygga privatastatens för-som attresurser
mögenheter. Denna maktmissbruk dock ingettyp är sig kärmeteck-av ärsom vare
nande eller unikt för Moçambique i internationellt perspektiv.sett ett Den genom-gång korruptionsproblematiken Östrai Södra och Afrikaav i bilagapresenterassom
122 bild komrptionen problematt ärger tämligenen ett är välav i alla län-rotatsom
der i Moçambiques grarmskap. Det finns dock aspekt skiljer Moçambiqueen som
från andra länder i Moçambiquestatens i hög grad, skapaderesurser extremt- avinternationelladet biståndet. Enligt UNDP biståndet helautgör 77 Mo-procent avçarnbiques bruttonationalinkomst vilket den iär särklass högsta biståndsandelen aviBNI världen. mått,Detta biståndets andel BNI, kan vill måttav ettom man sessombiståndsberoende. Om utnyttjasstatens fel i nationsätt eko-ärresurser en som
nomiskt självständig förhållandei till omvärlden torde problemet kunna betraktas

inrikespolitiskt. Om däremot till 80som kommernära från detresurser procentsom
internationella biståndet missbrukas bör detta problem betraktas problem förettsomsåväl landets regering för biståndsgivama.som

En företeelse har bäring såväl den lilla den stora korruptionensom som
den attitydförändringär många bedömare det moçambikiska samhälletsom talarav

Under de första åren efter självständigheten detom. statsbärandepartiet och dessvar
funktionärer genomsyrade hög altruistisk moral inte tolererade svinnav ochen som
stölder. Inte privatnämnvärt ägande ellerett företagandeens Underaccepterat.var
1980-talets hälft har detta förändrats. Nu inte endastär privatsenare ägandeoch före-
tagande det finns teckenaccepterat, företeelser stöld ochatt korruption,som ominte så i fall inte beivrasaccepteras, adekvatvart Moçambique,ett sätt. tidiga-somhaft intill uniknäst ställning land befriat frånre en korruption,ett börjarsom nutydliga problem. Osäkerheten Moçambiques politiska framtid kan bidra tillom att

har möjlighet ser sitt hus förpersoner sin framtid.som att tryggaom
Det finns rad indicier och tecken pekar förekomstenen som oegent-av gravaligheter inom det moçambikiska samhället. Den moçambikiske riksåldagaren Edardo

Mulembue hari 1992 i tal till det moçambikiskaett parlamentet påpekatmars hö-att
makthavare under delen l980-talet skaffat tillgångarga sig och gjortsenare inves-av

teringar inte står i proportion till deras inkomster. Mulembuesom har bland annat pe-kat misstänkta oegentligheter i samband med privatisering statliga företag.avÅklagarmyndigheteni Moçambique har någravid tillfällen regeringsmed-nämnt att
lemmar kan inblandade i korruptionsaffárer. Ingavara har dock Detnämnts.namn
har under 1991 och 1992 skrivits artiklar i moçambikisk där anklagelser riktatspress

funktionärerhöga inom ochmot parti beträffandestat bland landrofferi ochannat
missbruk offentliga för privata ändamål. Det finns iav Moçambique, såvälresurser
bland moçambikier bland utländska diplomater, biståndsarbetaresom och affärsmän

lång rad kan berätta tilltagandeen oegentligheterpersoner ochsom maktmiss-om
bruk berättelser måDessa varierande sanningshalt, skall i dettavara av men sam-manhang undvika diskutera anekdotiska bevis. Låtatt nöja med konstateraattoss oss

den moçambikiskaatt saknar vilja ellerom staten hantera dessaproblem,attresurser
så måste biståndsgivama hålla framför dörr. Givama måsterent föregen svara enkontroll biståndsmedel inte felutnyttjasgaranterar att någrasom under omständighe-

Dessa kontrollsystem kan iter. vissa fall både resurskrävande och tidsödande,vara
korruptionsbekämpning skall prioritet framförmen om snabba utbetalningar börges

givarna beredda betala detta pris.attvara
Vi skall i det följande några exempel vad med visst fog kan misstänkasge som

systematiska 319oegentligheter och missbruk offentligavara inom områ-av treresurser
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livsmedelsbiståndet imponstödet.ochkatastrofbiståndet,den,

KamsrrofbisrånderI
finnsomfattningkorruption isystematiskfallendokumenterade storbästDe av

kapitel 10.katastrofbiståndet seinom ävenhämtaatt
frånkatastrolbistånd det interna-Moçambiqueerhöllåren 1987-1989Under ett

dollar.miljard Dennadrygtuppgående sammanlagttillgivarsarnfundettionella en
treårsperiod vil-underexportintäktertotalajämföras med landetskan sammasumma

gångersåledesKatastrofbiståndet ändollar.0,27 miljarder treuppgick tillka mervar
90 dettadrygt procentHuvuddelenperioden.underså totalexporten avstort som

Efter-regeringsorgan.olikadärmedhanteradeskatastrolbistånd bilateralt och avvar
frånbefriatdetgratisdistributionförkatastrofgodsetdel avsett varstor varavsom en

fmansministeriets kontroll.utanfördärmedhamnademotvärdesavgifter ochtull och
katastrofbiståndshante-och stölder inomkorruptionbesvärande ryktenEfter om

förtvå kommittéerstatligatillsätta1989moçambikiska regeringen attdenringen lät
skulleandraoch deni hamnamasvinnetskulle studerafrågan. Denutreda seena

år publicera-eftertiden ochdrogUtredningsarbetetdistributionsledet. ettutöver
biståndet80sadespresskommuniké där det änkortfattad procentattdes avmeren

Regeringen sadesigtill 2,1uppgickimål svinnet hamnamanått och procent.sina att
hade dömts och67situationen.åtgärder för förbättravidtagitvidare ha att personer

övervägande arbetaredessaåtalade. delen120drygtytterligare varavpersoner var
tjänstemän.och lägre

vilket eftergivamamfundetskepsismed ettsiffror möttesDe presenterats avsom
där-bestående givarrepresentanter,arbetsgruppmedförde treflertal att avturer en

utredningsmaterialtillgång till detfickarbetsgruppDennaSverige, tillsattes.ibland
materialetbedömdeArbetsgruppen rö-distiibutionsledet.rörandetagits framsom

användbart.bristfälligt föralltförisvinnet hamnarna attrande varasom
ansågutredningsmaterialet sigmoçambikiskagenomgång detEfter avnoggrann

redo-tidigareomfattningsvinnets större änhävdafog förhaarbetsgruppen attatt var
stulits, konsumeratshadekatastrofgodsethälftenansåg ungefärvisat. Gruppen att av

el-försäljning dengått illegaltill öppnamålgruppen elleravseddadenandra änav
marknaden.parallellaler

karaktär.systematisksvinnetviktig slutsatsmycketEn att var av envarannan
livsmedel, särskilthundratalsfall därmängderdokumenteradeMaterialet tonav

och lokal-partifunktionärermilis,militär, lokaltilllevereratsmajs, hadeochsocker
ilastfordon hadekatastrofmyndighetens använtsmoçambikiskaDenadministratörer.

syften.privata
skriver iSIDA,Christensen,Jörgeni arbetsgruppen,svenskeDen representanten

1990-05-07SIDAsin rapport
svinnetdelenövervägandedentyderdokumentationentillgängligaDen att av

stöldersystematiskavälorganiserade ochvaritfall harMoçambiquesi avtypenav
politikerpolisen,armén,tjänstemän,berikaotillbörligtsyfte sättnödhjälp i ettatt

sådan omfattninglreårsperioden haftunderharSvinnettjänstemän...privataoch en
tjän-politiska- ochallra högstaansvarigatankensvårtdet attär accepteraattatt

den Christen-fördeldragitellersituationentillstemarmanivå skulle ha käntinte av
inklusiveundersökningsmaterialet,Genomgångenvidareskriver rege-att avsen

obehaglig känslamedläsarenlämnar attsammanfattning,officiellaringens aven
och medeller tillsanktionerattill,har känthela tidenhögtmycket uppsatta personer

mellandiskrepansfinns klarDetkatastrofprograrnrnet.isvinnetdragit fördelar enav
å si-välorganiserade, karaktärklartsystematiska,och dessomfattningsvinnets ena

förknippats medofficielltvice-ministrarellerministraringafaktumoch detdan, att
bestod huvud-periodkatastrofbiståndet under dennasvenskaå andra sidan. Detdet,320 lokaltrans-stöd tillfinansielltochlastfordonformer;i olikatransportstödsakligen av
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såledesIndirekt kan det svenska stödet ha drabbats, Christensenporter. sägersom

Om inemot hälften allt katastrofgods hamnar feli och fel fickor innebärav munnar
ocksådet hälften de svenska katastrofmiljonema för internaatt inteav transporter

målgruppenkommer tillgodo.
årenUnder 1987-89 bidrog Sverige med betydande mängderäven socker och

matolja inom katastrofprogrammet och importstödet. Utredningsmaterialet tyder
särskilt socker varit mycket stöldbegärligt grund det höga prisetatt parallell-av

marknaden.
Under 1992 låtithar SIDA genomföra omfattande utvärdering det svenskaen av

stödet till den moçambikiska katastrofmyndigheten DPCCNs och logisti-transport-
kenhet, UAL. Utredningen pekar brister i DPCCNs administration, brister tillsom

del kan förklaras kortsiktig biståndoch bristande till uppbyggandetstor ettav av
DPCCNs administrativa kapacitet. dettaI sammanhang påpekasskall Sveri-egen att

inte haft ledande i stödet till DPCCN, denett eventuella skuggan fal-ge engagemang
biståndsgivare.ler över Den svenska utvärderingen bedömerstor svinneten annan

uppgåinom katastrofhjälpen till omkring 30 40 procent.-

livsmedelsbisránderZ

Vid sidan katastrofbiståndetdet under 1980-talet i sin helhet omfatta-av rena som
de i mnda tal 140.000 år för gratisutdelning till nödställda, skapadeton mat Mo-per
çambiques regering skulle tillförsäkra befolkningenett baslivsmedelsystem tillsom
subventionerade priser. Denna 420.000 år, erhölls tillmat, delenton störstaca per av
EG och USA. Katastrofmaten för gratisutdelning och den subventionerade bistånds-

tillsammans 85utgör livsmedelsutbudetmaten i landet.procentca av
Systemet med den subventionerade skulle fungera så olika statliga im-maten att

såldeportföretag vidare till detaljistledet där den uppvisandematen matku-mot av
skulle säljas till fastställda subventionerade priser. De statliga importföreta-ponger

skulle betala administrativt pris i lokal valuta tillett för den de im-sattgen staten mat
ponerade. Dessa skulle in i statskassan.pengar

Den tyske EG-tjänstemannen Herman Gebauer arbetade under perioden 1985-90
rådgivare i livsmedelsdistributionsfrågor den moçambikiska Isom staten. en rap-
The Subsidized Food Distribution Mozambique and itsport Socio-Economic Im-

pact EG-Maputo, juli 1991 hävdar han 75 den subventioneradeatt procent av ma-
försvinner till den målgruppen.egentligavägen Enligt Gebauerten säljs inte ma-
till de subventionerade priser den säljs tillten är högre priser denavsett, utansom

parallella marknaden. skillnadDenna mellan det tänkta subventionerade priset och
det högre marknadspriset skapar betydande vinster, enligt Gebauer nivåhög ien

Ytterligarelandet. källa till rikedom det faktum 70är motvärdet föratten procent av
den levererade aldrig inbetalas från de statliga bolagen till denmaten moçambikiska

motvärdesfonder.statens
En sammanfattning Gebauers publicerades i Moçambiquesrapportav stör-en av

dagstidningar under hösten 1991, har inte kommenteratsännure rapportenmen av
den moçambikiska regeringen.

omfattandeDet svinnet inom hanteringen den subventionerade harmatenav
medfört EG tillsatt ytterligare utredning,att betänkande enligt uppgift kom-en vars

under början 1993.att presenterasmer av
Sverige intehar givit denna form bistånd.av

3 Impaträder

En betydande del det biståndetsvenska till Moçambique har alltsedan 1975av ut-
gjorts importstöd i olika former Se vidare kapitel 11.av

321Sedan 1988 har det svenska importstödet kanaliserats via enhet inom deten mo-
n 12-1213
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haft till uppgift admi-enhet harhandelsministeriet, GCPI. Dennaçambikiska att

stått tillutländska valuta landetsimportföretagen, fördela dennistrativ tillväg, som
gåttupphandlingar till iuppgift övervakavidare haft tillförfogande. Den har att att

kanaliserat drygt 1,2 miljar-sedan 1988fastlagda Sverige harenlighet med normer.
enhet handels-betalningsbalansstöd dennaform importstöd ochder kr i genomav

ministeriet.
låtit revisionsñrma, Ernst Young,1992 har SIDAUnder genom-ensommaren

1989-under periodengenomgång det svenska importstödethanteringenföra avaven
framgår revisorerna detrevisionsrapporteni drag92. Som att tve-utanstora anserav

importstö-hanteringen det svenskasystematiska felaktigheter iförekommitkan av
såsomföreteelser,rad besvärandeRevisorerna pekardet. en
sannolikt har inneburitupphandlingsförfarandet, vilketbrister i överSystematiska-

provisioner.underleveranser ochfakturering,
deföretagets verksamhet ochPåtaglig det imponerandediskrepans mellan varor-

importerats.som
motvärdesbetalningar.Brister i-

valutatilldelande tjänstemänmellanpersonliga bindningar-Misstankar om
importföretag.ihandelsministeriet och ledande personer

redan finnsvissa konsumtionsvaroromfattande importOproponionerligt somav-
produktion ellerlandet lokaltillgängliga i sätt.annatgenom

definition har inneburitadministrativaRevisorerna det sto-systemetatt peranser
fördela ekonomis-makt mycketmöjligheter för korruptivt beteende. Den storaattra

fått inbjuderhandelsministerietinomtjänstemännenka vården systemetgenomsom
till missbruk.

gjorts inom kata-utredningar, liknande deinga omfattandeVeterligen har som
irnportstödshanteringen. SIDA har,strofbiståndet, moçambikiskagenomförts denav

under derevisionsrapporten Ernst Young,den refereradeförutom senastesexav
världsbanks-ledning Världsbanken. Dessaåren kontrollmissioner underdeltagit i av

missioner hargår Evaluation Missions. Dessaunder Jointledda missioner namnet
in djuptoch resursbrist inte kunnatbedömare grund tids-enligt vissa tränga nogav

djup-två gånger intekan dede sägasersättai substansen.Trots ägtatt rum ca per
gåenderevision.

konvertibelbristsituation där det föreliggerklart iDet torde storatt envara en
fördel-därför behövs, dennanågon valutafördelningsmekanismoch formvaluta, av

korruptiva be-viktig roll för förekomstenfunktionssätt spelarningsmekanisms aven
kringmoçambikiska fördelningssystemet,importen.teenden inom Det centrerat

konvertibel valuta,gångna åren volymhanterat mycketunder deGCPI, har storen
måste problemfrån biståndet. betraktasDethuvudsakligen härrörande stortettsom

funnits inomstyrningssystemtillfredsställande, kontroll- ochde, i sigatt ramensom
mångai falltillfredsställande. Rutiner harinte har fungeratför GCPIs verksamhet,

möjlighet rutiner fungera harauktoritet ochföljts GCPIs kompetens,inte och att att
varit bristande.

IMFmed Världsbanken ochMoçambique, i samverkanUnder 1992 har genom-
valutahanteringsområdet. valutatilldelning skalltänktreformer inom Detfört är att

sinförlora rollrutiner. GCPI skall i dettaenligt icke-administrativaske systemnya
skall säljas till marknads-undervärderad utländsk valuta. Valutanfördelare avsom

svenska im-vidare kapitel Detmotvärde i lokal valuta ll.pris till de har sesom
marknadsbaserade meka-år via dennainnevarande skall kanaliserasportstödet för

Även valutafördel-möjligheterna till oegentligheter inomdelnism. stor avom en
moçambikiskaningsornrådet reform bör givama och denförsvinner med denna sta-

upphandlingsförfaranden och dylikt. utländskaDenuppmärksammaten va-vara
förhoppningsvis marknadsvärderad.knapplutan i Moçambique änär en resurs, om322 upphandlingargenomskinlighet i deställa tydliga kravGivarsamfundet bör som
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sker.

KorruptionsbekömpningMoçambique12.2 i

Tidigare i detta kapitel har vi diskuterat korruptionen fenomen och beskrivitsom
några förklaringsgmnder. föreliggande åtgärderI avsnitt behandlas dels för be-att

den förekomstenkämpa allmänna korruption i statsförvaltningen, åtgärderdels förav
biståndet.förhindra korruption inomatt

Åtgärderför bekämpadenallmännaförekomstenl 2.2.1 korruption Moçambiqueian av
Korruptionsfrågan har diskuterats under rad mellan företrädare förmöten Mo-en

çambiques Sverigesoch regeringar under 1991 och 1992. SIDA har inom förramen
demokratibiståndförberedandet låtittill Moçambique rättssociologiexpertav en

Håkan fråganHydén, Lund studera förutsättningar formeroch för eventuelltettom
svenskt stöd till generell korruptionsbekärnpning i Moçambique. Hydén rekommen-

iderar sina slutsatser tvärvetenskapliga studier genomförs någrainnanatt noggranna,
rekommendationer insatser kan till den moçambikiska regeringen.om ges

Hydén citerar i sin SIDA, augusti 1992 den kenyanske professorn Yashrapport
Ghai. utgångspunktDetta citat för komiptionsbekämpningresonemangetger en om

ofThe involves essentially what call prirnitivestateuse resources one may accumu-
lation... As the the primary instrument of accumulation, corruptionstate no mere
pathology, but becomes endernic, into the fabric of the of theapparatuswoven very
state.

Det lätt konstatera den lilla korruptionenär tilltagit årunder i Mo-att att senare
çambique. Underbetalda tjänstemän ofta hänvisade till mindre lagligaär aktiviteter
för klara sitt uppehälle. Detta problem direkt kopplat till landets svåraatt är mycket
ekonomiska situation rådandedär budgetläget under förutsättningar inte möjliggör
några substantiella lönehöjningar i de breda lagren statstjänstemannakåren.av

Problemet lågamed de orimligt lönerna inom den moçambikiska statsförvalt-
åtgärderningen väl känt och för förbättraär situationen diskuteras inom föratt ramen

strukturanpassningsprogrammet På långPRES. sikt lösningen givetvis ekono-är en
tillväxtmisk ökar inkomster och budgeturymme för lönehöjningar.statenssom ger

På kort sikt finns såsom biståndandra lösningar i form generellt budgetstödav som
kanaliseraskan till löneökningar.

Det problemet i Moçambique kanske inte den tilltagande småkorruptio-ärstora
även denna sikt allvarligt kan skada samhällsstrukturen. Det proble-storanen om
är de indicier pekar förekomsten systematiska ekonomiskasnarastmet som av oe-

genlllgheter maktmissbrukoch i skala.stor
någraföljande skall kring faktorerI har betydelsedet för be-resonera som

kämpningen den stora korruptionen i Moçambique; det legala densystemet;av po-
demokratiaspekten.litiska viljan och

legalaI Det systemet
många teckenfinns maktpositionerDet inom såvälatt statsapparatensom pa-

organisationer utnyttjasrastatliga för skapa privat vinning. denI bilagaatt rapport
till123 den civilrninisteriet knutne moçambikiske juristen George Graçasom

uppdrag författat hanteringöversynens korruptiva beteenden dennenämnerom attav
oegentligheter förekommer främst inom import och distribution och tjänster,av varor
penningförvaltning, armén och polisen inom ledningen för företag och insütu-samt
tioner.

Graça pekar i sin råderde brister i det moçambikiska legalarapport stora som
och administrativa ramverket för korruptionsbekärnpning. När det gäller det le-rent 323
gala ramverket grundar sig den moçambikiska strafflagsüftmngen portugisisk lag.
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fenomen i denna lagrådande sedan 1886. Ett intressantlagen har inte ändratsDen nu

brottsligbestickning inte innanolaglig ochanstiftan till korruption inte ärärär attatt
sammanhängandebedömsGivande och tagandeemottagits. mutamutan av som

mutande den mutade harmedför den ochstraffsatser. Dettaoch har liknandebrott att
affären inte röjs.ömsesidigt intressestarkt attett av

rättsväsendet kaninom det moçambikiskapersonella kapacitetenminimalaDen
riksåklagaren Endast 55 dessa118 distriktföljande Underillustreras sorterar avav

årsoch nio grundskola.utbildning varierar mellandomareshar domare. Dessa sex
fyralandets elva provinser saknarakademisk utbildning. Avenda domare harInte en

riksåklagarenPå nivåcentral det endaståklagare grundexarnen.med akademisk är
Även budgetmäs-domarkompetens. dehar akademiskställföreträdareoch hans som

bedriva seriöspåverkar möjligheterallvarligtsiga restriktionema rättssystemets att en
riksåklagarenbiträdande i majförde medVid samtalverksamhet. översynensom

inommisstankar förskingringförundersökning beträffande1992 framkom att omen
rymdedå riksåklagarärnbetets resebudget endastmåst nedhade läggasmilitären en

förundersökningen skulletill den plats där äga rum.resa
inte förmoçambikiska legalauppenbart dettorde ärDet systemet rustatattvara
mindre hanterakan ställas ibasala kravuppfylla de rättsstat, änmestatt som enens

komrptionsproblematiken.

politiskaviljan2 Den
med tydlighetmoçambikiska regeringen intedenGraça i sin rapport attmenar

brustit i sitt ställ-oegentligheter. Den harställning upptäcktaöppenhet tagitoch mot
genomförts har huvudsakligenundersökningarkorruption.ningstagande Demot som

tillkända fall. Informationen all-anmälningar allmäntförst efter ihärdigaskett mot
ofta dröjt. Bris-och följder dem harutredningarbeslut kring dessamänheten avom

korruptionsproblema-hanteraför konsekventpolitik och strategi sättatt ettten
Graça.regeringen enligttiken skapar misstro mot

införstår och andra bedömare,enligt Graçamoçambikiska regeringenDen ennu,
kapabelförfarandenanmälningar korruptasituation med antal utan attett varaomny

regeringsnivå1991Mazula, uppdrogscivilrninister,handla. Moçambiques attatt
utsågs med fr-korruptionsbekämpning. Under hösten 1991för attpersonenansvara

ståndaldrig tillkorn dockMazula i detta arbete. Dettanansiering UNDP biträdaav
före sitt till-tvingades lämna landetdå rådgivaren oklara grunderutseddaden att

inte utsedd.i november 1992träde. Ersättare ännuvar
tilltagandeskarpt och uttalatgivarsamfundet harinternationellaDet reagerat

ökade missnöjet har lettoegentligheter. Detmisstänkta systematiskamissnöje över
nationalför-Riksåklagaren tal ihöll i april 1992inletts.offentlig debatttill ettatt en

har tillsatt kom-korruptionsproblemet Regeringentilltagandesamlingen det enom
frågan. olika tillfäl-Regeringen har vidbestående för studeraministrarmission attav

till medSverige för kommahjälp bl1991 och 1992 begärt rättalen under att pro-aav
hjälp till korruptionsbe-framställningardessablemet. Sverige har omsom svar

förinom detsådana mycket väl kankämpning förklarat insatseratt ramenrymmas
måste åliggaför korruptionsbekämpningenlångsiktiga samarbetet, att ansvaretmen

biståndsgivarna. 1992, underSIDA har underintemoçambikiska regeringen,den ar-
låtit frågandemolcratibistånd studeratill Moçambiquemed beredabetet ettatt om

konuptionsbekämpning.

Demokrøliaspekren3
frånmånga afrikanska kultur-i fall avvikakanvästerländskaDen statensynen

Ett grundläg-bristande lojalitet medKorruption förutsätter statsapparaten.mönster.
såväl i Moçambique kanmånga afrikanska samhällenigande problem attvarasom324 samhällsinstitutionema.förtroende för deinte har fulltmedborgarna gemensamma
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De betraktas inte alla aktörer angelägenheter i utsträck-av som gemensamma samma
ning i västerländska kulturer. Demokratins viktigaste uppgift i Afrika kan blisom att

förtroende för samhällsinstitutionemaupprätta och skapa starkare samband mel-ett
lan det enskilda och det bästa.gemensamma

Problemet med korruptiva tendenser inom statsförvaltningen intimt kopplat tillär
frågan öppenhet, insyn och möjlighet till utkrävande kännetecknarom av ansvar som

demokratisk stat.en
Fungerande flerpartisystem med fria val och fri kan öka parlamentetsen press

och folkets insyn i den moçambikiska statsförvaltningen. Att dessa demokratins
grundvalar fungerar förutsättning förär komma till med de problemrättaatten som
det moçambikiska samhället brottas med. Det dock inte tillräckligt.är Lagstiftningen
måste rättsväsendet måste tillräckligaöver, både vad gäller organisa-ses resurser
tion, personal och utgiftsbudget. Viktiga rättsövervakande institutioner såsom bank-
inspektion, justitieombudsman, riksrevisionsverk måste etableras kanske inte di-etc -kopierasrekt efter europeisk modell, rådandeefter förutsättningarutan anpassas
de ekonomiska, juridiska, sociala och kulturella områdena.

frågaEn relaterad till demokratiserings- har relevans för diskus-processen som
sionen konuptionsbekämpning frågan decentraliseringär det politiska be-om om av
slutsfattandet. Ett decentraliserat beslutsfattande och därmed decentraliseratett an-

kan, aktivera lokala kontrollmekanismer, leda till minskadeatt risker försvar genom
korruption och maktmissbmk. I decentralisering regeringsstruktu-rapporten om av

i Moçambique bilaga 122 författad uppdrag denöversynens i Moçarnbi-ren av
verksamma sociologenantropologen LundinIraê Baptista författarenque attmenar

fördet lokalplanet finns många välutvecklade mekanismer social kontroll. Dessa
mekanismer skadas beslutsfattandet ligger långt frånalltför det lokala samhället.om

återföra beslutAtt och till lokalsamhället skulle kunna återuppliva dessakon-ansvar
trollmekanismer vilket viktig förutsättning förär effektiv korruptionsbekämpning.en
Detta decentraliseringens korruptionsminskande egenskaper torderesonemang om

övrigtför ha relevans för områden såsomäven rättsväsende, myndigheter, statliga
och parastatalaorganisationer.

122.2 Vad kanSverige motverkakorruptionenMoçambiquegöra iatt
Sverige kan idag aktivt inom områdensägas med relevans för långsiktigtrevara

konuptionsbekämpning i Moçambique förvaltningsbistånd, stöd till marknadsan-
passning landets ekonomi demola-atibistånd.samtav

FörvaltningsbistündetI

områdedettaInom brett stöd till kompetensutveckling inom statsförvalt-ettryms
ningen. kanMan tänka sig framtida insatser till stöd för genomgripande decentra-en
lisering beslutsfattandet i landet. Vid samtal förde med denöversynenav som mo-
çambikiske civilministem Mazula uttalade ministem önskan svensk hjälpatten

decentraliseringsprocessenmed inom statsförvaltningen. Mazula menade civilrni-att
nisteriet behöver definiera vilka angelägenheter bör hanteras central- respek-som
tive kommunal nivå. Moçambique saknar tillräcklig kompetens detta policy-

områdeskapande och behöver stöd till sådantdettaEtt stöd skulle, enligt Mazula,
kunna form kompetenta rådgivare centralt placeradeta i civilministeriet. Mazulaav
ansåg vidare de lokala, kommunala administrationema iatt Moçambique behöver

rådgivningteknisk och utbildning för tillfredsställande kunna hanteraatt ett sätt
utvidgade befogenheter.

Kopplat till den planerade decentraliseringen beslutsfattandet krävs för-av en
stärkning inspektionsenheterde inom civilministeriet har kontrollera deav attsom
lokala lagefterlevnad. SIDA har inom för beredandet det framtidaorganens ramen av 325förvaltningsbiståndet fråganstuderat hur svenskt stöd till decentraliseringspro-ettom
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moçambikiskadiskussioner har förts medPreliminärafonn.skulle kunna tacessen

någon framställan till deni formellinte resulteratdetta harmyndigheter, ännumen
sådant stöd.regeringensvenska ettom

till etablerandeförvaltningsområdet tänkas stödkaninom ärAndra insatser som
såsom revisions-institutioner,rättskontrollerandeviktigaocheller förstärkande av

sig regionaltkan tänkasammanhangåklagarmyndigheten l dettaoch ett samar-man
kan organiserasinstitutioner. Erfarenhetsutbyteocholika myndigheterbete mellan

fråganvisar intresse förnågra organisationernågon deför ellerinom somavramen
Leadership Forum, OAU, PTAAfrica, AfricaCoalition fortill exempel Globalsom

tid verksamhetfor Africa bedriver sedanCoalitionSADCC. Globaleller somen en
verksamhet syftar tillInternational. Dennagår under Transparency attnamnet genom

förekomstenföretag minskainternationellahederskodex mellanetablerandet ettav
affärsvärlden.inomkorruptiva beteendenav

sammanslutningSverige stöd tillför SADCC samarbetetInom en avgerramen
hölls regionalSenast i 1992riksrevisionsmyndigheter.SADCC-ländernas enmars

stårRiksrevisionsverketsammanslutnings regi. svenskaDetkonferens i denna som
pågått sedan 1989. Dennamed SIDA-stödarbeteinitiativtagare till detta typ avsom

stöd den mäktarverksamhet bör det ta emot.

ekonomilandetsStöd marknadsanpussningZ av
biståndet; betalningsbalansstöd ochpolicy-relateradeområde detdettaInom ryms

givandet dennakopplade tillde refomikravimportstöd,fritt, obundet ärsamt avsom
återhämtning, ellertill ekonomiskabistånd. generellt stöd landetsvillDet sägatyp av

det-kopplingekonomisk tillxäxi. Denför ökadmakroekonozniska stödprogram scm
för alla.inte uppenbartendenser kanskekorruptivatill bekämpandethar ärta av
politiskafördelningspolitik och trovärdigaekonomisk tillväxt, godNyckelorden är

strukturer.
bakgrundkomiptivt beteende kantill över-ökande tendensemaDe mot avses

liberaliseringen ochekonomiskarelativt snabbagången från till marknad. Denstat
svåra förhållanden skaparunderstrukturanpassningsprogrammetgenomförandet av

faktiska köpkraft. Närbehov ochbefolkningensklyfta mellanmycket stor en nor-en
alla skaf-månatliga matbehov behöverhälftenräcker tillmallön endast personsav en

Moçambiquesvåra ekonomiska situationinkomstkällor. Denalternativafa sig som
råmärken oftautanför lagensverksamhet ärsamhälle därbefinner sig i har skapat ett

samhälle därtillendaEkonomisk tillväxtför överlevnad.förutsättning är vägen etten
lil-för begränsa denförutsättningvilketleva sin lönmedborgaren kan är atten-

strukturanpassningen blandekonomiskaStöd till denla korruptionen. annat genom
i sigtillväxt vilketbistånd, skapa ekonomisksyftar tillbetalningsbalansinriktat att

fattigdomsbekämpning.förutsättning fören
vilket i sigekonomisk tillväxt,leda tillliberaliseringen kan ärekonomiskaDen

liberalise-problem. Enradförknippad medliberaliseringsprocessen ärgott, enmen
tillräck-ramverkenadministrativade legala och ärsamhällsekonominring attutanav

underfå situation därkanoegentligheter. Maninbjuder tillligt utvecklade ettmanen
kombination medtvå kapitalism ivärldar;övergångsskede har det sämsta enav

såsom statligaOmråden privatiseringmaktsmtlctur.planekonominsden totalitära av
subventionerad matimportfördelningutländsk valuta ochhanteringföretag, avav

nogräknade aktörer.för mindrebli lukrativa marknaderkan
legalaeffekt krävs debiståndet önskadskalltillväxtorienteradedet attFör att

biståndet skall fungeradet finansiellaförstärks. Föradministrativa ramverkenoch att
teknisktomfattanderåder Moçambique krävssvåra förhållanden iunder de ettsom
intekanfmansministerium. Dettacentralbank ochbistånd bland landetstill annat nog

förutsätterstrukturanpassningsprogramgenomförandelyckosamtunderstrykas; av
fall kanställda krav. Imycket högtuppfyller326 administrativa ramverkende annatatt
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genomfördasnabbt reformer och fritt, obundet import- och betalningsbalansstöd bli

källa till makt- och medelsmissbruk i mycket skala. Sverige bör i dettastoren sam-
manhang för de nämnda moçambikiska aktörerna, centralbank och fr-attagera ovan

aktivfnansministerium, förstärks. Det svenska förvaltningsbiståndet inom finans-är
ministeriet. såvälSverige bör andra givare, ställaäven, mycket höga kravsom
kontroll och uppföljning det betalningsbalansinriktade biståndet. måsteKontrollav

nivåer,ske flera alla måste för insyn. Efterlevnadöppna intematio-system vara av
nella upphandlingsregler och valutatilldelnings- mekanismers faktiska funktion är

två områdenendast exempel bör belysas I detta sammanhang ärnoggrarmt.som
stycke SIDAs principer för svenskt importstöd bilaga 4 1 citeraett värt attur
Den viktigaste förutsättningen för minimera missbruk biståndsmedlenatt ärav

och marknadsbaserade för fördelningöppna valuta... Om allvarliga bristersystem av
framkommer vid granskning irnportstödet bör SIDA beredd avbryta vida-attav vara

betalningar.re
För citatet skall 0rd krävsän uppföljningatt annat att satsasovan vara resurser

och granskning, har beredskap verkligen genomföra sanktionerattsamt attman en
det nödvändigt.ärom

Demokraribisründ3

SIDA arbetar för långsiktignärvarande med beredning stöd till demokrati-en av
seringsprocessen i HåkanMoçambique. Hydéns studie Mozambiquez Studya on
Conditions for Democracy SIDA augusti 1992 i det arbetet.är Rättssocio-ett steg

Håkanlogen Hydén behandlar i sin studie komrptionsaspekten.även Hydén imenar
sin korruptionsfenomenet i Moçambique starkt övergångs-länkat tillrapport att är

från plan- till marknadsekonomi så genomgripande, tvärvetenskapligaattprocessen
studier bör genomföras innan förslag statliga reformer korruptionsbekämp-om

formuleras.ning Resultatet skulle enligt Hydén, kunna bli kostsamt ocharmars,
fruktlöst förstorande statsbyrålcratin.Hydén bistånd för bekämpa kor-att attav menar
ruption bör inrikta sig allmän förstärkning och modernisering det legalaen av sys-

Inrättandet oberoende, kompetent, kontrollorgantemet. med kapacitet och be-ettav
fogenheter genomlysa misstänkta fall bör inrättas. Vidare kan utvecklandetatt väl-av
fungerande revisionssystem inom statsadministrationen bidra till minska riskenatt

korruptivaför tendenser.
Utan föregripa SIDAs beredning demolcratibiståndet kan detatt värt attav vara

något vilken stöd Moçambique kan komma frånbehövaresonera typ attom av som
Sverige.

Inom demolcratibiståndet kan insatser för stöd till fri utfor-Attrymmas en press.
sådant så fårstöd det bred, generell spridning svår viktigatt ärettma en en men upp-

gift. Stödet till decentralisering beslutsstrukturer och makt berörs underen av som ru-
förvaltningsbiståndbriken givetvis under demokratibistånd.ävensorterarovan,

Gränserna flytande. Korruptionsproblemetär tidigareär, kopplatnämnts, närasom
till frågan öppenhet och demokrati.om

fungerande demokratiEn förutsätter förutom fungerande legala och administrati-
ramverk det ñnns social infrastruktur. Det viktigt skapa förutsättningaräratt attva en

för fri debatt, dels förstärkandet den fria opinionsbildningen i ochen genom av press
andra media, dels bred bas finna former för folkligt deltagande i de de-attgenom
mokratiska processerna.

Under samtal fört med företrädareöversynen för den moçambikiskasom rege-
ringen framkom vid flertal tillfällen synpunkten Moçambique långhar för-ett att en
ändrings- och lärprocess framför sig. Demokratiska måstestrukturer frånbyggas
grunden, med i det lokalarötterna samhället, måste hämtaäven nä-men processen
ring utifrån. långsiktigtoch kunskap Ett byggande demokratiska strukturer,av para-

327lellt med spridande folklig förståelse för demokratins funktion viktigärav utma-en



1992124SOU
slutarDemokrati sig börjar eller med1990-talet.för Moçambique underning vare

fria val.genomförandet av

Åtgärder biståndetför motverkakorruption122.3 inomatt
motverka den generellamöjligheterföregående avsnittet har diskuteratI det att

uppehålla frågankring huravsnitt skallMoçambique. dettakorruptionen i I enoss
biståndsmedel missbrukas.minimera riskenbiståndsgivare Sverige kan attsom

svårfrågeställningengenerellaspecifika och den ärGränsen mellan denna mermer
ekonomioegentligheter i landskorruption ochförekomstdra. En allmän ettatt av
den all-påverkar biståndets effektivitet. En minskninggivetvisoch statsapparat av

biståndet. Icke destosåledes effektivitet itill ökadkonuptionen kan bidramänna en
ståmöjligheter kanspecifikadiskutera vilkadet intressantmindre kan att somvara

biståndsmedel.svenskajustför säkra användandettill buds att av
korruption ochgenerella förekomstenbetrakta denLikväl kan syste-avmansom
ekonomiska och soci-i landsskevheteroegentlighetermatiska ettett symtomsom

biståndet teckenkorruption inomförekomstenmiljö, kanala ettsomavman se
från såvälbiståndshanteringen givareinomskevheter mottagare.som

kravmoçambikiska bör ställaså svår denbiståndsmiljöEn storaextrasompass
biståndets och resultatsåväl funktionerföljabiståndsgivarnas kapacitet att upp

uppföljning ochkravkorruptiva beteenden. Deförekomsteventuell storaavsom
omfattar inte endastföranledersvåra biståndsmiljön i Moçambiquekontroll densom

kombination med de bris-biståndsflödet iomfattandemycketnormal revision. Det
för avvikelserförutsättningarramverken skaparoch administrativatande legala som

revisorsverksamhet. Klara regler ochgår hindraupptäcka ellerinte direkt att genom
sanktionermåste med tydligakompletterasrevisioneruppföljningar ochnoggranna

all verk-ömsesidigt intressemåste finnasoegentligheter uppdagas. Det attett avom
förutsättningarna förtekniskaadministrativa ochdeklanderfritt. Omsamhet sköts

tillåts fortsät-biståndsprogram med problemmåste åtgärdas innansaknas dettadetta
ta.

projekt ochregelmässiga revisionerinförtunderSIDA har programavsenare
innehåller några tillbaka all-sedanInsatsavtalennaturlig del samarbetet.avsom en

också genomförtsrevisioner harEn radrevision verksamheten.klausultid aven om
revision detomfattandeinitiativ. Bland kanSIDAs nämnas attannat aven

radAGRICOM ledde tilljordbruksdistributionsföretagetsvenskstödda oegent-att en
skalloegentligheter redasdessaställt kravuppdagades.SIDA harligheter även att

princip upphört.Biståndet AGRICOM itill harut. nu
korruption iminimeringRiktlinjer förvåren utarbetatunder 1992SIDA har av

tillärn-praxisbyggerriktlinjer,Se bilaga 125. Dessamottagarländer. somsom
förramverk hurår, 1992. Riktlinjernamånga i maji utgör ett gottantogs myn-pats
råderförhållanden i flerta-biståndsförsvårandeförhållaskall sig till dedigheten som

för korrup-och riskenförekomstenkonstaterasmottagarländer. I riktlinjernalat att av
organisationer. denoch Avfrån myndighetertill land och mellanvarierar landtion

förekomstenstudera och analyseraviktenunderstryker riktlinjemaanledningen attav
i dialogenöppenhetbehovetland. Vidare betonaskorruption i varjeoch arten avav

Bevisade fallinsyn ochöppenhet,med betoningmottagarlandet,med avansvar.
understryker viktenRiktlinjernasanktioner.aldrigkorruption skall utanaccepteras

avståndstagandetydligtnödvändighetenoch revisionuppföljning motsamt avav
och täcker väl, ivälformuleraderiktlinjerSIDAsi alla former. Dessa ärkorruption

riktlinjernabiståndet hantera. Förharproblemformuleringar, degenerella attattsom
riktlinjerna före-åtgärderprioritet dehögefterlevas krävsskall kunna att somges

adrni-politiskt ochvissttidskrävande, ochsåvälslår. Detta ettär tarvarresurs- som
mod.nistrativt

understrykas. Miss-tydlighet förtjänarfrågan insyn ochöppenhet,Särskilt att328 om
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fåoegentligheter bör inte utredning. Bevisade falltankar utan oegent-om passera av

måste måsteredovisasligheter och sanktioner följa. Detta skall gällaöppet oavsett
må.vilka de skyldiga aktörerna skulle kunna tänka sig situationer där miss-Manvara

och tvivelaktiga handlingar döljs under förevändning öppenhet skulle kun-attgrepp
biståndssamarbetet biståndsviljan. sådantskada och Ett döljande sanning skul-avna

biståndet.endast destruktiva krafter och skadagynna
Brister i samordning mellan olika givare, konkurrens projekt gi-om som gynnar

varlandets intressen, brister i givarnas uppföljning alla exempel företeelserär som
Ökadebiståndet.minskar risken förknappast korruption i ansträngningar för givar-

samordning bör ha korruptionsdämpande effekt.en
Biståndsgivarna måste långsiktiga åtgärderkombinera kort- föroch minimeraatt

förekomsten korruption och felaktig medelsanvändning. Samtidigtav som noggrann
biståndet måstekontroll och uppföljning regelmässigt genomföras, bör omfattan-av

bistånd långde kapacitetsstärkande skapar möjligheter för mottagaren attges som
själv riktigt fördela och biståndet frånsikt hantera resurstlödet. För skydda kor-att

måste biståndsgivarnaruption stärka den moçambikiska uppföljningska-statensegen
pacitet. kan skeDetta generellt stöd till uppbyggnad och stärkande riksre-genom av

åklagarmyndighet,visionsmyndighet, och domstolsväsende. Stödet kan och bör även
ha inriktning hantera problem inom särskilda sektorer vill skyddaatten som man
från sådanakonuption. Exempel insatser kan administrativt tillstöd denvara mo-
çambikiska katastroftransportmyndigheten DPCCN för möjliggöra ökad kon-att

nödhjälpshantering,troll stöd till industriministeriet för konuptionsskydda pri-attav
vatiserigen statliga företag. SWEDECORP har nyligen emottagit framställanav en

sådant stöd till indusuiministeriet.ettom
frågan biståndI vissa sammanhang hörs betrakta olikakan formerom man av

eller mindre Någrakorruptionsbenäget. studier detta har veterligen intesom mer av
gjorts. Den gamla devisen Tillfället Biståndtjuven värd begrunda.ärgör att som

tillräcklig uppföljning och kontroll blir givetvis lättare för stöld, miss-utan utsattges
bruk och korruption. Importstöd administrativa strukturer där be-som ges genom

fårslutsfattare makt fördela mycket inbjuder till korruption, speci-att stora summor
ellt den officiella frånkursen avviker markrradskursen. lägga förAtt ansvaretom
upphandlingar mångrniljonklasseni sannolikheten förvet attpersoner som upp-
täckt låter sig minimal, biståndsgi-det inget ansvarslöstär är änmutas annatom man
vande. såvälSvenskt, bistånd sådanaövrigt internationellt, fulltär tyvärrsom av
misstag. finns inga bistånd.Det till korruptionsfritt styrningNoggranngenvägar ett
och uppföljning den enda biståndsmyndighetemaDetta förutsätter prio-är vägen. att

hög kvalitet före biståndet.riterar hög utbetalningstakt inom
De biståndsförsvårande åtgärder många bistån-kännetecknar det svenskasom av

förtjänardets mottagarländer ökad uppmärksamhet. En realistisk förekomstensyn
korruption och insikt alla aktörers rationella beteende inte alltid dettjänarattav en

utgångspunktertjänaallmänna bästa kan för förbättrad korruptionshanteringsom en
biståndet. biståndsförsvåran-inom En ökad prioritering landspeciñk analys deav av

måstede omständigheterna bör loävas. detta skallFör möjligt relationen mel-att vara
biståndetså sidan ålan karaktär och storlek och sidan administrativaandra denena

följa Biståndet måstekapaciteten och analysera, bättre den idag.äränatt ut-upp vara
Öp-såformas alla berörda har egenintresse minimera awikelser.att parter ett attav

måste biståndsarbete.penhet och tydlighet måste såvälallt Detta gälla gi-genomsyra
låtaoch berörda konsulter och leverantörer. Denna slutsats kanmottagarevare som

truism, fråga biståndetdet centrala i konuptionsbekämpning inomsom en men om
måste utforma nivåer såalla oegentligheter upptäcks och be-att systemen attvara

biståndsvolymivras. Om detta medför ändring i balansen mellan och uppfölj-en
ningskapacitet till det sistnämndas fördel bör detta konstruktiv möjlig-se som en

biståndsvolymhet. Om minskad förenas förbättradmed uppföljning och ökad ton-en
vikt förstärkning 329vid mottagarsidans kompetens och kapacitet kan slutresultatet bliav

bistånd med högreett värde till lägre kostnad.
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Kommittédirektiv BW H

Översyn det svenskautvecklingssamurbetetmed Moçambiqueav

199246Dir.

Beslutvidregeringssummuntröde199204-09.

Statsrådet anför.Svensson

förslagMitt

föreslårJag särskildutredaretillkallasmeduppgift detsvenskautvecklingssarn-överatt atten se
arbetetmedMoçambique.

Bakgrund

Moçambique världensfattigaste biståndsberoendeoch land.Detär denär störstamest mottaga-
bistånd Sverige biståndsvenskt och detland lämnar till Moçambique.Redanär mestavren som av

vårtdessaskälförtjänar utvecklingssamarbetemedMoçambiquesärskilduppmärksamhet.
Härtill kommer förhållandenai Moçambiquei vissaavseenden synnerligenäratt ogynnsarnma

för effektivtbistånd. dåligaDetgällerintebaradet säkerhetsläget betingas detutdragnaett som av
där pågåendekriget dockde ñedsförhandlingarnakankomma ledatill förbättringar.I andraatt avse-

främst förhållandenaenden detgäller inomstatsförvaltningenharnär situationenunderdesenaste- -åren förvärrats.snarast
Dessaomständighetermotiverar förhållanden betydelseföröversyn utvecklingssamar-en av av
medMoçambique längrebetet sikt.Denna skallbygga omfattandedet kunnandeöversyn om

Moçambique biståndetoch till dettaland sedanmångaår ackumuleratsi densvenskabi-om som
ståndsförvalmingenocharmorstädes.Denskallutgåfrångenomfördaochplaneradeutredningaroch
utvärderingarochvid behovkompletteradessa.De centrala områdende böröversynenmest av som

följande.täckaär

importstödet

Importstöd århar alltsedan 1976utgjortden enskildakomponenteninomstörsta lan-starten
dramsbistândet årtill Moçambique.Sedan 1989hardetsvenskaimportstödetvaritheltobundetoch

Ävenkanaliserats administrativtvalutafördelningssystem. detsvenskabetalningsbalans-ettgenom
harstödet kanaliserats detta efter regler gällerför importstödet.Moçam-systern,genom samma som
harbique aviserat vårenunder 1992kommer avveckladetadministrativafördelningssys-att attman
och inrådanVärldsbankens införa icke-administrativttemet ett system.

SIDA årenharunderde genomfört uppföljningsirtsatserrad ochutvärderingar im-senaste en avportåtêáel.TillsammansmedVärldsbankenoch radandra givareharkontinuerligauppfölj-störreen
ningar ochimportstödet detadministrativaallokeringssystemetsfunktionssättgenomförts.Underav

genomfördeSIDA,hösten1991 medhjälp brittiskkonsult, makroekonomiskstudiestörreaven en
ochbetalningsbalansstödet. vårenimportstödet Under 1992kommerSIDAöver anlita interna-att ett

tionelltrevisionsföretagför genomföra genomgripanderevision hanteringen importstö-att en av av
det.

for närvarande ettårigtbereder insatsavtalfor importstödomfattandeSIDA 120milj kr förett
1992193.budgetåret Hurdettaimportstödskallkanaliseras fråga.ärännu öppenen

Korruptiønsbekämpning

årenUnder har förekommitde det korruption misshushållningoch medsenaste rapporterom me-
del inom det katastrofbiståndetinternationella till Moçambique.Sverigeharvid flertaltillfäl-etta

gångnaåretlenunderdet uttryckt detilltagandetecknen korruptioninomdenmoçambi-överoro
kiskaförvaltningen.Moçambiquesregeringharbegärtsvenskhjälp skapamekanismerförkonup-att
tionsbekämpning.Sverige förklarathar sigvilligt inom för detordinariesamarbetetstödjaatt ramensådana Sverigeinsatser. hardockbetonat svårade strukturellaproblem kanliggabakomatt som mer
avanceradeformer korruptionochmedelsmissbruk moçambikiskimeangelägenhet.ärav en
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SIDA våren1992genomföra förunder studie förutsättningar svensktstödtill de-attavser en om
mokratiseringsprocessen fåri Moçambique.Studien bred och resulterai förslagansatsen avses om

Samarbetsområdenmöjliga ochinsatser.

Kamslrofbistünd

gångnaåretUnderdet harSIDA olikastudierochdiskussioner finnaformerförsökt attgenom
ytterligare sektorprogrammen svåra långvarigatill den och katastrofsituationeni Moçambi-anpassa

sektorer långsiktigaDe främstberörts lantbrukochundervisning.Syftet det sektor-är ärattque. som
imiehållasamarbetetskall katastroflindrandekomponenter.Inom fördetordinariekatastrofbi-ramen

ståndetgenomför vårenSIDA under 1992 utvärdering stödettill Moçambiqueskatastrofmyn-en av
DPCCN.dighet, Studiensyftartill hurdetsvenskastödet,främsttill logis-utvärdera ochatt transport

tik, fungeratoch framtidahur stödtill sektornkanett ut.se

Förvaltningsbisránd

årSverigebedriversedanfyra omfattandesamarbeteinomdenmoçambikiskastatsförvalt-ett
ningen.Stödetriktasfrämsttill frnansministeriet för Utredning-ochministeriet statligadministraüon.

har framgång.gjorts visar samarbetetsvikt och Sverige ledandegivarei sektom.SI-ärar som en
DA berederför närvarande treårigtinsatsavtalinomförvaltningssektom.ettnytt

Uppdraget

bakgrund genomföraMot vadjag häranförtbör särskildutredaretillkallasför över-attav en en
detsvenskautvecklingssamarbetetmedMoçambique.synav

Översynenbörinriktas förhållandenlandet och statsförvaltningenide i i allmänhet inom syn-
framgångsriktför utvecklingssamarbete.Ut-nerhet betydelse möjligheterna bedrivaär att ettsom av

biståndetsredarenbördiskuteradetsvenska möjligheter sikt bidratill förbättring dessaatt en av
förhållanden.Pågrundval sådandiskussion utredaren sinaslutsatserrörandebör presenteraenav

månomfattningen biståndet åren.Idenochutformningen till Moçambiqueunderde des-närmasteav
biståndet biståndsmiljöbörslutsatserbedömsrelevantaför till andraländermedliknande dettasa re-

dovisas.
så sådantUtredarenbör långtmöjligt material redanfinnsochgrundasittarbete det som som

hålla månunderframtagande.Utredarenbör kontaktmedSIDAochi görligaste samordnasinär nära
biståndsgivares,verksamhetmedSIDAs.Vidarebör utredaren eftersamordningmedandrasträva

månspecielltde multilateralaorganisationemas.verksamheti den dennaberöröversynensstora upp-
mån åtgärderdrag.I ocksåingå i vad länders för bemästrabör sökabedöma andraöversynen att att

detprobleminomstatsförvaltningenliknandedemMoçambiquebrottasmedkan intressenärvaraav
gällerdettaland.

för berördamyndigheter,i förstaTill utredarenbör knytas referensgruppmeden
SWEDFLORPhandUtrikesdepanementetsu-avdelning.SIDA.SAREC, ochRRV.

omfattarUppdraget delar

En biståndsmiljön Moçambique politiskt,ekonomiskt.socialtövergripandebeskrivning iav -
förhållanden påverkartonvikt inom förvaltningen möjligheternatillmed de ettsom-

effektivtutvecklingssamarbete.
genomgång svenskñnansieradeprojektoch i avsiktEn representativturval attett programav

åtgärderförhållanden biståndetseffektivitet analys deklarlägga reducerar samten av somsom
förhållanden karaktärensådana föranlett.Slutsatseroch förslagrörandebehovetochhittills av

åtgärder.ytterligare
mån utvecklingssamarbetetmedMoçambique,inklusiveEn diskussion i vad det svenskaav

går multilaterala enskildaorganisationer,har storlek,den del det och enav som genom
konstateratssammansättning,inriktningoch utfomming anpassadtill de problemär somsom

två till dessaproblem.i första delar och möjligheterna komma medöversynens rättaatt
Moçambique-biståndetSlutsatser förslag längresikt.och rörande
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19845 till samtligakommit-Utredningenskallbeaktavad i regeringensdirektivdir.sägssom
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angående utredningsverksamheten.ochsärskildautredare EG-aspekteri ltéer
Översynen slutförd den september1992.skall l5senastvara

Hemställan

statsrådMed vad haranförthemställerjag regeringenbemyndigardethänvisningtill jag attnu
mänskligarättig-uppgift föredraärenden internationelltutvecklingssamarbeteochhartill att omsom

heter
kommittéforordningen1976 l l9 meduppdragtillkalla särskildutredareomfattad attatt en av- -genomföra detsvenskautvecklingssamarbetetmedMoçambique,översynaven

besluta sakkunniga,sekreterareoch biträde utredaren.att annatom
regeringenbeslutarVidarehemställerjag att

biståndsprogram.belasta huvudtitelnsanslagC Andra anslagspos-kosmademaskall tredjeatt
Utredningarten m m.

Beslut

bifallerhanshemställan.Regeringenanslutersigtill fdredragandensövervägandenoch

333



SOUl 99211

Bilaga31 Bistånd,vüxelkurser ochfinansieringsgap

frågeställningarmedanknytning MoçambiqueNågra

KARLSTRÖMBO

Inledning

mångaDetfinns förstärka biståndsanalysanledningar densvenskakapaciteteninom ochbi-att
ståndsforskning.Det långsiktigastarkastemotivet kanske skapa föroberoendeochär att resurser ana-

frågeställningarlyser biståndetsharrelevansfor detsvenska verksamhetoch inriktningav som
Någrasikt. viktiga harredantagits,framförallt forsknings-ochinrättandet lärartjänstersteg genom av

inom universiteten, biståndsanslagetfinansierade med SAREC administrativtansvarig.över som
förstärktEn analyskapacitetskulledessutomkunna tyngd svenska i interna-större argumentge

bistånd,tionelladiskussioner inom DAG-samarbetet Världsbankenselleri styrelse.tom ex
Ettproblemkomplex skulle värdefullt analysera, vårainteminst bakgrundenatt motsom vara av

erfarenheter bistånd. biståndeti Moçambiqueochandraländermed effekternaärstort motta-av
garländemaspolitik intressegrupper,politikersberoende biståndochattitydtill och derasbi-av,
ståndsadministraüonkomplikationeri samordningen formerna biståndsöver-mottagarsidan, för
föringar med osv.ögonsett mottagarens

En och specifikproblemställning värd fördjupat effektenstudiumärettannan, mer somvore av
biståndet växelkurser,exportincitament framtidabiståndsbenoendeoch projiceradefinansierings-
gap. Här Moçambique biståndetsutmärktexempel dominansi ekonominär imättett storap g a -relation frågeställningentill BNP, importoch Detbörbetonas tillinte begränsadär detexport. att

biståndetsvenska gällerdet fråntotala de industrialiseradeländerna.Sverigeengagemangetutan -såsomden bilaterala igivaren Moçambiqueochstor i antalandraländer,främststörsta iäven ett
Afrika hardock för frågoranalysera dettaslag.ettstort attansvar av-

Härföljer frågeställning,skiss denna medanknytningtill Moçambiquessituation.Fören av en-
biståndetskelhetensskullbegränsas huvudsakligentill effekter betalningsbalansenresonemanget

Några frågeställningaroch växelkurseni mottagarlandet. relaterade berörsi avsnittfyranedan.

Betalningsbalansensstruktur

Sombakgrundkandet värde förststudera typisk betalningsbalansi starktbi-att ettvaraav en
ståndsberoendeu-land.Följandetabell sammanfattning Moçambiquesbetalningsbalansförären av
1990.

Moçambiques betalningsbuluns 990l
Milj dollar
Export 126
import 877-
Handelsbalans 75l-

Tjänstetransaktioner 37netto -

Bytesbalansen 788-

Bistånd 448
Övrigtkapital 77netto -
Valutareserv 6-
Skuldeftergifter 423Imm
Kapitalbalansen 788

omfattar, förenklat,omförhondlodedels ocheftergivnautlnndsskuldervalutavinstunder förl Denna rñgot en âret Moçampost
bique milidollar,delsförändringarnaunder försenade valutaförlusl801 utlandsbetalningar,sk miliåret ansats, en 378i mm334 dollar.

KallaBankMoçambiqueochuppskattningarIMFstjänsteman.av
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lågatabellen det framförallt fyra nämligen den exportvolymen;bI aär värtattnotera poster, u guimportberoendet; det underskotteti delöpandeutlandstransaktionema,allt-det höga cextremt stora

så d biståndetsstorleki relationtill övriga i betalningsbalansenbytesbalansenssaldo; postersamt -helhet.i relationtill ekonominoch som
låg BNP.DenExporten i relationtill landetstotalaproduktionomkringl5är procent genom-av

fattiga Afrika Sub SaharanA.frica,ellersnittligaexportBNPkvotenför ländernai de ländernai
SSA 20 Moçambiquesimport,däremot, exceptionellt i relationtill landetsäröver ärprocent stor

68 MoçambiquesBNP, jämfört medomkring20 förekonomi;den procentmotsvarar procentav
låga resulterariSSA helhet.Det högaimportberoendet,tillsammansmeddenextremt exporten,som

60 siffrorunderskotteti bytesbalansen.Dettaunderskott BNP. Säkradetstora motsvarar procentav
SSAssamladebytesbalansunderskottfinnsintetillgängliga, sannolikt storleksord-för ärmen av en

BiståndetlO 20 BNP. till Moçambiquening mellan och regionenstotalamotsvarar procentavsom
år för SSAomkring66 BNP,eller60dollar och capita.Motsvarandetalmotsvarar procentav per per

biståndetrespektive34dollar.Entalandejämförelse denmellan ochhelhet 6 ärär procent ex-som
erhåller gångerså bistån-mellan fyra mycketfrämmandevalutaMoçambique ochponen. tre genom

biståndsberoende i världenlandettjänar sin Moçambique det landetdet ärexport. mestsom egen .

vöxelkurserBiståndoch

biståndet lyfts framDe i betalningsbalansen importenoch här hängerposter exporten, som- -speciellt Ochdet inbördessambandetmellandessastorheterbaserarsig i högsätt.ettsamman
biståndetseffekter växelkursen.grad växelkursensroll i ekonomin,eller bestämtnärmare

Växelkursen detpris vilketallainternationellatransaktioneröversätts till andravalu-är genom
biståndexempelvistill dollar.Eftersom import, ochandrakapitaltransaktionerdirektellerexport,tor,

indirektpåverkar mycket del landsekonomi växelkursen mycketcentraltpris iär ettstor etten av
ekonomi, pris flertaletekonomiskatransaktioner.ett penetreraren som
Växelkursensprimärafunktion i statisktbokföringsmässigtperspektiv balanseraallaärett att- -uppstårtransaktioner.Omväxelkursenhar för högt underskotti betalningsbalansen,satts ettexterna

lågt,såOmväntgäller växelkursen alltförochvalutareservenminskar. över-ettatt satts genererasom
någotskotti utlandsuansaktionemaochvalutareservenstiger.I dennastatiskaanalyskan hävda,man

förenklat, landsväxelkurs i jämvikt samtligatransaktionerbetalningsbalansenärattett export,om -bistånd, kapitalflöden blir noll.Ettimport, privata slutsumma annatsammantagnao ger somsv en- blir oförändrad växelkursen i jämvikt.uttrycka sak valutareserven ärsätt äratt attsamma om
I ekonomiskpolitik börbedrivasdynamiskanalys ochdetta viktigt synpunkten hurären ur av-harväxelkursen komplicerad,ochsamtidigt intressantroll.Omväxelkurspolitikenskallenmer mer- såutvecklingsbefrämjandeeffekt valutakursen denfrämjarexporttillväxtochund-ha bör sättas atten

viker alltför billig import. exporttillväxt ofta tecken övervärderadväxelkurs.En är ettsvag en
Vidare fråganframförallt ställadetväsentligt hänsyntill betalningsbalansensstruktur,ochär attattta
huruvida bytesbalansunderskottsiktkanfinansieras främjarekonomisksättettstort ett ut-som
veckling.Ett underskotti bytesbalansen i sigsjälvt ingentingoroande.Det i självaverketheltär är
normalt ekonomi befinnersig i snabbutvecklingunder tid uppvisaravsevärdaunder-atten som en

i Sådana dåskott de löpandeutlandsbetalningama. underskottfinansieras medkapitalinflöden,an-
såsomi fonn bistånd exempelvisdirektinvesteringartingen eller privatakapitalrörelser, avav genom

internationellaföretag.
Men någon blir ellerform kapitaltillskotti u-land mycket ochdessutomärett stortom av mer

dåuppstå statiskjämvikt etableraskankandet problem.Denväxelkursimindrepermanent, som
framförnegativakonsekvenserfor landetsutrikeshandel,och allt dessexporttillväxt.nämligen

åtföl-Moçambique illustrativtexempel denna betalningsbalansstruktttrmedutgörett typ av
biståndet heltupphörde.Detskullegivetvis dramatiskaproblem Antag till Moçambiquejande att. många såOm till studeraeffekten växelkursen, skullekonsekvenser slag. begränsar attav oss

nivå.fritt Omväxelkurseni oregleradsituation flytandekurs sjunkatill lägredenna avsevärten en
såmyndigheterna tvingasdessa devalveraför etablera växelkurs ba-bestämdär att attav enny som

biståndsinflödenaallainternationellatransaktioner,lanserarMoçambiques utannu .
mångabland andra dennalägreväxelkursblir exportproduktionblirEnkonsekvens attav mer

Moçambiquefår fler för säljstill utlan-lönsam.En i meticais givenmängdexportör en varorsomnu
arbete, kunnan-det.Ochmedökadlönsamhetattraheras volyminhemska kapital,störreen resurser

åtminstonetill exponsektom.Exportenexpanderarochlandetkommer, efter tid, igende atttaen en
biståndetförlorade ökadeexponintäkter.Samtidigtblir importendyrare,vilketrim-del det genomav

hushållning inhemskaindustrinsti-ligtvisledertill medimporterade samtidigt denstörre varor, som
muleras effektivt konkun-eramedimponeradeprodukter.Handels-ochbytesbalansentill att mer

alltså förstärkas; Moçambiquesfall skulledetinnebära minskning detexceptio-kommer iatt en av
nellt underskotteti bytesbalansen.stora
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detta framgårAv hypotetiskaexempel existensen och ellermindreatt stora permanentaav merBilaga3l biståndsflödenledertill växelkurseni statiskjämvikt etableras nivå minskarlönsam-att en som

iheten liksomlönsamheteni producerainomlandeti konkurrensmedimporteradeattexportera, att
biståndsflödenaJu långsiktigaoch destörre eller upplevs politikernaär ivaror. mer varaav

mottagarlandet,desto uppdriven blir växelkursenochdesto blir denegativaeffekternastörremer
exportproduktionen,liksom importkonkurrerande långvarigaverksamheter,Storaoch bistånds-

flödenhämmaralltså ochdriver impoitefterfrågan.Omväxelkursenliggerkvar den-exporten upp
statiskajämvikt de underskotteni bytesbalansen,Dessutomhämmasdeneko-permanentas storana

nomiskatillväxten,framför förallt exportproduktionförblirolönsam.att

Holländskasjukan

Den problem härskisseratsuppmärksammadesförsti sambandmedoljekiiseni mit-typav som
1970-talet. bådeEttantalländer, rika fattiga, oljetillgångaroch med gastillgångarellerten storaav

fannsigplötsligtrika energiprisemafyrdubblades.Menrikedomennär blev oftast chimär.Deen
olje- ellergasexporterandeländernasväxelkurserdrevs resultat deplötsligtstigandeettuppsom av
exportintäktema.Dettaleddedocktill andradelar dessaekonomier,exempelvisjordbmket,att av
blev lidandeeftersomväxelkursenblevsåhög andra olja gas intekundesäljasänatt exportvaror

någonmed vinst internationellamarknader.
Nigeria illustrativtexempel.Dentraditionelltär jordbrukssektomi Nigeria, hadeett stora som

täcktintebaradetinhemskabehovet för ansenligdeläven exportintäktema,matutan svaratav en av
blev snabbtolönsamoch krymptedrastisktunderdecennietefteroljeprisstegringamai mittenav
1970-talet, någraårNigeriablevefter nettoimponör livsmedelen av

FenomenetHolländskasjukan Dutch Disease fåtthar sitt efterdeanalyser gjordesnamn som
denholländskaekonomin, i mitten 1970-taletplötsligtstördes och inkomst-storaav som av av

bringandegasfyndigheter Eftersomi Nordsjön. dessagasfyndigheter långt vadHollandstörrevar
självkundekonsumeraexporterades nivåvilket drev växelkursentill därmerparten, upp en annan

frånHollandblevmindrelönsam.Situationenmed ochtill exportin-export stora permanentasynes
fråntäkter olja 0th haruppenbaralikheterne-l densituationi vilken Moçambiqueoch andragas
biståndsberoendestarkt länderbefinnersig,nämligen bistånds-med ochtillstora permanentasynes

flöden.l alladessafall domineras internationellade transaktionerna intäktsposti betalningsba-aven
bistånd.lansenolja, eller Via växelkursenförändrashelabetalningsbalansensstruktur,medgas,

långtgåendekonsekvenserfor ekonomin helhet.som
Detstömingsfenomen kommit kallasholländskasjukanhar radandraävenatt symptom.som en
effekt biståndEn olja, eller flödari mängder realresurserinomlandetkoncen-äratt stora attav gas,

biståndssektorematill olje-, eller och lönerochandra påverkadekostnaderinomdetreras attgas-,
sektorernadrivs Närdetgällerolje-ellergasfyndigheterdrasheltnaturligtarbetskraftochkapi-upp.
tal till dessa från såsomverksamheter, andradelar ekonomin, Påi exempletNigeria. sättav samma

biståndsrelateradekoncentreras främstarbetskraft,till biståndsberoendeaktiviteteri eko-resurser, en
nomi.Flerochfler människorlever bistånd,och direkteller indirekt, produktivtänav snarare
arbeteinomkonkurrensutsattasektorer;detlönarsigexempelvisför partielltarbetslösalantarbetare

sökasigtill huvudstädernaocharbeta väskbärareellerchaufförer biståndspersonalellerbi-att som
ståndskonsulter, fori stället landetoch jordbruk.Samtidigtdrivslönernaattstanna startaegna upp
i densektor berörs valutaintäkterlönernainomoljesektomi Nigeria,liksomlönernain-storasom av

densektor, främst får biståndet.Biståndeti huvudstäderna, glädje oljan, ledergasenom som av
alltsåintebaratill uppdrivenväxelkurs,såsombeskrivits ocksåtill skev,ochutan ut-en ovan, en ur
vecklingssynpunkt resursfördelning landet.inomogynnsam

linnnsieringsbehovAtt proiicem

Den biståndet alltså lågauppdrivnaväxelkursenleder till expoitintäkteroch underskottistoraav
bytesbalansema.Dettabetyderi sin finansieringsbehovoch for täckaunder-turstora permanenta att

Påskotteni de löpandebetalningarna. biståndmåstedetta kan leda i bevis fortsättasätt attman -biståndet biståndsflödenSärskilttydligblir dennamekanismi ländermedmycketpermanentas. stora
i relationtill ländernas ekonomier.egna

Världsbanken viktig aktörfinansiärintebarai Moçambique flertaletbiståndstätaiär utanen
länder,framförallt i Afrika.Världsbanken ocksåtongivandei denmakroekonomiskaanalysenär av
dessaländer,liksomi diskussionen dessaländersframtidafinansieringsbehov. tillBankengörom ex-
empel finansieringsgapi enskildaländer underlagfor diskussioneroch förhand-prognoserav som
lingari den k Parisklubbenochi de Världsbankenarrangeradekonsultativa Ban-gruppmötena.s av
kenharvisserligen åtgärderför stabiliseringspolitiska i deländerdär arbetat,ochargumenterat man

åtgärderviktig del dessa haroftastvarit anpassning Vanligtvisväxelkursen. hardettain-en av en av
neburitdevalveringareftersomflertalet låtau-länder,framförallt i Afrika,harvaritbenägna väx-att336 elkursemaappreeiera.
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MenVärldsbankensanalyser dennapunktsällanelleraldrigmotsagda bilateralagivareav- - agolrådgivningliksom praktiska skeri låneavtal,den sambandmedBankens harhittills syftatendastsom

låntagaretill Bankens devalverafor kommai närheten statiskjämvikt,alltsåtillatt att att aven en
växelkurs biståndsinflödena låntagandegivna.Därmedkande ländernafastnai dentarsom som on-
dacirkel beskrivits,nämligenmedväxelkurser exporthämmandeochärsomovan som sompenna-

bytesbalansunderskott.OmMoçambique liksomTanzania,Kenya skallkunnanentarstora 0 sv- -biståndsberoendemåsteminskasitt denekonomiskapolitikenbl syftatill driva växelkursenatta ner
under statiskajämviktspunkten.den

Världsbankenhar sinai arbetsmetoderintebeaktatdeeffekter växelkurser ochdärmed--ochimportkonkurrens långvarigabiståndsöverforingaroch har inneburitför deexport storasom-länder biståndsberoende.starkt Genom ignoreradettaproblemär nonnaltdessatt utmynnarsom
beståendei och ñnansieringsgap.Ocheftersomdeafrikanskaekonomiemainteharstoraprognoser

tillgångtill internationellaprivatakapitalmarknaderblir resultatet detta naturligtvis bi-synsätt attav
ståndsbehovetpermanentas.

Slutord

Deproblem härskisserats inteokontmversiella. frågeteckenEtt antal kanär detmotsom resas
Sålundahärforts. dentill exempelbegränsadtill k komparativär statik,d denresonemangsom s svÖvergångsproblematiken,jämför tvåstabila situationer, bistånd.medoch hur landutan etten en

frånsig bistånd bistånd,situationmed till givetvisrör oerhörtväsentlig borde fö-och bliärutanen en
remålfor grundligastudier principiellekonomisk-teoretisk Praktiskaerfarenheterfrånlån-natur.av

biståndsberoendeder minskatsitt skullehärkunna värde Vägvisarefor svenskochsom varaav som
biståndspolitik.internationell

Uppenbart mån ovanståendedock i den de riktigaeller såär rimliga, bliräratt, resonemangen ar-
for långvarigaoch resursöverforingar vad traditionelltharantagitsigumenten änstora svagare som

bådedensvenskaochdenintemationelladebatten.
Ovanståendeanalysleder frågeställningartill andra,ochmycketcentralaäven inomutvecklings-

ekonomin,till biståndsberoendeexempelde förmågaländernas slussarealresurserinomekono-att
till alltsåmin exportsektom, lägreväxelkurs.Dettai sin frågeställ-anknytertillatt turreagera en

ningar priselasticitetenfor u-ländemastraditionella någotexportprodukter, blivit föremålförom som
empiriskforskning årtiondena,underde fråganliksomtill u-ländersförmågastor senaste atten om

diversiñerasina frånproduktionsstrukturer råvarubaseradtraditionell, exportproduk-exportmotnya
ter.
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FromtidsperspektivMoçambiqueBilaga32 -

EDSTRÖMH

Ödesfrågan förött landet.Detharhindrat normalekono-för Moçambique kriget.Det harär en
beroendet bi-till del har Därmedharmiskutvecklingochharlett stor exporten avstannat.att aven av

sönderfall lidande.Utanfredingenstånd motstycke.Utanfredfortsatt ochvuxittill proportionerutan
utveckling.

Sydafrikapåverkat utvecklingeni ochMoçambiquei förstahandochi höggradDessutomär av
utlandsberoendei ochförSADCC-statema.Ettstarktandrahand vad händeri regionen äri av som

Fördeflesta frihetsgrademabeskuma.hinderförekonomiskutveckling.siginget ärstater
Pretoiia,beroendethargälltapartheidregimeniför MoçambiqueharvaritProblemet att engran-

bådefram-politik visatsigmålmedvetet krossaMoçambiqueoch harhararbetat att varsnesom
resurssnål.gångsrikoch

kaosFortsatt

måste särskiltSydafri-därförbörjamedomvärldenochEnanalys framtidenför Moçambiqueav
någonsin för Sydafrika,objektivtmån Moçambique harvarit säkerhetshot ärka.I den sett,ett nusom Öst-västkonfliktennågraår harförsvunnit,förbara sedan.förutsättningarnaheltannorlunda deän var

år intehellerMo-i regionen.Sedanflera tillämparfinnsingarivaliserandesupennaktsintressendet
ocksåRegeringeni Maputomedgerplanekonomiellerformellt enpartistat.çambique attsett enenen

felgreppenochmiss-sönderfallet de ideologisktmotiveradetill detekonomiskaorsakerna är egnaav
inte Sydafrikasdestabilisering.lyckandenaoch bara

demokra-pågårockså apartheidochmarschenSydafrika nedmonteringenInnei motettmerav
Mänskligt dömakommerdettagårSydafrika introvertskede.tisktsamhällsskick.Politiskt i attett

måste sydafrikanskEfter författningsreformunderminst dettadecennium.gälla restenatt nyen enav
frågor utbildningochfördelningsproblem,där jord,medlandetsgigantiskaregering itu medta om

kraft.Var-helaenergiochpolitiskahälsovård kommer pocka statsledningensför majoriteten att
alltsåSydafrikatorde komma haSydafrika,landeti stöpsleven,ellerdetkendetnuvarande attnya

Pretorias in-Moçambique.Tvärtom,detbörliggaidagordning fortsattundennineringsin egeten av
transitlandförsydafrikanska ochslutartill Moçambiquefungerarframövertresseatt att varorsomse

i Sydafrika.källaförvapensmugglingatt envara
anledning eftersträva detPå Moçambiquesandra allmotsvarande harsätt attatt moçam-grannar

ländernagällagammalavoghetmellanhusetkommeri ordning.Dettatorde ävenbikiska trotsen
långasvårt måstår transitgodshar fraktasdenekonomi harlidit vägenMalawi, attsenare avvars

Moçambique.harnnamaifor till denaturligareochbetydligtSydafrikai stället närmrenergenom
för investe-i Det intressantinte fattigtland,Moçambique dessutom ärmättär ett naturresurser.
förknippadeagroindustrierochservicenäringarmineraler,fiske,turism.ringari jordbruk,skogsbmk,

förhållandenarå-så kaotiskatillgängligt längedenuvarandetransithandel.Inget detta dockmed ärav
alltsåbåde mycketSydafrikaochutanförregionenharseriöstarbetandenäringslivetider.Det att

ocksåantagande detåterkommertill Moçambique.Ettrimligtfredochordning ärvinna lag, attatt
skulleverkafördetta.

ochlokalakrigs-anarki gangsterbandtänkas kort sikt tjänaDeenda skullekunna ärsom
födkrokskulle längresikthabanditskamr. de dock litemedderasunderlydande Inteherrar enens

långtFramföralltskulledeandra. mäk-utvecklingsmöjligheter.föröttochförblöttlandi totalt utanett
banditbranschenavpollette-till ii affärsvärldentjänaintressena entreprenöreratt attsegare a

ellerdrivasbort.köpasrades att utgenom
tillståndet laglöshetochsåledes för det nuvarandeSammanfattningsvistalar det mesta att av
Ävenövergående förändringenblirfenomen.Moçambique alltanarkii delar ärtrots ettstora omav

övergårfrån problemochofreden militärttill polisiänsannolikagradvis.tordedet ett ettattmest vara Överenskommelsennågraår. Rommellanregeringenochsmåningom iså klingar loppetöverut av
sådanförsta idetnödvändigaRenamokan steget en process.sessom

Delning

tvåskulleklyvasi el-då då för Moçambiquesframtid landetlanseratscenarioEtt och ärattannat
gårvärlden ieventualitetenhade fogför sigisina Denler delarochuppslukastre mer avgrannar.av

ZimbabweMoçambique, denSydafrika södradelenEnligtdenteorinskullei dagens. överän ta av338 dalgångochhamnstadenfrämstZimbabwesbördigainklusiveBeira,ochMalawimellersta, resten,
Quelimane.
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Framtill mitten 80-talethadedet del trovärdighet.SärskiltMalawisledare.resonemangetav en 2guumgåttsBanda, ha medplaner Stonnalawimedtillträdetill havet.Statsgränsemai den-ettuppges

hålldel Afrika härtill lika konstlade andra kontinenten delaretniskaochärav som grupperna
itu.mitt
Ävendå tveksamt dåvarandedetemellertid det säkerhetsetablissemangeti Sydafrikavar omens

verkligenville regeringsmakteni Maputo marionettstyre, mindreänöverta ettgenom genomenegen
förvaltning.Att driva Frelimoi buschenochdra sig politisktochekonomisktkostsamtgeril-ut ett

framstått ändålakrigtordeha oklokt Pretoriaperspektiv.Särskilt kunde kun-harettsom ur somman -uppnå mål lättare försinastrategiska AnnarshadeRenamo längesedansätt.nat uppmuntratsatt-kriget Ochföra i städerna,särskiltMaputo vilket inteharskett. i dag det osannolikt,är ännumer-någon också åter-regeringi Pretoriaskullevilja axla för Moçambiqueochdärmeddessansvaretom
uppbyggnad, del landet, mindrevilja medvåld, Sydafrikaseller detta medtankeän göraen av eg-

svårigheter.na,enorma
Den stånd någraandratänkbaradelningsintressenten,Malawi, intei driva eventuellaterri-är att

påräknas.toriellaaspirationer internationelltstöd, knappastkan I Malawisjälvt f detär öutan som
långtifrånpolitiska framtiden klara.landskapetoch

uppnåZimbabwe ocksåkan dendefactokontroll eftersträvar Beirakorridorenöversomman ge-
ekonomiskamedel.I eventuelltperspektiv regionaltsamarbete inomslagett nyttnom av av ramen

framstårför ombildatSADCCmedSydafrika medlem, intehellernationsgränsema likaett som som
angelägna framtida regionalaöverenskommelserochsamarbetsfomier.som nya

Slutsatsen också framtida frånblir därför teorin Moçambiques delningböravföras diskus-att om
sionen mindresannolik.som

ansvarsfulltregeringsurövandeEn

dåDet framträder bilden framtidaMoçambiquemedmycket ochstarkabandär näraettsom av
medutländskaekonomiska framförallt Sydafrikaintressen, i intebara De tidigareekono-men
miskalänkarna återupprättas,till aktöreri Portugalkan kanskei andraformer tidiga-än änantas om ÄvenSedan ocksågammalthar brittiskaföretag i Moçambique. dennaanknytningnärvaro tor-re. en

beståde ochhamöjligheter utvidgas Moçambique speciellhar i relationtill sarnväldet.att statusen-
Kanske beroendetfonnensig del regionalgemenskap, siktkansketill ochmedtar en av aven

sådan sydafrikanskadominansför den valutan möjligheterna driva självständigatt atten en moçam-
bikisk valutapolitik förhållande,i praktikenblir kringskuma.Dettaskulle utpräglatojärnliktettvara

just gårMoçambiques läge det for Moçambiqueskulleextremtutsatta attargumentera attmen p g a
kunnaha del vinna vad för någrabara sedanskullehaavfardats nykolonialtatt etten som som
förtrållande.Moçambiquesutsikter kunnaföra väsentligtbättre.oberoendeekonomiskpolitikatt en
frånsitt bottenlägeeller handdratill sigriskvilligt investeringskapital sigblekaunderatt teregen
överskådligtid.

Detviktigaför landetsframtid egentligenintedetekonomiskaberoendet utlandet, sigär av vare
ideologisktellerreellt.Däremot det nyckelfrågavilken regeringMoçambiqueharframö-är typen av
ver.

Fyraområden härvidlagcentrala. småböndemasDe desocialasektorema,är ärrättsstaten, pro-
duktivitetoch framsynthushållningmednaturresursema.en

Glundbultenfor utveckling förekomsten ochalla dessinstitutioner.Rättsligtär rättsstatav en
oacceptablafrånMR-synpunkt ocksågodtyckeochkorruption i marknadsekonomisktär sett ettmen

perspektiv.Vem vill väl investerai land,därspelreglernaändrasgodtyckligtochdärett t ex upp-
handlingarochbesluti förvaltningen mutor Enstarkochoväldigavgörs rättsstatär garantgenom en
för samhällsskicketslegitimitet.

ocksålandsframtid beroende ledningen kapitalet.Eninvesterari detmänskliga rim-Ett är attav
nivå hälsovårdengrundutbildningenoch förklaringlig kraveni FNs demänskligaär rät-ettav om

tigheterna.Mendärutöver dennafaktorsbetydelseför ekonomisktillväxt välbelagd.Ensjukellerär
dåligtutbildadbefolkning hämskoför utveckling, Sambandet forsk-harär motsatsenen ensporre.

månganingsresultat studier.pekat i
Afrikasolyckor kontinentens försummat oftaEn regeringarhar och direktmotarbetatdeärattav

självhushållande måttligt, frånbönderna.Redan marknadsförtöverskott farniljejordbrukenskulleett
välståndet återkommandekunnabidratill öka ochmotverkade svältkatastrofema.Jordbmkspoli-att

måttstocktikeni dettaavseende alltså allvarligt afrikansk frågorhur regeringär en en ser som
välfärdenför flertalet.rör
Slutligenfaller för miljön och landsregering.Detankommeransvaret naturresursema ett

åtgärderden lagstiftningochandra till inte till kommandegenerationerförödsatt att arvetgenom se
rovdriftochförstöring.Denekonomiskatillväxtenochdenekonomiskapolitikenbörsärskiltgenom

land långsiktiga-i medMoçambiquesmycket bygga balansmellandettaett storanaturresurser en
perspektivochbehoveni nuet.re
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ekonomiha visstsådant i klavbundenkommerEnregering känner även ettett att enansvarsomBilaga32 frågor Moçambique.Denfundamentala i framtidensfor sig dessahandlingsuuymme kunnataatt an

också egenintressenäringslivharuppgiften.Ett seriöstarbetandebehöverinte ett avvaraensamom
rekryteringsunderlagochökaantaletslå grundutbildadarbetskraftvakt rättsstaten.att somom en

medellånga långaochskullei detlandet.En regeringmedintegritetpotentiellakonsumenteri per-
medallierade.spektivetkunnaräkna

också statsledning efter kortSkrupelfrikortaperspektivetTyvärrgällerdettai det ute atten
faror-bekostnad.Frestelsemaochekonomiska landetssiktskosigochsinalikasinnade sponsorer

snabbttjänaDetfinnsmöjligheterhärvidlagmycket i dagensMoçambique.är attstora pengarna
produktivitetenekonomiskatillväxt ochfögaproduktivaför landetssatsningar är mensomsom

ställningfor privatstånd utnyttjasinTidigare makthavareinteisnabbtberikardenenskilde. attvar
Bådaoviss. alternativenfö-framtidenvidmakten sigNu läget samtidigtvimiing. är terettarmat, som

profiterande.alltså ansvarsfullstatsledningochrefaller tänkbara enen-
båda pendlandeinslag alternativeneller mel-utvecklingmedMersannolik kanske ettär en av - nyckelområde-defyra angivnautvecklingen litesikt inomlandem.Prövostenentorde ovanvara

måttstock vartåtlandetanvändas mycketdärkommer kunnaRörelseriktningen att somen grovna.
är väg.

Bisirinder

landtvå biståndsñnansierad.Inget kommertredjedelarMoçambiquesbudget till änär annatmer
måsteBiståndsvolymenförhållandePå sådant givetvisomöjligt.sikti närheten detta. är ettens av

rimlig ekonomiskMoçambiqueochnormalsamhällsutvecklingisuccessivtdras för att po-enner en
igångocksåhjulenåtervänder Moçambiquekommerfreden tilllitik ska möjlig.Efterhandvara som

dåutifrånfor överlevnadkommer min-hjälpnormal Behovetigenochdänned attexpon. avenmer
lång framöver.Framför-går å fastställaför tidandrasidaninteska.Takteni neddragningen det att en

åter-måstebiståndet sketill denekonomiskagår drastiskt.Enanpassningallt detinte skäraatt ner
samhällslivet.hämtningenochnormaliseringenav

föregående.åren diskuteratsi detden.fördapolitik underdekommande börLandets även som
månbaraibiståndets Enpolitik ringastorlekochinriktning.faktorvid bestämning somvaraen av

överenskom-bilateralaanledning stödjafolkflertalettill godoharSverigeingenkommer att genom
enskildaorganisationer fo-Då stöd,människonäramelsermellanregeringarna. gärnaär attett genom

redra.
bistånd överlevnadskaraktär.SärskilttidenharMoçambiquebehovUnderdennärmaste ett avav

hjälpinsatser.flyktingarnakommer krävarepatrieringenochrehabiliteringen att storaav
områdenförkatastrofbetonat.Lämpliga in-biståndetfrån bli mindreDärefter dock Sverigebör

uppbyggnad.Ifyra tidigareberöns,kanskei synnerhetframövertorde de rättsstatenssatser vara som
bistårrdsin-framföralltdet denochframtidakorruptionstendenserkampen existerande är sortensmot

görsatser nytta.som
fråga lagstiftningenlandetskapacitetiinriktas stärkaEnuppbyggnad börrättsstaten att omav

nyckelområde medbaramellani samhälleUtbildning jurister härochdomstolsväsendet. är ettettav
mål givarsam-riksrevisionsverkfungerandeochtjugoutbildadedomare.Ett väl ärtio ettannat som

fundet verkaför.bör
härtill givetvisför samhälletibåde ochcentralfor dendemokratiska ärAlldeles stonprocessen

olikafonner.denfriaopinionsbildningeni
bristernai Moçambiqueområden utbildningsväsendet.Härfor utvecklingen alla ärEnbas är

hälften demiavseenden.Nu liggerminstförekrigetotillräckligai allaSkolorna även avenomia. var Återuppbyggnaden skapandetdåligt ochmycket skick.och lärare.Universitetet iruiner saknar är av
klarademuppgift fallerutbildningsinstitutionerfungerande är attstatutan per-resursersom enen

utifrån.områdeforOckså således givet hjälpekonomiskt. dettasonellteller är ett
sjukvården.Motsvarandegällerhälso-och

produktivitet slutli-och höjaderassmåböndema produceraformarknaden ärAtt stimulera attatt
uppgiftenkommerEn del denekonomiskaframtid.minstavgörandeför landetsinte avgenmen

måstetill i formtillåts grundfonrtsättningarverka.marknadskraftema kunnaklara deatt menav,om
familjejordbruken.effektiviseringinfrastruktur hjälptillochvägar. avenav annan

340
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DAC-statistik Bilaga41

svårt fåDet harvisatsig helt biståndsflödenarättvisandebild till Moçambique.Denatt en av
DAC-statistik föreligger begränsningar.har bl bristeri jämförbarhetmellanländer.Mankansom a
befara im-apporteringentill DAC intei alla såvälstycken heltkonsekventvadgäller sektorför-äratt
delning återfinnsbelopp.Alla givare hellerintei densektorfördeladestatistiken.Ettstörresom ex-
empel detta EG, de givarnatill Moçambique biståndär är i DAC-statis-störresom enav menvars
tikeninte sektorfördelat.redovisas

Meddessareservationer årensida tabell för 1988-1989visardetbi-nästapresenteras en son1
biståndetslaterala fördelningi huvudkategorier dedominerandebilateralagivarnasandelsamt av

detta.
När tittar tabellen sida detintressant import-ochbetalningsbalans-nästa är attnoteraman

stödetsrelativaomfattning.EnligtDAC skulledet hela45 detinternationellabila-utgöra procentav
biståndetterala till Moçambique endast21 det Moçambique-biståndet.svenska En-procentmen av

ligt densvenskastatistikenbörsistnämndasiffra 40 Detta tecken DAC-siff-ärprocent. ett attvara
brister tillförlitligheti ochellerjämförbarhet.rorna

Tabell2visar statistik årentabelll för 1986-1987.samma som men
I tabellerna3-7 biståndetvisasdetbilaterala till Moçambique,sektorfordelat årenunder 1985-

1989.Alla siffror i milj dollar.
statistikAtt härinteredovisasför 1989,beror siffrorför 1990fortfarandesak-än attsenare

för landSverige.ettnas
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SIDA Bilaga42

1992-09-14
Till regeringen

Utrikesdepartementet

förPrinciper svenskt importstöd
Meddennaskrivelsevill SIDA informera deprinciper vägledandeförär beredning,om som ge-nomförandeochuppföljning importstödinomC2-anslaget inomCS-anslaget,anslagspostenav samt

stöd till ekonomiskarefonnprogramochskuldlättrtadsåtgärder.Samtidigtmeddennaskrivelsein-
kommerSIDA med skrivelse användningen dennaanslagspostunder199293.en om av

Importstöd,d biståndi form valutaför allmänicke-projektbundenimporttillv s av mottagar-länderna,haralltsedanmitten 70-taletutgjort viktigdel detsvenskabiståndet.Under80-taletav en avutgjordeimportstödet 40 detlandprogrammeradebiståndet.Dennaprocent någotandel lägreca ärav
idagca 35procent.Under haremellertidimportstöd finansieratsinomäven C3-anslaget.senare
Totaltutbetalades199192 l miljardkri importstöd.ca

Synen importstöd biståndsformharsuccessivtförändratsbådei internationellasom samman-hangochi Sverige.Dettaharför SIDAs återspeglatsdel i förändraderiktlinjer, 1989.Undersenast199192har arbetsgruppinomSIDA arbetatmed revideral989 årsriktlinjer.Dettaen arbeteatt har
resulteratdelsi principerför importstödbilagarapport l, delsi förslagtillen allmännaom rikt-nyalinjerför svensktimportstödbilaga 2.

Gnrppenhar utarbetatförslagäven till särskildaadministrativariktlinjer anpassadetillär desomallmännariktlinjernabilaga 3. Till dennaregeringsskrivelsebifogasäven promemoriaen somgeraktuellbild detsvenskaimportstödetbilaga 4 internhandläggningsordningen av församt im-enportstödetinomSIDAbilaga 5.
Medtanke dencentralaroll importstödetspelari biståndettill ekonomiskarefonnpro-som

i defattigasteoch skulddrabbadeländerna, SIDA detgram mest angeläget förankraanser attvaraprinciperdessa hosregeringochriksdag.Medanledninghäravvill SIDA anföraföljandeförslagtill
förprinciper detframtidaimportstödet.
viktigasteDen förändringeni importstöd det i högreär gradkommit betraktasattsynen attform programbistånd,d stödtillen ekonomisktrefonnprogramsom av ett i mottagarlandet.ett Isvregeringenspropositionl99l92l00 konstateras programbiståndkan effektivbistånds-att varaenlångsiktigförform utveckling.Dettaförutsätterdock vissavillkor uppfylldaiatt är mottagarlandetbiståndetochatt utformasså det effektivastmöjligaatt stöderreformprocessen.sätt

SIDAs ochriktlinjersyftartillrapport förhurdettaböratt ske.Debaserasiangeramarna storut-sträckningpåderiktlinjerfor programbistånd medaktivtsvensktstöd antagits DAC,som samtav- -riktlinjerde för importstöd antagits likasåmedsvensktstöd inomdet k SPA-prograrnmetsom förs- -fatliga§lede och skulddrabbadeländernai Afrika.mest
Utgångspunktenför programstödär mottagarlandetett genomför ekonomisktatt reformpro-ett

flestafall förutsättsI kde strukturanpassningsprogrammedgram. ett stöd Världsbanken,Inter-s avnationellavalutafondenochgivarsamfundet.
Detsvenskaimportstödetharsedanmitten 80-taletkoncentreratstill begränsatantalländer,ettavfrämst Afrika, sådanai genomför strukturanpssningsprogram.Av speciellbetydelsesom för denna

utveckling varitSverigesaktivahar stödtill SPA-programmet.l särskildskrivelsetill regeringenenföreslår fördelningenSIDA biståndettill SPAför l99293. I skrivelsendiskuteras innehålletav även
i strukturanpassningsprogrammen de effekter hittills kunnatobserveras.samt Dettautgörsom enbakgrundocksåtill importstödsprincipema.

De riktlinjernabetonarstarkare tidigarebehovetän givarsamordning.Världsbankennya av spe-lar ledanderoll detgällergivarsamordning,när Sverigeen även spelar aktivroll ochdeltarimen endialogen strukturanpassningsprocesseni mottagarländema.om
lmportstödet denbiståndsfonnär bästär anpassadför stödjautvecklingen marknadse-attsom avkonominochdenprivatasektorni mottagarländemaunderfönrtsättrting detinteförenasmedsub-att

ventionerochcentralstyrdresursfördelning.Dettaställerkrav ekonomiskaochinstitutionellare-formeri mottagarländema också anpassning formernaochproceduremaförbiståndet.men en av
De viktigasteprinciperna fastslåsbeträffandeformeroch kanalerför överföringi desom nyariktlinjerna 349detär svenskaimportstödetinteatt i förvägtill vissastyrs ellersektorer;mottagarevaror,
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till marknadsbase-förstahandurspmngslandoch detivaddet obundet attBilaga ges42 att avservaromasges

mottagarländema.valutafördelningssystemirade
granskningochmedförökadekravimportstödetstyrningeni förvägDenminskade upp-av
allmänhet,eftersomprocedurerigälla ochmåste huvudsakdockiefterhand.Dennaföljningi system

ochGranskningdirektkanidentifieras.därförinteöronmärktochbidragetintesvenskadet är upp-
mottagarlandetgivamaochförstahandföljningböri gemensamt.görasav

bud-till mottagarlandetsdirektstöddetmotvärdedetinnebär,Importstöd ettgenererar,genom
biståndfåremellertidnegativasittmotvärdetöronmärkaochbindasökerenskildagivareAtt avget.

budgetaspektenuppföljningSomsamhällsekonomin.ochhelabudgethanteringeneffekter aven
budge-mottagarlandetdialogmedsigiiställetsamordnatgivamaimponstödbör omengagera enav

ochhantering.strukturtens
nivånkrävermycketmakroekonomiskadenspecielltuppföljning.ökadeinriktningenDen

sådanbesitterdärgivarentill länderdärförkoncentrerasImportstödbörlandet.kunskapergoda om forprogramländema svenskttillimponstödi förstahandnaturligtFörSverige detkunskap. är attge
bistånd.

ochellerIn-OmVärldsbankenreformprogrammet.ekonomiskauppföljning detförallRamen är
utbetalningarsinaSIDA avbrytatill kansitt stöd detta.valutafondenavbryter äventernationella om

programbistånd uppfylls.inteforförutsättningaravgörandebedömsdet att
biståndsmedlen ochmark-missbruk öppnaför minimera ärförutsättningenviktigasteDen att av

for minimeringriktlinjerhänvisastill SIDAsI övrigtvaluta.för fördelningnadsbaseradesystem av
imponstödetgranskningvidframkommerOmallvarligabristermottagarländema.ikorruption avav samråd,i ochalltidvidtasSanktionerbördockbetalningar.vidareberedd avbrytaSIDAbör attvara

biståndsgivare.medandrahelstgemensamt,
uppföljningochökadeinriktningenprogramstödochdenentydigakaraktärImportstödets av

uppstå länderunderi enskildareservationerkanbetydandemedför ettsanktionerdärtillkopplade att
naturligteffektivitet ärbehövertyda lägreinte ettbudgetår. vill betona detta utanSIDAgivet att

bistånd.inslagi dennaformav
samråd SIDAsmedgeneraldirektörundertecknadskrivelseharfattatsdenna sty-Beslut avom avdelningschefeniKarl-AndersLarssonavdelningsdirektören närvaroföredragningrelse avav

CarinNorberg.

CurlThom

KurlAndersLarsson
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Industrisamarbetemed Moçambique Bilaga43

LARSBERGGREN

självständighetenFrån 1992

Förutsättningarnaför industriellutveckling vid tidpunktenför självständighetengoda.Detvardå,fanns förutomde naturtillgångama, förhållandevisvälstora utbyggdinfrastruktur, institu-en ett
tionelltramverkoch köpstarkefterfrågan landetsprodukter,såvälinomlandeten export.somLandetsolyckafrånindustriellsynpunkt all kunskapnästan försvann landetatt vid frigörelsenvar urregeringentrodde cenlralstyrdsamtatt planeringochstatligtägande instrumentför ekono-en sommiskochindustriellutveckling.Utifråndettaplanerings-ochägarperspektivkanskedet betrak-t 0 mtades ändamålsenligt till industriföretagenägare lämnadelandet.attsom

Det dockfrämstkrigsorolighetemaochkollapseninomjordbruket förstördevar industrinssomgodaställningochutvecklingsmöjligheter.Eftersomjordbruket baseni ekonominminskadeBNPvarkraftigtochdärmedraseradesmednödvändighetlönsamhetenhosde inhemskatillverkarna.Indus-
trinkanaldrigi jordbruksdomineratu-land handett utvecklingskraft,endastdeltaiegen varaen ettdynamisktväxelspelmedjordbmksektom,därhuvudparten landetsköpkraftmåste ochav genererasråvarorför vidareförädlingproduceras.

Desedanlångtid väletableradeochstarkaekonomiskabanden Sydafrikamed blevocksåavpo-litiskaskälnödvändiga skära eller i allafall försvaga.Dettaatt slogkanske hårdastallra in-av mot
dustrin.

biståndSvenskt till industrisektomförsökte år,underalla från1976till 1991, industrinvärnaomskyddaden denalltmerdestruktivaatt omgivandemiljön.mot Köpkraftengenom sjönk,krigs-och
sabotagehandlingarnatilltog, infrastrukturenforföll, försvårades,centralplaneringentransporterna
misslyckadesochdenutländskaexpertisenutanförMaputolämnade säkerhetsskällandet.[dettaavscenarioblev företagenavkläddain barakroppen.Inte detnybildadeskogsindustriföretagetensIFLOMA,där 200milj kröver hadeinvesterats,kunderäddas; projekt undernormalaförhål-ett somlandenochmeddriftiga medhögägare sannolikhethadefått utmärktlönsamhet.Företagetblevienstället rehabiliteringsobjekt,ett likt de övrigaprojekteninom dennakategoriförde ojämnsom enkamp utvecklingenochpolitikeni landet.mot

1992

Idagharbildennågotförändrats.Centralplaneringenhar uppriktigpolitiskviljaersattsav atteninföramarknadsekonomiskaspelregler,något emellertidi detkortaperspektivetkanledatillsomekonomiskoreda interegeringensystematisktochtämligensnabbtbygger marknadsekono-om uppfundament.mins Detviktigaste skapaär tillväxtbefrämjandebalansatt mellanproducenternu ochen
konsumenterdäringenkantoppridadenandra; sigsjälvtett inkompetens,system utsorterarsomavmaktmissbruk,korruptionochförlegade Problemet detfinnsförär producenterinomattvaror. var-branschför sådant skallkunnaattett framsnabbt.Endastsystem växa inomdenenklareochmin-
dretillverkningsindustrinfinnsdennapluralismi producentledet.

Jordbruksproduktionenochdärmedköpkrafteni landet emellertidfortfarandeär exceptionellt
låg, hardockunderde årenuppvisat mindreökning,vilketsenaste kaninnebäramen denen att nuva-randeindustrikapacitetenbörkunnaupprätthållas, sektornfrånnär efterfrågesidan, lång-ochmanserbörjaökaigen.samt

OmavtaletmellanregeringenochRenarnoledertill resultatändrasnaturligtvisindustrinsavsett
utvecklingsmöjligheter avgörandeett sätt.

Framtidasvensktindustristöd Moçambique

Strategiskaöverväganden
Svensktbiståndtill industriellutvecklingi Moçambiquebörfrämstinriktasig byggaatt uppmarknadsekonominsfundamentochindustrinsförutsättningar kunnauppfylladekrav deatt som nyareglernaställer.Pluralismi producentledet,d fler ochbättresköttaföretag målet.ärv s
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mångai fallstatliga ärprivatasektornhandriktas den ävenböri förstaInsatsema mot organom

offentligaochmellandearbetsfördelningenuppmärksammai sittarbeteSWEDECORPbörviktiga.
frågor;de stimulerar,övergripandenollbegränsastillförochverkaprivatasektorerna somattstatens

Övrigt till andra skapabörlämnasochutveckling.näringslivetsstabilitetkontrollerar attregleraroch
ochdriva.

företagsamhetflöde privat växerdetdet viktigt bygga spontantI dettaarbeteär att somav
stödtill dessvälundantagsvisbörendast göras,skapasjälvaidéernafram.Försökmed gesmenatt

förhållandevisMoçambiquedriftigheteniindustriella ärfaktum denDet omvittnattillväxt. är attett
ochhinderundanröjaflaskhalsarsåledes medverkatillblirfrämstauppgiftenstark.Den attatt som
ochkunskaperförsvårarförvärvet förnödenheterväxtkraftochprivataföretagensförsämrarde av

utveckling.för sinföretagenbehöversom
självaiden-företagarnautifrån genuinabehovdeinsatsernainitierasvidareviktigtDetär att som
utbudet.Bi-oftaprioriteratvilkastå tillkan i kontrastfonnulerat.Detta gängsetifieratoch normer,

fastställtmålgrup-ochoftabedömtspecialisterharinstitutionerochandraståndsgivare,ministeriet,
tillhandahållitsenligttjänstermaskiner,kapitalochfabrikslokaler,tillsettbehovochsedan attpens perspektivskallnerifrån-och-uppEttutbudsorienteraddbehovsberäkningar,uppgjorda ansats.senv forbetala ellerbenägenhetendärnäringslivsstödjandeinsatserna,gällerdeanläggas det attnär varan

faktor.viktigtjänstenären
svenskanärings-delfinnshosdetverksamhettillSWEDECORPsförEftersomresursbasen stor

medver-så finnerdennaresursbasläggasbör insatsernaföretagochorganisationerlivets att enupp
Moçambiqueför i växer.meningsfullochintressetkan enengagemang

myndighetellernågon bransch,funktion.sektor,uteslutaSWEDECORP inte i förvägbehöver
Såvälenskildaframtidasamarbete.alkoholindustrin,inäringslivsområdet,institutioninom ettutom

omfattatillverk-bör i principkunnaochsamarbetetkanmedverkaderasföreningarföretagaresom konsultjänster,ñnans-ochmineralutvinning,handel,konsumtionsvaror, Irans-indusui-ochningav ocksåbör kun-exportutvecklingStandardisering,Områden tullsystem,ochenergi.turismporter, som
nainga.

näringslivetsigårpotentialdenuppmärksamhetriktas öppnarviktigtDet mot storaär att som Ävenkmtaktnät.ochföretagande,yrkeskunnandekvinnligtkantillvaratadet frarnsyntsättettom cchbör beaktastillgång industrinförbetraktelsesättframsynt utgörakanmiljöhänsyn ett engenom Utbildning,framtag-frågaviktig i sig.drivasprojektplaneringsstadietochdessutomredan somen
aktiviteter det-lämpliga ikanbranscherför särskiltochsaneringsprograrnning utsatta varasystemav

syfte.ta

MoçambiqueindustriellutvecklingförProgram i
spjutspesområden,därfyraolikafördelasmellanutvecklingkanfor industriellsvensktstödEtt

företagslelareutbildning,nämligenprivatisering,aktiviteter,flertalskildakanochett ettvart rymma inomviktig komporentkunskapsuppbyggnadsmåindustri,med samt-ochkapitalförsörjning somen
områden.liga

Privatisering
företagfinansiellmedverkani joint-venurebeståkan delsför privatiseringInsatsema ge-enav

ochdessinstitutio-privatiseringsprocessentill självaAB, dels stödSwedfundInternational avnom foromstrukture-ministeriemamedutanförbildatsinomochenheterdesärskilda ansvartex somner, SEMOCochIECNEL verk-drift,Två företag idagijoint-venturestatligaföretagen. ärring deav utrusningochrespektiveelektriskutsädesproduktionområdet ochväxtförädling mate-inomsamma
riel.

tillhör in-278företag,vilkaelleromstruktureraprivatiserai arbetetmedhjälpEnbegäran attom Samtligade före-också SWEDECORP.ansvarsområde, riktatstillhardustri-ochenergirninisteriets
skallpriatiseras.kategorirehabiliteringsstödtillhördensvensktmottagittidigare somtagsom

Utbildning
in-nyckelpesonalinomföretagsledareochomfattabör främstför utbildningInsatsema arman

för-offentligfrån delinom ochdenochadministratörerinkluderaledaredustrin, statäven annanmen redar inneva-SWEDECORPstödjerför industrin.betydelseverksamhetvaltning, äravvars såvälnäringslivttharpå de behovspecialiseratbudgetår utbildningsinstitut,särskiltrande avett
chefsnivåer.både ochbas-kunskaper,kompletterandegrundläggandesom

Riskkapital
uppgifter.huvudsalligasinasektorntill denfinansiellaSWEDECORPbetraktarstöd somenav

finansierirgsprograrmmenmakroekonorniskstabilitetochmedfört vissliberaliseringenEftersom en352 syteförlorarsittdärmeddelvissnedvrids,ochtidigaredärförinte av ensätt p g asomsamma
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övervärderadvalluta,finns för framgångsrikagrund område.insatserinomdetta SWEDECORPen

därför gåvomedelbör kunnamedverkatill frnansieringsinstitutionerbyggs ochtillattgenom att,upp
från fönnånligalånrisksynpunlct, till företrädesvis företagmindre kanerbjudas.medhjälp kredit-av
linjerochriskkapitalfonder.Desvenskainsatsernabör ha uppgift stimulera inhemsktäven attsom en
genereradkapitalackumulation.

Småindustri
I denindustriellanedgång vidlåtitMoçambiqueunderde årentio hardenminstain-senastesom

dustrinklaratsigbäst.Denganskaomfattandekapitalförstöring hari förstahanddrabbatägtsom rum
ochde medelstoraföretagen,med maskinpark krävt stabilproduktionochstora avsättningen som en

underhåll,och kontinuerlig bl medimporteradereservdelar.Detblir förmodligenocksåett denmin-a
dreindustrin till börjanharbästförutsättningar designaler närings-attsom en svara somenmer
livsbefrämjande långsamtmiljö börjarnu ge.

Småindustrisektom ocksådeallraminsta,mikroföretagandet, kan endautvä-rymmer som vara
till bättreliv för dem leveri fattigdom, initiativrika.Såvälsysselsättningett ärstorgen somnu men
varutörsörjningkan ordentligskjuts del deföretagssamma bindssom en omen av resursersomnu
i flyktinglägerochi allmänfattigdomfrigörsförproduktivaändamål.Detsvenskñnartsieradeupp ut-

bildningspaketetSe Ditt FöretagharviaILO ochlokalaorganisationernåttframtillom ettstortan-
talpotentiella, företagarei dennakategori.Programmetochresultatenharlovordatsi flerautred-nya
mngar.

Industrisektorntrñngmñli
Även industrininte handkanhöjabefolkningenslevnadsnivå dennödvändigärom egen som

komplementochstödtill främstjordbruket.Livsmedelsproduktionen,såvälför självhushåll försom
avsaluinomlandet föroch kommerinte långsiktigtkunnaexpandera medmindre in-export, att änatt
dustrinvidareförädlar råvarordess ochlevererarinsatsvaror.

Inom för Moçambiquesomstruktureringsprogramharemellertidindustrinsbehovhittillsramen
kommiti kläm.Denutländskavalutantenderar alltmerfördelasefter premierardeatt ettsysternsom
investeringar har kortochöverblickbaråterbetalningstid, främstd import konsumtions-som en v s avmedan långsiktigaochdärmedosäkrainvesteringarmissgynnas.Dettafaktumvaror, mer accentueras

säkerhetssituationenlanddäri besvärlig.ärett
ideligaDe ochför industriidkarnaoförutserbarakreditåtsuamningamaslårocksåhårdaremot

behöverdem reservdelar råmaterialoch för sinverksamhet konsumtionsvaruimport.änsom motrenvalutafondenGenom kräver låsesatt motvärdei lokal valuta in i ñnansministerietattett när ut-enländskkredit i anspråkuppstår fråntas tid tilläven mycketbesvärandebrist lokalvalutaannanenföretagarenfrågamåstei deponeraatt helabeloppetinnandenutländska åter-kreditenhunnitgenom
Detsig.betala är vikt Sverigeingriper VärldsbankenochIMFnär inteklartstor sambandenattav serkravsinamellan ochdesskonsekvenser.Eljestkommeromstruktureringsprogammetinte kunnaattmål,uppfyllasina omfördela fråndetallmännatill dedirektproduktivaområdena.att resurser
harPRES intehellerlyckatsinföra adekvat för tullarochbeskattning, enklaförett system ärsomfölja,attföretagen rättvisaochintesnedvriderkonkurrensförhållandena.Genom industriellverk-att

utgör komplexsamhet förgreningarmeden i helasamhälletblir företagenberoendeutprocess attavdendelaralla byråkratinstatliga fungerarBV bra långsamma.och inte korruptaellerallmäntär in-Avenkompetcmêg dennauppgiftkräverytterligarekrañtag.
Indusuin, utvecklingslaaft mångaberoendeär olika faktorerochdenhar betydelseförstorav

hela fårdärförinteenbart ochstödjas SWEDECORP.värnas till förfogan-Den sittsalnhäna, av som
deharförhmandevisbegränsade Det såledesviktigt exempelvisimportstödetär för Mo-attresurser.

såçambique valutabehovet hosindustrinbeaktas.Omdärtillocksåäven kornfredi lan-attutformas
det demokratii Sydafrika näringslivetsframtidsutsikteroch mycketljusa.vore

353
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Bilaga landsbygd44 MoçambiquesFarrigbank kreditmöiligheten-

ANNIKAMAGNUSSON

Inledning

jordbruksmetoder,sin jord enligt traditionellabonden brukarmoçambikiskeDen
försörjning. Mer 85för familjensproducera i huvudsak änk hackjordbruk ochs

bonde-kolonialtiden prägladeslandsbygden. Underbefolkningen leverprocent av
från jordbruketarbetskrafttvångsarbete migrantarbete vilketochekonomin togav

reservlager.för behovgjorde det omöjligt produceraoch att avegna
Tvångsar-underutvecklad.småbrukarsektom kraftigtVid självständigheten var

då kraftigt min-resulterade itvångsodling givetvis dettaavskaffadesbete och men
försörjningförviss överkottsproduktjonFör skapa stä-skade exportinkomster. att
koloniala farmer-devidmakthålla lät Frelirno omvandlaexportintäktemaderna samt

också kollektivaskapautvecklingsprogram ingickstatsfarmer. Frelimostill I attna
alltför kom-visade sigde statsfarmemaför bönderna. Satsningamabyar stora vara

på. teknologi i jordbru-Alltför högresultat Frelimo hoppatsplicerade och inte degav
åren självständighe-eftervälutbildademassutvandring dekombinerat medket aven

jordbrukportugisemasohållbar. ÖvertagandeMedgjorde situationen statensten av
själv-sigmoçambikiska bönderockså motsättning till deskapades väntat attsomen

frånstulitportugisernafrck tillbaka den jordinnebära deständigheten skulle att som
anställdessjälvständigheten och böndernaefterJordvräkningar fortsattedem. även

arbetare.som
till nutid.statsmakterna ända framnegligeratsFamiljejordbruket har ständigt av
landsbyg-färrefrån tillsammans med alltmigrantarbetareMinskade intäkter varor

ohållbar segdragnasituation. Dethar lett tillhandelsnätets sammanbrottden och en
svåra situationen.orsaken till dennaturligtvis den främstadestabiliseringskriget är

ochförstörd krigetbyggtinfrastrukturStora delar den är sta-staten p g auppav som
finnsunderhålla samhälleliga inrättningarråd deinte bemanna ochhar attten som

kvar.
PREekonomiska rehabiliteringsprogrammetinförandet detsamband medI av

övergång marknadsekono-tillförjordbrukspolitiken inom1987 ändrades ramen en
marknadsföringssyste-infördes ochavreglerades, miniprisermi. Jordbnrksprisema

liberaliserades.men

drivkraft landsbygdenLokal

Moçambiquesåterkommande fenomen under helaTorka och missväxt har varit
Bönderna klaradebonde.aldrig varit lätt överlevahistoria. har därförDet att som

underbåde och under kolonialtiden,förr, föredock dessabakslag bättre än
arbetslqaft.då form ochisjälvständigheten eftersom det farms matavreserver

jakt,för röjning jord,arbetskraften och stodutgjorde denMännen extra av ny
dettraditionreservodling jordar. Enligtbyggande bostäder ärsamt egnaav

matförsörjning.för familjensjorden och ansvarigakvinnoma brukar ärsom
första hand.till kvinnorna iFördelning jord skerav

säkerhetinriktademycket enkla, ochProduktionsmetodema emellertidär mer
självhus-jordbrukproduktionen. bonde, bedrivermaximering Enän ettsomav

måstemål för-i arbetet,hållningsnivå, alltid produktionsökningkan inte ha utansom
olika överlev-förutsättningar förproduktionen och skapasöka minimera riskerna i

354 biståndsprojektmångavid debeteenden harnadsmöjligheter. Dessa noterats somav
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förverkat höja jordbruksproduktionen småbönderhos hållolika i Moçambi-att Büaga4.4

Jordbrukstekniker har inte haft kunskap den sociala strukturen eller beteen-que. om
mångadet och därför har insatser bara fungerat så länge utländsk expertis varit närva-

rande. För jordbruksrådgivning ska effekt krävs den kombineras någonmedatt att
form målgruppen.ekonomisk fördel för Ekonomiska fördelar kan utdel-av t ex vara

tillgångning jord, till utrustning, utsädeav m m.
På mångagrund kriget har människor flytt till förorter städema, ochruntav man
skapat zon-områden.har k områden mångaI dessa finnsgröna fungerande koope-s

rativ och jordbruksforeningar, framförallt odlar grönsaker andra jord-ävensom men
bruksprodukter.

En viktig förutsättning for tillgångjordbruket till fungerande handelsnät ochär ett
fysisk infrastruktur kan sammanföra underskottsonrrådenöverskotts- meden som

länka stad och landsbygd. Liberaliseringen har inte ökat antalet han-samt samman
delsmän distriktsnivå istället har uppståtttydliga monopol dikterar spel-utan som
regler vad gäller priser och handel.

Den traditionella makten jordägarförhållandenaoch den moçamibikiska lands-
bygden mycket speciella. Den traditionellaär makten 2 000 fa-representerasav ca

Överhuvudenamiljer. för familjerdessa benämndes régulos under kolonialtiden. Ré-
gulon spelade viktig roll i långsiktigasin befolknings överlevnad. Ef-att garanteraen

självständigheten frnns legitimiteten kvar för hans roll bärare lokala tradi-ter som av
tioner.

Jordägande existerar egentligen inte varje jordbrukarfamilj har bruknings-utan en
också går i Den äldste i byn bestämmer förändringarrätt i brukningsrät-som arv. om

Under kolonialtiden den bästa marken kring städer och de bördiga landsde-ten. var
larna privatägda. Dessajordlotter fördelas eller enligt principer vilka inteägs nyare
alltid förstålätta eller rättvistär utredda. En hel del mark for-hyrs under olikaatt ut

såväl brukare till bönder. tillå-Arrendesystemet egentligenägare inteärmer av som
rådandeenligt lagar. De hyr någotdärför de inte har val. En deltet accepterar attsom

hyr mark spekulativt syfte, medan andra helt enkelt hyr areal de själva be-ut utav
höver odla. Jordägarproblematiken frågakomplicerad måstestatsmakternaär en som

i råderdet fred i landet.tagta snart

Kreditprogrumför jordbruket

Moçambiques bankväsende består tvåCentralbanken kommersiella ban-samtav
Bancoker, Popular de Desenvolvimento BPD Banco Standard deTotta Mo-samt

çambique BSTM. Affärsbankerna efterhar hand skapat fler former lånoch nya av
därmedoch visat flexibilitet marknaden. svårtEmellertid det bedöma ban-ärmot att

kernas effektivitet.
åtnjutithela 80-talet har jordbrukskrediter hög prioritet framförUnder med allt lä-

följd. Räntan kunde ligga mellan 3-11 lägre förräntesatser änt procentgre som ex
lånmotsvarande till industrin och den kommersiella sektorn. Ett ytterligare försteg

stimulera jordbruksproduktionen vidtogs skapande jordbrukskredit-att genom av en
CCADR.kassa Dess kapital tillhör och hel del finansiering mottagitsharstaten en

biståndsgivarefrån i form ocksådirekt stöd villkorat till motvärdesfonder förav men
jordbruksbefolkningen. stårstöd jordbrukskassansI krediter skatill statuter att an-

följandeför syften jordförbättringar,vändas marknadsföring jordbruksprodukterav
och områdenlandsbygdstransporter. småjordbrukareAndra matförädling till ellerär
kooperativ särskilda investeringar katastrofsituationer.vidsamt

Handläggning jordbrukskreditema lågsköts BPD. Räntan först 6 procentav av
och höjdes fårtill 10 lågt. Låntagarenvilket betraktas mycketprocent,senare som
behövde lånetendast lämna l säkerhet egeninsatsen jämföraprocent attav som av
med 25 den normala säkerheten för kommersiella krediter. Underärprocent som

åretförsta 1988 femstod provinser för 83 de utnyttjade kreditema. Efterprocent av
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sig farniljejordbnrkama inteårets utlåningsverksamhet visar detdet första att ensBilaga44 erhållit 70de statliga företagenuppnår totala kreditema, medandeprocent pro-aven

låntagare företag och kooperativ. Erfa-privatalånemedlen. Resterande utgörcent av
stadsområdeniockså kreditema hamnatdelenvisarrenheten störreatt snarareav

såsomkortsiktiga investeringarfinansieratlandsbygden och främst transporterän
marlmadsutrusming.och

låntagare,små dåpositiv förkrediter inte alltidsubventioneradeEffekten ärav
sådana olika förefterfrågan krediter, ochuppstårvanligtvisdet större systemen

då institutionen handläggerrationellare förmåste införas. blirransonering Det som
Familje-kreditvärdigalån, innebärvilketkrediten betala större mottagare.utatt mer

människor.miljoneråtta lån jordbruksbefolkning 2 till 2,5tillsektorn tog emot omen
lånebehovet,lågagivetvis det därlåga kreditertill utnyttjandetförklaring det ärEn av

Familjebondens kreditbe-utsäde.behov hackor ochsmåjordbrukama endast iär av
adrninistra-kreditsystem ska kunna hanteralåg nivå för nuvarandeförhov är att

jordbruksrninis-ochtill 1,5 hektarfamiljejordbruket ligger lnormalationen. Det
åtnjutaför10 hektarmellan 5 tilljordbruksenhet bör hauppskattatteriet har attatt en

handelssyste-föreslår utnyttjafamiljejordbruket börVärldsbankenkreditservice. att
förlängdKooperativen kankrediter for sina behov.och informella armmet vara en

eller uppköpare.småjordbrukaren liksom grossistertill

BangladeshFuttigbunkeri

år. Verksamheten harfunnits i 10Bank, harfattigbanken, GrameenkDen snarts
lånemöjligheterockså världen. Idén skapahelaBangladeshinom överspritts attmen

professor Ytmus, ban-landsbygden fickbangladeshiskafattigaste dende allraför
ekonomistudier 1976 villeha avslutat sinahan efteroch ledare,grundarekens när att

deekonomiskamisstänkteså Professor Yunusfattiga.varför folkundersöka attvar
säkerhetinte alltid behövs el-verkligheten och detstämde medinte alltidteorierna att

lånnågra testfall medfolk. Efterlåna till fattigtgarantier för kunnaler utatt urpengar
lånemedbnfåutmärkt tillbaksalldeleserfor han det gickficka attatt genom re-egen

utöka verksam-kunnaoch i tid. Förrimligamorteringar plus rättgelbundna ränta att
biståndsgivare tillnågra år strömmadebanklån ochProfessor Yunusheten tog senare

Bank.skapandet Grameenoch bidrog till av
spridda helalångt miljon fattigbönder, överlåntagare idagAntalet överutgör en

lånar nkomstgene-till olika90 och dekvinnor,flestaBangladesh. De är procent,ca
Återbetalningsfrekvensen 98till husbygge. ärverksamheter ellerrerande eget pro-

erhåller. normalkommersiella banker Räntanlångt vadvilket överär somcent
låneport-ochadministrativa kostnadernade16 täckerdvsbankränta, procent,runt

Den vanli-relativt korta.då arnorteringsperiodemaåteranvänds i rask takt ärföljen
också.lånfem-åriga förekommerårlånetiden är ettgaste men

vaitfattig-barrkverksamheten lyckosarn.varförmånga tillförklaringarfinnsDet
målgruppen. Adminis-och hur bemöterorganisationenfaktor självaviktigEn är man

BangladeshBRACkanexempelpersonal. Som nämnaskräver utbildadtrationen
liknardebankprojekt GrameendriverCommitteeAdvancementRural ettsom

låntagare.miljonhalvuppåt för4000 anställdaBRAC idagBank. har att enserva
kartlägg-i byama. FörstaverksamhetenbyggerPersonalen stegetute enupp

Direfter skaparfattigaste.finna de allrai by förden sociala strukturenning attenav
under-funkionellformoch inlederfemtio kvinnor eller män en avman grupper om

hälsovård, tillbunensgår enkelinformera rättUndervisningenvisning. ut att om
ochsituationreflektion kring derasi samhället,lagliga rättigheterutbildning, egen

för al-inleds sparnodelllevnadsvillkor. Samtidigtsinade ska kunna förbättrahur en
sedanska betalas in vecka.Närringamed mycketmedlemmar, persumma somen

femmånader medlemmarnanågra bildarlåneformen efterintroduceras gnpper om
lånen två femtillförstak kollektiva säkerheten. Dedenutgör gruppen omursom s356
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kan sig 100 kronor För låntagarenröra dessa kan köpa otröskattom var. pengar ex 4,4ugnris, kycklingar, silkesmaskar for vidareforädling och sedan försäljning. En förut-etc

Äldresättning givetvis fungerandeär marknad frittmed utbud och priser.en av varor
kan kollektiva lån forstörre projektta konst-grupper senare tgemensamma som ex

bevattning, frskodling i dammar Organisationen erbjuder utbildning olikam m. av
såvälslag, yrkesinriktad administrativ utbildning och ledarutveckling.som

Goda såsomresultat förbättrad ekonomi och fungerande bankväsende inte deär
enda effekterna fattigbankemas verksamhet, det finns också andra positivautanav
bieffekter. l och med levnadsstandarden såhöjs minskar beroendet den rike iatt av
byn. födsDet färre barn hos låntagargruppemamedlemmarna i och intresset för ut-
bildning väcks. Kunskapstörst blir naturlig följd, och allra viktigast medlemmar-en

tar egetna ansvar.

Vürldsbankskieditför iordbrukssektomMoçambiquei

Världsbanken har ställt kredit 35 milj dollar till förfogande Moçambiqueen om
för stödja jordbruksministeriet, småjordbrukare och handelsmän.att 35 procent av
den totala projektvolymen som 40 milj dollar ska täckaugör kostnader för utbild-
ning förstärkningoch jordbruksrådgivning. Näst budgetpost krediterstörsta tillärav
småjordbrukare och därefter följer mindrerad satsningar för Vattenförsörjning,en
landfördelningsfrågor Projektet beräknas pågå åttaunder koncentrerasm m. som

tvåtill de nordliga provinsema, Nampula och Cabo del Gado, syftaroch till höjaatt
produktionen hushållsgrödor.bomull Krediter till handelsmän ska in-samtav ges
dividuell basis medan k gruppkrediter till familjejordbrukare. Världsbankens ges
räknar med tiH 35 000 gruppmedlemmar kommer kunnaatt utnyttja krediter-attupp
na.

Modellen för hantering kreditema påminner i delar den bangladeshis-storaav om
fattigbanken.ka Först skapar med ungefär 30 medlemmarlsmåjordbru-man grupper

under ledningkare k kredittelcniker, tillhör eller anställd natio-ärav en s som av en
nell affarsbank. Gruppen kommitté bestående ordförande,utser sekreterareen av

fl. Viss information och utbildning till jordbrukargruppen kreditteknikemm ges av
och jordbruksrådgivare arbetar parallellt. slutetI januari samlas försom av gruppen

planera åretsjordbruksproduktion ochatt med assistans lcredittekrtikem skriver deav
låneansökan lämnas till enhet kallas Input Supply Agency, ISA.en som en som

i slutetFörst juli ISA gjort bedömningnär de utnrstningsbehovav en av som grup-
identifierat, lämnar ISA låneansökanin till kommersiell bank.perna Jordbrukarenen

erhåller utrustning i enlighet låneplanen.med Vid försäljning jordbruksprodukterav
olikatill uppköpare aviseras dessa betala del kostnad direkt till bankenatt av varans
âvbêiålningför småjordbrukarens lån. All hantering lånemedel liksom amorte-av

ringar övervakas lcreditteknikem. Låntagamaräntoroch ska betala tillbaka lånetav
månaderefter skörd. Räntan beräknas liggatvå 20 och därefter till-senast procent

kommer administrationsavgift.en
Skillnaderna med detta Världsbanksprojekt och fattigbankema i Bangladesh är

många målgruppUrval baserasinte fattigdomskriterier. Låntagaren får myck-av
litet och kommer inte i kontakt medet penningekonomineget ellerattansvar vara

banksystemet själv. Ett kollektivt beslut låntagargmppeninom hur jordbrukspro-om
duktionen ska läggas vad lånde behöver till begränsar den enskilde indivi-samtupp
dens sin ekonomi.beslut Ett kollektivt återbetalningfor lånen ärom egen ansvar av
emellertid bra.

FuttigbunkmodellMoçambique utvecklingsidéi en-
Jordbruksministeriet i Moçambique känner väl till Grarneen Bank och det finns

önskemål från ledningen något liknande ipröva Moçambique. Ett utskott he-att som 357INDER Institute de Desenvolvirnento Rural fungerar rådgivareter i lands-som
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hållerbygdsutvecklingsfrågor ministerrådet jordbruksministeriet. INDERtill och iBilaga44 k Fundo de Fomentoseminarium kreditsystem för landsbygden sdagarna ett om

också organisa-finns hos lokalbaseradeDesenvolvimento Rural. IntresseAgrario e
aktivite-igång för former inkomstgenererandekreditgivning olikationer sättaatt av

sådan iorganisation har sitt huvudkontor Maputo medPROGRESO ärter. somen
organisationerna har för-provinsema. icke-statligaverksamheter i de De störrenorra

erhålla kan avgörandelokal förankring i sin verksamhet vilketutsättningar att vara
för lyckas.att

exploatering harför vidareförsäljning ellerOdling för skapa överskottatt ett ren
tvång moçambikiske bonden. där-olika stadier för den Detofta förknippats med i är

frånlevnadsberättelserUrkan tänkasför osäkert ersättasmatreserven av pengar.om
fårflyttar tillbaka till sina ursprungsbyarf eller flyktingard soldater veta attmansom

moderna samhälletinte haft mycket kontakt med detde traditionella bönderna som
igång produktion ellertillbakaflyttademed förundran de sätter annansomser

alla flyktingar i ochöverskott. generationen ochverksamhet för skapa Denatt unga
tillmåste och möjligheteremellertid finna utkomsterutanför Moçambique över-nya

så finnskrediter fredsavtal igår därför förutse behovlevnad. Det snartett stortatt av
bangladeshiskaåter form denmöjligt bruka. I modifierad börsikte och landet blir att

landsbygden.till den moçambikiskaöverföras ochbankmodellen kunna anpassas
låta nå-skala till börja med,modellen i mindrekan lämpligtDet samttesta attattvara

något seminarierdelta i deorganisation plus eventuellt tjänstemänenskild avgon
år.håller varjeGrameen Banksom

Källförteckning
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Bang|adeshs Bank, l99l,for the rural Replicating Dec.South,Credit GrameenCooperation poor
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RehobilitationandDevelopmentOStofl Mozambique,Agricultural Project,Appraisal ServicesReport,
Bank.World1992,Jan.

WorldBank.Trade, 990,-Mazambique, RuralProductionand 8370M02,0ct.lReportNo.Restoring
Mozambique,therole Dec.l988,Centracritical study NGOOCUSOSUCO AMonica, ancase

EstudosAfricanos.
Mozambifamilieiordbruketfrönsociologisktarbete Beira,oss i°Vi inomrapportaver, av en

GunillaÅkesson.Aug.l989,que,
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Långsiktigtöndamålsbestömt bistånd Iandrameninom gunga61

ANDERSKARLSSON

Nuvarandehuvudomrñdenför ündamölsbestümfbistånd

Enligt SlDAs förutsesnuvarandeplanering utbetalningarenligt nedaninom avtalsfästa
insatserunderperioden199293 199495 Planeringsöversikt oktober 1992.av-

Område 199293 199394 199495 Totalt
Personal-konsultfonder 38 35 73
Förvaltningsstöd 30 30 30 90
Undervisning 80 70 150
Lantbruk 41 41
Tele energioch 47 47 47 141
Landsbygdsvägar 20 20 10 50
Summaavtalsfästainsatser 256 202 87 545

Enbart förväntade utbetalningar inom avtalsfásta insatser har tagits med. Inom
undervisningsinsatsenhar det uppkommitförseningar gör hela det avtaladebeloppetattsom
sannolikt inte kommer utbetalasunder avtalsperioden.Det outnyttjadebeloppetatt enligt
dennasammanställningär 41 milj kr.

Här bör nämnas SlDA, följd den förväntade frånatt övergången krig till fredsomen av
denoch därmed sammanhängandeâterflyttningenoch politiska förändringsprocessen,för

förberedernärvarande kortsiktig omstrukturering pågåendeinsatser. Avsikten meden av
dettaarbeteär dels i möjligaste förstärkamån, sådanadelar insatsernaatt, kanav som vara
till omedelbar i den uppkomna situationen, delsnytta skapa förnu att utrymme
extraordinärainsatser.Utgångspunkteni dettaarbete omfördelafriställaär medelatt utanatt
förrycka långsiktigheteni utvecklingssamarbetemed Moçambique. SlDA räknar med att
arbetetskall bli klan under december1992.

Tönkbarahuvudamrüdenför det framtidaIandramsbistündet

Nedan skisseras möjlig framtida inriktning det långsiktiga svenskaen av
landramñbiståndet.Skissen baseraspå de erfarenheteroch synpunkter redovisats isombetänkandet bygger också på andra källor, bland andra kapitel 12 i Moçambiquemen i
förväñdllng landbevakningsrapponförfattadpå uppdrag SIDA Hans Abrahamsson,en av-
AndersNilsson, 1992september och Rural Rehabilitationin Mozambiqueand the ofRole
SwedishAssistanceStefan deVylder, 1992.mars

angivnahärDe huvudområdenaär tänkta utgöragrunden i det långsiktigastödettillatt
Moçambique. Kompletterande stöd inom dessa områden bör utgå inom det
återuppbyggnads-och rehabiliteringsstöd behandlasi betänkandetsavsnitt 6.2.3som men

till del även specialinriktningeventuellt viss del betalningsbalansstödeten genom av en av
och förstärkning stödettill enskildaorganisationer.genom av

Framställningen har delats i tva huvudområden, landsbygdsutveckling ochupp
förvaltningsstöd.Stöd till kommunal förvaltning, i grunden är betraktaattsom ettsom
landsbygdsutvecklingsstöd,har behandlatsunder den rubriken. Slutligen behandlassenare
förutsättningarnaför lämnafinansielltsektorstöd.att

Landsbygdsutveckling

Ett framtidalångsiktigt tillstöd landsbygdsutvecklingbör främst innefatta tillstöd social,
fysisk och ekonomisk infrastruktur även vissa delar det nuvarande inomstödetmen av
jordbnikssektom. l skissartadform skulle landsbygdsstödetkunna följandekomponenter 359
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Bilaga61 infrastrukturSociala

tonviktmedbehovlandsbygdensomorienterasundervisningsstödet motnuvarandeDet
vuxenutbildninghosdenutbildning ochkompletterandedistriktsnivå. Behovenstödpåpå av

Lärarutbildning ochuppmärksammas.särskiltkriget bördrabbatsgeneration avsom
viktigaelementutgöraförutseskanläroböcker,inklusivemateriel,inköpsubventionertill av

istödet.
vumitskunskaputnyttja denanledningfinns det genomhälsoområdet att somPå

organisationer.VidenskildaföranslagetfinansieringverksamhetmedAfrikagruppernas ur
för detinomutgåkunnaverksamhettill dennastödkompletterande ramenbehov bör

biståndet.ändamålsbeståmda

infrastrukturb Fysisk

rehabiiteringtillstödetnuvarandedetutvidgningfortsättning och avEn av
till fysiskstödetlångsiktiga svenskanaturligadetlandsbygdsvägar mestvarasynes

infrastruktur.

Ekonomiskinfrastrukturc

skaparlandsbygdende strukturerhärinfrastrukturekonomisk somMed avses
lämpligakanområdenExempelpåjordbmksproduktion. varaför ökadbetingelser somen

distributioissystemen,ochhandels-lantmäteriverksarrthet,stöd ärsvensktför
postverkstmhet.kommunikationer,såsomgrundläggandekreditgivningssystemensamt

andraländerfrånErfarenhetenoklara.Moçambique mycketäriJordägarföritñllandena
Stödmarlen. ärutnyttjandeineffektivttilllederjordigarñrhållandenoklara et avär att

rehabiliterirgsbistandet,ochåteruppbyggnads-delsikt,kortmotiverat bådepå avsom en
lantmäteriväsen.syfte byggasikt, medlångoch på ettatt upp

förnyckdomrádelandsbygdenärdistributionssystemoch etthandels-fungerandeEtt
jordbrukiproduktion.ökadfördelarnasigtillgodogörakunnaskallbönderna enavatt

framtidenomráde.lerfarenhetinom dettaSverigebredharAGRICOMtillstödetGenom
privatasektornsför denförutsättningarskapainriktatstödsådantdock attbör ett vara

anskaffaentreprenörerför lokalaunderlätta utexempelvisverksamhet, attgenom
förSveriginnebäraalltsåskulleeventuelltstöd attlokal valuta. Ett svarartransportmedeli
EnVärldtbanken.tidigare prövatsmodellvilket äri utländskvaluta,kostnaden avsomen

ochinområderfri konkurrens tratsport-dockstöd ärför sådantförutsättning attett
frihetochlicensgivningadministrativ attetableringsrättutanspelarfrihandelsområdet.Här

avgöranderoll.administrativagränserövertransportera envaror vilketutverklat,dåligtlandsbygden mycketärmoçambikiskadenKreditsystemet
dåligtochbankväsendetärkommersiella svagutvecklingshinder.Detbetydandeutgör ett

Alternativalandsbygden.tillförväntasnåsiktmycket långförst på utDet kanförgrenat.
medverkm,behöverlandsbygdsbefolkningensbaseradepålör kreditgivning,former egen

slag.dettaför insatserintressevisatMoçambiquehar44.ifr bilagaprioritet ardärför ges långsiktignödvändighetmedlandsbygdenärkreditsystempåför bygga avInsatser att upp
motiverat.stödoch svensktangelägetdockOmrådetärkaraktär. synes

lørdbruksstödd

jordbruksrroduktion istödjadirektförutsättningardåligaha attSverige synes
långsiltig karaktärjordbruksforskningärtillinleddastödetredandetMoçambique, avmen

dock påutsädesförsörjning,förbättradtillstödetgillerfortsâttas.Detsamma srnoch bör
idistribution utädetproduktion ochavvecklasför ersättas merasikt kunna avbör att av

kommersiellaformer.

I-ärvaltningsstöd

centralaavseendebådeinsatserbör ingåförvaltningsstödetlångsiktiga endetl
förvaltningenmedlokalaoch dennuvarandestödfortsättningförvaltningen som

360



SOU 1992124

BllugaBeira ochutgångspunkt från de erfarenheter vunnits samarbetetmellansom genom
Göteborg.

finansminisferierStöda

förefaller finansministerietInom stödettill den centralaförvaltningen stödettill att vara
särskilt eñersom effektiv finansförvaltning fundamentalbetydelse, central ärstor en avav

för övergripande ekonomiska rehabiliteringsprogrammet ñrbetydelse såväl det som
utveckling.landsbygdens

väl fungerande finansförvaltning också korruptionsbegränsandeefiersom denEn är
minskar förutsättningarna utnyttja brister i finansiellasvagheteroch de latt systemen.
enlighet utvidgasmed de konsultrapporter bör det undersökas stödetkanupprättatssom om

omfatta kopplingentill iven mellan finansministeriet,centralbankenoch vissa andraatt
Ävencentrala myndigheter, Moçambiques tillsåsomtullväsendet. begäran stödom en

bankinspektionbör underövervägande.tas

b Stöd civilminisrerier

Ett huvudområdenainom civilministeriet ñrstödet till de statliga systemenav avser
personaladministration fortbildning frånstatstjinsterrtän.Enligt rapportering SIDAsamt av

dettastödvarit framgångsrikt sikt fasashar och bör på kunna ut.
framgått 5.1Som form delfinansieringavsnitt har Moçambique begärtstöd iävenav av

fond för förstärkning vissa statstjänstemäns Visst tillhögre löner. svensktstödenav av
fonden, finansieras förefalleräven Norgeoch Schweiz motiverat.som av

förvaltningkommunalStädc

Förbättrade politiska och administrativa lokal nivå väsentliga förpå ärsystem
demokratiseringsprocessen,för effektiv ledning utvecklingsarbetetpå landsbygdenen av

för minskaförutsättningamaför korruption.samt att
Hittills har Sverige förvaltningen finansieringstött den kommunala ettgenom av

samarbete Beiramellan och Göteborg, verksamhet varitharapporteratsen som
framgångsrik. Moçambique har begärt, hittills beviljats, försvenskt stödmen en
uppbyggnad den kommunala förvaltningen i nationellt perspektiv. föreslagnaDeettav
förändringarna detta områdeär sådankaraktär utvidgat stöd börsvensktatt ettav en
övervägas.

Finansiellt rorsrödsek

Stödettill landsbygdsutvecklingbör inte begränsastill projcktperspektiv.snävt Starkaett
talarskäl för projektstödbör kompletterasmed, och i vissa fall eventuelltocksåersättasatt

finansielltsektorstöd nationellocheller främstapå lokal nivå. Det skäletär sådantettav, att
kunnastöd underlättaoch påskyndaden nödvändigaomorienteringen frånskulle av resurser

de näringarna tillsradsbaserade landsbygden. Finansiellt minskarsektorstöd dessutom
belastningen särskilt flerapå givare lämnar sådant istöd ställetmottagaren, gemensamtom
för projekt. Slutligen förbättrasförutsättningarnaför institutionerlokaladriva attatt egna
driva verksamhetenvidare kraft möjligheternatill lokal finansieringnär återökar.av egen

förutsätter finnsFinansiellt sektorstöd dock dels det väl genomtänktstrategiinomatt en
fråga,sektorn dels finns institutionelladet förutsättningar stödet påi att att ta emot ett

effektivt ochkontrollerbartsätt.
Det oklart i vilken dessaförutsättningar förmån är handen. l Moçambique börär

förutsättningarnaför finansiellt främstsektorstöd undersökasvad gäller lantbruks- och
undervisningsscktorema.Eventuelltskulle delar betalningsbalansstödctkunnaomvandlasav
till sådantstöd.

Ett finansiellt sektorstödställer krav biståndsgivarenpá har förmåga analyseraatt att
relevansen effektivitetenoch i sektorstrategiervalda aktivt i dialogmedverkasamt att en
kring dessa.Det kan kräva förstärkning kapacitetenvid bistándskontoretsåvälen av som
vid SlDAs huvudkontor.
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den stöderfordrasför1 mån sektorstrategier,bör undervisningssektornupprätta medatt -

tankepå Sverigessärställning prioritet.på dettaområde ges-
Översikt tänkbartIundromsbistñndöverett

långsiktigtEtt ändamâlsbestämtbistånd skisserat slag skulle underav ovan
199394sexårsperioden 199899 i fördelamycket drag kunna sig mellan olikagrova-

användningsområdenenligt följandetabell i förväntadetillgängliga medelprocentav

Område 199394 199495 199596 199697 199899199798
Förvaltningsbistånd 1512 20 25 25 25

infrastrukturSocial 29 30 30 30 30 30
Fysisk infrastruktur 8 10 10 10 10 10
Ekon. infrastruktur 5 20 20 20 20

15Jordbruksstöd 17 10 10 10 10
Övrigt 34 25 10 5 5 5
Summa 100 100 100 100 100100

Det totala landramsbiståndethar förutsattsligga nivån 240 miljkvar på kr under hela
perioden.

Förvaltningsbiståndetsökaderelativa andel insatseråterspeglarsåväl utökade på central
nivå längresikt utvidgatpå stödtill kommunal förvaltning.ettsom- -

social, fysiskOmrådena och ekonomisk infrastruktur förinsatser landsbygdensavser
utvecklingenligt Den lågaandelenför ekonomiskinfrastmktur 199495under börovan. ses

bakgrund behovet beredainsatserpå området. Den minskandeandelenFörmot attav av
jordbruksstöd återspeglar projektinriktade utsädesförsörjningdet stödet till på sikt böratt
kunnaavvecklas.

ÖvrigtUnder ingår tele- och energiinsatsema, liksom personal- ochposten
konsultfondema. förra insatserna 199596.De två bör kunnaavvecklas undersenast

Övrigt-postenförDen lågaandelen därefterunderåren bör bakgrund allamot attses av
personalkostnaderhär har räknatsin i enskildainsatserna.de

Stödettill ledningsfunktionercentrala inom undervisnings- jordbruksområdet ingåroch
under social infrastruktur respektivejordbruksstöd.

förutsättsDet särskilduppmärksamhetocksåi fortsättningen kompetens-ägnas ochatt
kapacitetsutvecklinginom för samtligainsatser.ramen

Ett eventuelltfinansiellt sektorstödhar inkluderatsi sannmanställningen.
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FlerpurtisystemMoçambique Bilagai 71

HANSABRAHAMSSON,ANDERSNILSSON

Den konstitutioneninnebär det möjligt bildapolitiskapartieri Moçambiqueär ochatt attnya att
dessa fårpartier deltai i val.Konstitutionen emellertidingakonkretabesked valsystemethurger om
skafungera.Flerpartisystemetskonkretautformningreglerasi särskildpartilag.en

Partilagenstipulerarvissabegränsningari det flerpartisystemet.Denpolitisktviktigastenya av
dessabegränsningargäller måstepartierna nationelltheltäckandei sinsammansättning.Föratt vara

partiskakunnabli officiellt registreratkräverlagen detharminst100 frånattett medlemmaratt var-
provins. fårEttparti intedrivaseparatistiskpolitikellerhasinmedlemsbasi regionala,etniska,tri-

bala,rasmässigaellerreligiösa Dentolkning lagen, presidentChissanogjordeigrupper. av som sam-
bandmed lagen folkforsamlingen,i innebär intehellerpartiernas får någrahaatt antogs att namn re-

sådanaferenser slårtill Lagen ocksåfast politikenmåstearbetafor konsolideradenatt attgrupper.
moçambikiskanationen.

Högstadomstolenhar upplösa politiskträtt parti arbetari stridmedpartilagensregler.att ett som
Lagenkräverockså partiledarnaska moçarnbikiskamedborgareoch bosattai Mo-att vara vara

çambique.Dettakräver minst depresumtivapartiledare, hittills sigoffent-att tre presenteratav som
måsteligt, bytanationalitet deraspartierskakunnabörjaverkalegalt.om
Partiernaskatilldelasstatligaverksamhetsbidrag,vilkasstorlekbestäms mångahur platseriav

parlamentet fårpartietvinneri val.De också andrabidrag, varjepartiskaoffentligttaemot men pu-
blicerasinaräkenskapervarjeår.

Någonvallagexisteraremellertid inte.Valensutformningochännu organiseringhardiskuteratsi
förhandlingarnamellanregeringen Renamooch i Rom.Manharkommit vissaprinciperöverensom

deframtidaför valen.
Valenskaorganiserasochledas valkomrnission,i vilkenRenamoska tredjedelutseaven en avmedlemmarna.Kommissionenharhuvudansvaretför organiseraochgenomföravalen.Denskaatt

ocksåfördelakampanjbidragtill dedeltagandepartierna.
Renamohari förhandlingarnakrävt ingavalkoalitioner tillåtas.mellanpartierska Detslutligaatt

tillåteravtalet emellertidvalkoalitionerunderförutsättning partiernagårframunderatt engemensambeteckning.
Valentill parlamentetskabygga frånproportjonellrepresentation varjeprovins,med visstett

antalmandatberoende folkmängd.Provinsrepresentatjonenskagrundas proportionelltva]ett
varjemed provins flennansvalkrets.somen

Renamohar for småpartier 20 Avtaletspärr stipulerardocking-argumenterat mot procent.ennivå.Denskafastställasi diskussionermedövriga någonstanspartier.Denska mellan5ochen varaI20 principskaval hållas årprocent. inom efter fredsöverenskommelse.Detkanemellertidett enuppskjutas, det hållas.val intekanattom anses
Pregiäentval hållasska samtidigt tillval parlamentet.Presidentenmåste 50minst procentsom

förstavalomgångför bli Om uppnårrösternai vald. ingen 50 ska andravalom-attav en procent engånggenomföras.
Hittills drygttiotalpolitiskahar medambitioner bildapolitiskaett partieratt presenteratgrupper

sig i Mocambique.Endast dessa UNAMO harformelltregistreratsig justitiemi-enav grupper
nisteriet,såsomlagen politiskapartierkräver.om

Den inlettsharmångalikhetermedsituationen månadernaunder eftermilitär-processsomnu
kuppen Portugal april 1974.i Underfyramånaderi mellanaprilochseptemberbildades femtiotalett
politiskagrupperingar,allamedolikaambitioner bli alternativtill Frelimo.Derasgrad seriosi-att av

varierademycket.Flerapolitiska partier bildadesden dagentet ochlades splittradesellerena ner,
slogs någonmed några dagarsamman annangrupp senare.

Detallvarligasteförsöket Frelimosmaktrnonopolgjordes rörelse kalladesattutmana aven somGUMO UnidoGrupo deMoçambique leddes lärarinna,JoanaSimeâooch jurist vidsom enav en
MaximoDias.GUMOpresenteradesig fredligtalternativtill Frelimo,med politikettnamn som eninteavvekfrånFrelimos.GUMOsplittradesemellertidefterkorttid, JoanaSimeäodeltogisom men

fleraandrapartibildningar månadernaunderdekorta gick innanFrelimo dåvaran-ochPortugalssom
deregering,medMario Soares utrikesminister,korn makteni detsjälvständigaöverenssom attom
MoçambiqueskulletillfallaFrelimo.

Det händeridag någonmånkani 363fortsättning den startadei aprilsom sessomen process,som1974, hastigt sådanavbröts.En parallellblir tydligareän deltoginärmensom sammapersonersom
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för Dettaledare patier.Frelimo1974idagdyker igen,skapaalternativtillBilaga försöken71 att upp som nya
MONAMO, detgäl-GUMOochidagleder ohledareförexempelvisMaximoDias,gäller somvar

1974-75övergångsregeringen ochför platsiförgäveskämpadeler DomingosArouca, somensom
för FUMO.framträder ledareidag som

grupperingarharpolitik dessanågra sammanfattningar denNedanföljer korta presenteratsomav
några ledarna.någrabiografiskakommentareroffentligt,samt om av

COINMO

presskonferensiCOINMO presenteradesigIndependentedeMoçambiqueCongresso en
Saene Rebecabåda Victor Marcos ochträdgård.botaniska DeMaputoscentrala representantema

svågerpolitik. ochrasismtribalatendenser,liksomreaktionäraochsigvilja bekämpaTsininesade
regeringarpartier,organisationer,alla genuinapolitiskaCOINMOvill samarbetamedregionalism.

neokolonialismen.för eliminerai helavärldenochindivider att
pekadeSaeneMoçambiqueCOINMOvill föraiför denpolitikTillfrågad vaddettabetyderom

valutanrnetical,avskaffadennationellavärnplikten,ville avskaffadenallmännahanspartiatt
ochkvarterdenågot Hanville dessutombytavärdealls.eftersomdenidagintehar gatornamn

sammanlänkademedeftersomdessaKarl Marx,efterVladimirLeninoch ärbär ryssar-som namn
eftersomdenkonstitutionen,motståndare moçarnbikanskaockså till denSaene signa. nyasa vara

övergångsregeringinfördetkom-bordeskapasmenade detFrelimo Hanskapats attensamt. enav
mandeflerpartivalen.

ocksåCOINMObildadesl Maputoi Kenya,därSaene.5000medlemmarCOINMOhar,enligt
CaboDelgado.ideflestamedfinns800medlemmar, ursprung

fem1991.EndastMaputodensjundejuliförstakongressiCOINMO genomfördesin personer
fortfarandemånga frånvarandekongressdelegatemadeVitor Saenenärvarande.Presidenten att avsa

församtidigt in-anklagadedemsig.Mendärförintekundavisai Frelimooch attmedlemmar uppvar Kenyaunderlevt ihölls engelskaHanharminikongressinlägg dennaseriösa.Saeneste vara SMO bo-5800medlemmar,COINMO hadeI hävdadedelen sittiiv.största att varvaravmanmarsav
medlemsantalethävdadessambandmedkongressenKenya.IPartietbildadesii Kenya. att varsatta

l.generalsekreterarelldaTsinineNkundaochGaetarr20.000.Vicepresidentär
sekundärskola.Saene lärarePresidentenVitor är en

FÅP

1990.rmj Dessägde istudentstrejk.i denPatriöticaFAP harsinaFrente rötterAcçâo rumsom
marknadseko-oregleradfullständigtförordarhållning nyliberalelitistisk.Manstarktpolitiska är en

någonjämlikhets-framgång. hävdarvidarenå Mande kapablakommernomi,i vilken attattmest
FAPspresidentojämlikhet.materielllogik ledertilleftersomfrihetensförekommapolitik intebör

2.daConceiçâoSekreterare RatilJoséPalaço.heter är
Manbildapartier motsät-finnsibegränsningarockså kritik de rättenFAPhar riktat attmot som allaskakun-allaprovinser.FAP100medlemmarihaminstpartierska atsigkravet menarattter

skaväljarnaregionaltbaserat.Detreligiösteller ärsigdetvilketpartidevill,bilda är sorti av-varena
3.parti stöddetta ärvärtgöraom

FUMO

denDomingosAoucaDomingosleds Arouca.MoçambiqueFUMOUnidodeFrente varav
Moçambi-frånPortugalåterkomsten illadvokat.Vidutbildadestillmoçambikerförstesvarte som

fängs-dåvarandeLorençoMarques.Hanianti-kolonialaintellektuellakretsarinvolveradeshanique fånge.år politisk HmsläpptesPIDEochSäkerhetspolisenportugisiskalades den satt se-sex somav
Inhambane.hemprovinsenbarti sinadvokat,ochñck verka mensomnare

självständigheten, blevsambandmedFrelimoialliansmedsökteDomingosArouca av-menen
desslevt Portugal.ochharsedan iMoçambiquelämnadehanNågotår självständighetenvisad. efter
socialiemokratiskt.beskriversig idag1970-talet.PartietPortugalFUMO iHan bildade som

presidentvalet.ställa iArouca att uppavser

MONAMO

ikongnss Maputogenomfördesin första iMONAMONacionalMoçarnbicanoMovimento
DiasGUMO 1974.för underledarnaDias,MONAMO Maximo1992. ledsmaj enavsomvarav
Lis-först RhodesiaodisedaniHanlevde isjälvständigheten.sambandmedMoçambiqueilämnade364 MONAMO1979.Avsik-PortugalbildadeDiasexil imoçambikerimedandraTillsammanssabon.
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försökaetablerasig politisk Renamo.Dettamisslyckadesemellertid,ten att somen grenavvar
sydafrikanskainflytandeti Renamo4. Dias emellertid Renamoforgrund har prisar dessdet sto-av

Frelimospolitiskaomvandlinginsats åstadkomma 5.i attra
På MONAMO definierakongresseni Maputobeslöt sig socialdemokratisktpartiochatt ettsom

sig PartidoMoçarnbicanoSocial-democrataPMSD. Denekonomiskaregistreraattsenare som po-
affarsmarmaldass.litik presenteradeshade inriktning skapa moçarnbikisk Statenskaattsom en en

frånaffärsverksamhetochenbartsysslamedoffentligservice.Endasti defall ingadrasigtillbaka när
företag. sådanprivatainvesterarefinnskan En omvandlingskulle Moçambi-ägarestatenvara av ge

akademi for helaAfrika,menadeDias6.status enque av
finnsTrots partietidagbekännersigtill dedemokratiskaprinciper, i dennuvarandekon-att som

våldsamtstitutionen desspanimanifestrelativt i sinretorik.Detberor kongressenintevilleär att
dådeskrivningar i 1979, MONAMO efterändra gjordes sambandmedpanibildandet strävadesom

Därför ocksåkontaktermedRenamo. prisar dagenspartiprogramfolkets vilja. uttrycksnära som
all vilja till förtrycket,i varjesabotage,i varjeexplosion7.motgenom uppror

MONAMO ocksåkräver detraditionellamakthavarna, positioneravskaffadesvid själv-att vars
ständigheten,skaåterupprättas.

Dias MONAMO 20.000hävdar samlat namnunderskrifter, endastomkring10att attmen pro-
dessa medlemmari MONAMO.centav var

Hanförutser MONAMO skullevinna15 i detkommandevalet, troddeinteatt procent attmen
någotpartiskullefå majoritet.Lösningen detskulle efter bilda nationellfor-valetattegen vara en
soningsregeringmedministerfordelningi enlighetmedandelenplatseri parlamentet8.

PADEMO

DemxráticoPartido deMoçambiquePADEMO presenteradesig presskonferensi Ma-en
den20juni så991.Ledare WehiaRipua, i medlemi Frelimoochdel-ärputo sentsom som marsvar

i Frelimos Deraspolitiskalinje forartete. beskrivs respekt intellektuella, intekopieratog att ut-som
modellerländska ochprioriterajordbruksutveckling.Denviktigasteskillnaden Frelimohargentemot

beskrivits dm PADEMO fråni finnsmänniskor allaprovinserrepresenteradei ledningen.attsom
PADEMO vll definieraMoçambique, federal iställetfor enhetsstatoch sägerstatsomen en man

starkarenationellvision PADEMO fördömt våld freds-sigha Frelimo. har Renamos ochstöderänen
förhandlingarnaiRom.Emellertid oklara 9.grunder bojkottadekommandevalenattavserman,

PAFEMO

FedealPartido deMoçambiquePAFEMO underledning MarianoJaneiro,presenteradesigav1991decemberi Dessfrämstapolitiskabudskap Moçambiqueselvaprovinserskabli delaräratt en
federativ Janeirostat framhöllockså ståndnågondet intekomtill fredsöverenskommelseiattomPIAFJMOSkulleRom bedetinternationellasamhället sända till Moçambiqueochatt trupp arrestera
de anrsvzrigafor detfortsattakriget.Deskullesedanställasinför Internationelladom-irättasom

istolen 888-

PALMO

gångenPanidoLgibeal Democráticode PALMO framträddeförstaMoçambiquee enpress-
februari1991.konferens i Desspolitiskabudskap blandning mycketaggressivMlaprtoi varen aven

hållningkritik och uttaladrasistisk i kritiken koncentrationen ekonomiskFnelino moten avmot
makt moçambikermedasiatisktellereuropeiskt Somledarefor PALMO framträddehos ursprung.

läkare Palange.Palangetillhörde befrielsekrigetFrelimo Europaforunder ochsändestillAnrrénoen
presskonferensenfastutbildning Hanslog genuinamoçambiker svarta ochlälare. äratt atttill

identifierar ocksåicke mloçxmblkelinte sigmedMoçambique.Palangeanklagade moçarnbi-svarta
någrakerfrån dominera landet.Det familjeri söder monopoliserarfö äratt restensöder av som re-

geringen, 10.lhaIsa
PALMO första 1991.sin partikongressi Beira majlhöl
Också i förslagentill kongressdokument rasistisk riktadesigfrämst in-då fams ton, moten som

dier. Diskussiionxn kongressenhandladei utsträckning hur denpolitiskamaktenskullestor om
förmånkunnaanvändlasför brytaindiemasmakt ekonomintill for genuinamoçambiker.överatt

Bland dliskrterades förslag skapa bank, skulle krediterenbarttillett att svartaannat om enny som ge
företagare. programforslagetdel krävdes förbudför tjänstemän lokalochprovin-I ettannan avezn
siellnivå befolkningen. ansågstailamrtugisiskamed Detta dock orealistiskt.att vara

Kongresseneddetill splittring, fortfarandedominerarverksamheteninomPALMO.Enen som 365de CassimiroNharnitambo,lämnadekongressalen innanvalenskullegrumdana,ne straxav genom-
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Bilaga småföretagarenföras.Till presidenti PALMO valdesingenjörenoch MartinsBilal, medanAntonio7l
från MatiasPalangeblevvicepresident.Till generalsekreterarevaldes radiojoumalist Beira, dosen

Amores.
någraRedanefter efter krävdepartietsgeneralsekreterareMatiasdosdagar kongressen Amo-att

Palangeskullefråntas uppdragpmedpartiledningen vicepresidenten sitt sittmöteett att ares g
dåliga ocksåför regionalist makthungrig.socialamönster.Palangeanklagades och Se-att vara

harpresidentenMartinsBilal offentligtanklagatvicepresidentenPalangeför alkoholist.attnare vara
Palangehar med hota Bilal för förtal l l.stämmasvarat att att

Palange for för denmisslyckadekongressenBei-hardessutomanklagatBilal ansvarig iattvara
Hanhar från delegater ingått allians delegaterfrånhävdat Bilal köpt vissa och medrösterattra. en

hanZambezia Nhamitambo.Nhamitambohartidigaretillhört Frelimo, lämnadesägermot attmen
sittmedlemskapredani februari,innanhananslötsigtill PALMO 12. Palangehardessutoman-
klagatNhamitamboför Nhamitambo bildat SOL.Frelimo. har sitt partiatt agent egetvaraen nu
SocialandLiberalParty13.

PCN

PartidoConvençâoNacionalPCN presenteradesför offentligheten intervjui sön-genomen
dagstidningen 18 1991. framträtt LutenrsSi-Domingo augusti De ledare ärsom yngrepersoner

InacioChire BamabeLucas14.mango, e
PCNharpolitisktbegränsatsigtill anklagaFrelimoför missbmkasinpositionoch deatt att att

fårnågra ansågocksåandrapartiernainte statliga for sinverksamhet.De Chissanoanvän-attpengar
dersin främja hanförekom-position presidentför Frelimosintressen,blandatt annat attsom genom

landsbygdsbefolkningen kontrollerarsedlama.Det teckenför det Chissanoär ärattmer en som
ochdärförbör honom.PCNkommerinte ställa i val.rösta nästaattpengarna uppman

Politiskt ekonomiskt PCN uttrycktreservationer ohejdadoch deenda mark-är gentemotsom en
nadsutveckling.Man föredrar marknadsekonomii vilkendenprivatasektornintebaratänkeren
profit. också erbjudaservicetill for folketl5.utan att nytta

också fångarPCNkräver politiska skasläppas.BlanddemfinnsLuterusSimangosfar,Uriasatt
Simango, underbefrielsekriget vicepresidentFrelimo.Efter internapolitiskastridernai desom var
uteslötsSimango försökFrelimo.l-lan 1974involveradi lokalaportugisiska makteniatt taur var
Mocambiqueoch Omhansvidarefinnsingenofficiell information.Det dock of-ärgrepssenare. en
fentlighet han,tillsammansmedblandandraJoanaSimeäo,suttiti omskolningläger i Mo-att norra
çambique16.

PCN första 1991 valdesJoséGuimarâ-hadesin kongressi december i Maputo.Till partiledning
Simango,Lutero InacioChireochAbelMabunda.Ett krav kongressen allaoppositio-attes, var

nella front inför 17.partierbordesamlasigtill Frelimo kommandevalmotengemensam

PPPM

Partido genomförde presskonferensdenProgressivodo PovoMoçambicanoPPPM tredjeen
Chissanoaugusti1991. leds hävdade besegraDet PadimbeKamate, hanlätt kommer iatt attav som

presidentvalen. redanl959, till Frelimo.Han hanbildadesitt parti sedananslötsig därsägeratt men
han tilll969. också deltog bildandet i Rhodesiamedlem Karnatehävdar han i Renamo iattvar av

ansågmitten sjuttiotalet, därför moçambikisknationa-lämnadeRenamo han sigattav men varaen
list.Han bosatt Portugal företag.PPPMvill ha federativi ochdriver import-exportär stat,ett en men

inte några skulle ville sinpresskonfe-har uttryckt detaljerkringhurden organiserad.Karnatevara
ansågnågoninte ekonomiskpolitik, ekonominskullelämnas ekonomemapresentera utan attrens

sköta.att
PPPMharunder tid splittrats.Entidigaremedlemi PPPM, Janeiro,Mariano harbildatettsenare

parti, heterPAFEMO18.annat som

PPLFCRM

Partido ComunidadesProgressiveLiberalFederaldas Religiosasde MoçambiquePPLFRM;
fritt federalabetyderdetMoçambiquesreligiösasamfundsprogressiva,liberala,och parti.översatt
Dessembleminkluderar korsoch moské.DesspresidentheterNevesSerrano.Hanspolitiskaett en
karriärbörjade PPPM.När PAFEMO. hani dettasplittradesblevhanvicepresidenti Men uteslötsse-

förespråkar federationdennera presidentenMarianoJaneiroochbildadesitt parti.Dettaegetav en av
beståendetio självständiga dessutom inordnas lusofonska i ekonomiskgemenskap,stater, en avsom

språk. ocksåallaländerdär förekommer Goaportugisiska Till dennagemenskapska höra somsom .idag del IndienochMacau20.är366 en av
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SOL Bilaga71

SuocialPartido LiberalSOL bildades CassiminoNhamitambo,efterdet hanlämnatPAL-attav
MO i sambamdmeddessförstakongressi Beira.Nhamitamboutbildades Frelimoskolani Ribáue

Nampulaprovinsenefteri självständigheten.Hanarbetar för mineralfrågorstatssekretariatet och
varithar deansvarigaför naturgasprojekti Inhambaneprovinsen.ettenaw

UNAMO

UniâoNacionalMoçambicanaUNAMO dethittillsendaparti, harregistrerat ofñci-är sigsom
Detskedde 31ellt. den december1991.I uttalandefrångeneralsekreterarenCarlosReisvarnadeett
förhan denpolitiska frånFrelimoochRenamooch UNAMOmenade skullebliattarrogansen en

konstruktivoppositionmed totaluppslutningkringlandetsdemokratiskaomvandling21.en
Reisdefinierade presskonferensi Maputoi början 1991sitt parti fredligenen av mars som

politiskorganisation, intevill skapaproblem landeti aggressivitet.UNAMO fredvill hasom genom
välståndoch till allamoçarnbikaner någonoch inteintresserad rivalitet medandraparti-ärman av

er. l linje försonligahållningmeddenna berömdeReisFrelimosarbetemed skapa flerpani-att ett
framhölloch oppositionensfrämstauppgift tvingaframtidaregeringar genomförasystem att attsom

sinautlovade EnligtReisharUNAMO 20.000medlemmarspridda helalandet.Pro-överprogram.
vinsavdelningarharskapatsi allaprovinser GazaochInharnbane.Partietharemellertid starkutom en
förankringi Zambezia.

Denkongress UNAMO hadeinnehöllemellertid rasistisk mångaundertonmedsom senare en
attacker asiatiska affärsmän.ochvita En kongressdelegatkrävde indiemaskulleskickastill-mot att
bakatill Indien.En fråntaskrävde vitaochasiaterskulle sinapolitiskarättigheter, kul-attannan men
turellt fåbehållaochsocialtskullede rättigheter andramoçambikiskamedborgare22.samma som

I partiprogrammetbeskrivspartiet socialdemokratiskt.Programmetinnehållerprinciping-som
återfinnsenting, inte i denekonomiskapolitik, Frelimo föridag i Moçambique.som som

CarlosReis, tidigarespelat framträdanderoll i moçambikiskaexilkretsar,framförallt isom en
dåvarandeVästtyskland,därhan involveradi försök internationelltpolitisktalter-upprättaatt ettvar

till Renamo23.nativ
Han inteoomstridd ledareför UNAMO.är Hanfrämste Gimoprotagonistheter Phiriochärsom

denaföre kommendanti Renamo.Han Renamo1986ochetableradei Zambeziaprovin-övergaven
sin väpnade under UNAMO. Reis, dåbefarmsigi exil i Europaanslötnamnetegensen grupp som

tillsig UNAMO. bådaIdaghävdar de ledareför detgenuinaUNAMO 24.ärattsenare
Reishävdar Phiri intelängretillhör UNAMO. HananklagarPhiri för samarbetamedattatt att

ochFrelimo de Phiritalar hardrivits sitthögkvarter Renamooch le-att trupper utmenar om ur av nuunderFrelimosbeskyddi Milange,ocksåi Zambezia.ver
UNAMO harkritiseratbiskopeni Beira,JaimeGonçalves,för språktvistenhansagerandei i Be-

25 Carlosira Reis svårligen någonbiskopen kan i krigetgöra hanatt nytta attstoppamenar omförsvararsamtidigt språkligatribalaoch fördomar ocksåi Beira. Hannoterade bådebiskopenatt
Dhlakamaoch tjlhördenetniska Ndau,vilketenligtReisbordediskvalificerabiskopengruppen somUlnamomedlam- någonvill byta biskopen medlare kan försvaradetmoçambikis-ut mot annan som

folketOchka dennationellaenigheten, tribalaellerregionalaintressen26.utan
Ca|l6§Reis och i fängelsei Quelimanei augusti1992.Det provinsensdomare,sattesgreps var
åberopade Reis1985blivit dömd frånvaro månadersi sin till 18 fängelseför spekulation.attsom

begåttsBrottet ha Reislämnadeinnan Moçambique1982.Provinsdomarenhadeinnangripan-skulle
detbett instruktionerfrånHögstadomstoleni Maputo, konfrrmeradelagligheteni gripandet.somom

frånDet emellertidtveksamt självadomen 1985 fårlaglig,eftersomingen dömas frân-är är i sinom
tidigarehablivit hörd.utanvaro an

Gemensamfront

Det gjortsvissförsök deolikapartiernatill front Frelimo.Menhar hit-att motena engemensam
tills någothar integivit resultat.Endetta motsättninghariställetblivit allt tydligaremellandeinterna

de fortfarandepartier, baseradeutomlandsoch ledare utländskamed-och är ärgruppema som vars
borgare.FUMO,MONAMO, PCN,harinteblivit inbjudnatill samordningsmötena.samt
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lokalspråkskahållas endastMoçambiqueharbeslutatKatolskakyrkan i varie25 i mässan ettatt
inneburitminoritetsspråk stad. harvaldesndau, det DetBeiral Beira iprovins. attetttrotsatt sena
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moçambikiskakonstitutionen BilagaDen 72

HANSÅBRÅHAMSSON,ANDERSNILSSON

någonDenpolitiskasystemkritikenfick framträdandeinte platsi denoffentligadebattenfönäni
med Dåsamband Frelimosfemtepartikongress1989. fattadesbeslut, kom ledatill konstitu-attsom

tionellaförändringar, densocialistiskautvecklingsvägentill förmånför marknadseko-övergavsom
nomi llerapartisystem.och

redanDet förslagettill förändringar denfästa i moçambikiskakonstitutionenpresenterades
1988.Detbestod mindreändringarinom för detexisterandesamhällssystemet.Detleddeav ramen

någonnågonintetill omfattandedebatt.Ettgenomgripandeförslagtill förändringarpresentera-mer
desi januari1990.Underhelaåret förslagflitigtdiskuteradesdetta i massmediaoch möten ar-
betsplatserochinstitutioner landet.iruntom

Den Moçambique frågani kontroversiella i helakonstitutionsdebattenhargälltmest somvem
skullekunna moçambikiskmedborgare.Textförslagethade språkbruk,ingetrasistiskt inne-vara men
hållet sådant fleraministrar behållaportugisiskhärkomstinteskulle garanteradeatt attvar av vara
sittmoçanbikiskamedborgarskap.Den positioneni dennadebattintogs Freli-mestextrema avenav

klassiskagerillakommendanter, har starkpositioni detmilitära Hanvillesystemet. attmos som en
medborgarskapsfråganskulle sin utgångspunkt befolkning,i den boddei Moçambiquenärta som

daGama 1498.Vasco ankom Endastde hademoçambikiskaförfäderi generationertillbaka,tresom
skullekumabli moçambikiskamedborgare.Den konstitutionstextenharemellertid bredarenya en
definition medborgarskap.Dengodkändesmedröstsiffromall0 Menhela71 ledamötermotav

folkförsarnlingen frågan.Såmångalade sina i nedlagda unikt i Moçarnbiquesröster rösterärav ner
politiskapraxis.

Den konstitutionen fråninnebär Moçambiquebyter FolkrepublikenMoçambiqueattnya namn
Republikentill Moçambique,samtidigt flerpartisysteminförs.Enpartisystemetsutformningisom
tidigareden konstitutionenbyggde Frelimos ocksåpresidentautomatiskt republikenspresi-att var
Nuskaocksådent. måste årpresidentenväljasi allmännaval.Enpresidentkandidat hafyllt 35 ochha

moçambikiskaföräldrar.Detbetyder ingennaturaliserad moçambikerkanväljastill presidentatt
presidentkandidatEn måsteföreslås 5000röstberättigademedborgare. måsteAv dessa ochav var en

tiode provinsernabidra 200.Presidenten för fem tvåmed väljs i ochkanomväljasendasttagetav
gånger.

Flerpartisystemetoch fårparlamentet emellertidinte starkaställningi konstitutionen,samma
i traditionellparlamentarisk utgårfrån såväldemokrati.Makten presidenten.en utsersom som rege-

ringschef ministrar.Om frånparlamentetinte förslag regeringenkanpresidentenväl-som accepterar
hanvill regeringellerupplösaparlamentetochutlysanyval.utseom enny

Konsumtionen ocksåförändrar centraliseradestruktur.Tidigare alla lokalastatsapparatens var
politiska underordnadesinarespektiveprovinsiellaochcentralainstitutioner.Nuskapas de-Organ en

struktur, vilken finnstvåolikacentralisergd i det valprocesser.Den inriktad väljaleda-är attena
parlamentetoch president.Detandravalsystemetskaväljalokalainstitutioner, skamötertill en som

bli inomsitt territorium.Närmastliknardetdensvenskakommunalaorganisationen.suveräna
avskaffarför gångenKonsumtionen andra dödsstraffeti Moçambique.Frelimoavskaffadedöds-

återinfördes någralraffet sambandmedsjälvständigheten1975.Det emellertidefter årmedmotive-i
ringen utvecklingochden ekonomiskabrottslighetenkrigets växande krävde dödsstraffkundeattatt

återigen.avskaffasdetutdömas.Nu
innehållerocksåKonstitutionen regler pressfrihetoch medborgarnas till information.rättom

ocksåStrejkräu inskriven konstitutionen,i medanarbetsgivarnaslockout förbjudet.ärär vapen
slårfastDen konstitutionen RepublikenMoçambique marknadsekonomi.Efterde-ärattnya en

tilläggsförslagbattoch i folkförsarnlingenblevdenslutliga inom för marknadseko-textenatt ramen
nomin ha reglerandefunktion främja välstånd.ska och socialtstaten en
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Bilaga9l siölsvstyre Moçambique aktuellt utvecklingsarbeteLokalt översikti överen-

HOLGERJONASSON

Bakgrundl
.

pågått syftefem åren i Moçambiquemed delsUnderde till har antalaktiviteter attsenaste ettsex
inom för de-utveckla nationellpolitik för lokaltsjälvstyre,delsinitierakonkretainsatser ettramenen

eentraliseringsprograrri.
Frelimtt-panietsnämndaaktiviteterna singrundi successivarevidering skettDe har den som av

årensocksådet finns kopplingartill deochdärmedregeringens I sammanhanget senasteprogram.
nåansträngningar fredsuppgörelsei stridernainomlandet,att en

biståndsgivare. aktivemoçambikanskainitiativenharunderstötts antal Den harDe ett mestav
biståför denVärldsbanken 198687 initiativ till konsultervarit redan atttog att moc-engagerasom

för lokaltsjälvstyreVärldsbankensinitiativhariarnhikanskaregeringeni arbetetmedett program
pågående för Urbanförstahandvaritkoppladetill derasfinansiering ochplaneradeprogram re-avÄven frågan decentralise-för hardockhabilitation. inomandra banken orriprogramsom ansvarar

ringochlokaltsjälvstyrefunnitsmedi diskussionen.
ocksåbiståndsorganen UNDPinitierat medsik-Blanddemultilaterala har tid programsenare

biståndsgivama pågåendeellerplaneradeinsatserlokalasjälvstyret.Blanddebilaterala meddette
USAområdet fråga Danmark,Storbritannien,Italien, ochinom i finns förutomSverige Finland,- -Kanada.

alltifrånBiståndsgivamas ambitionsnivåer. Världsban-initiativharolikasyftenoch De spänner
till Danmarksreformering nationellalagstiftningenochkommunalaekonominkens denkrav av

h Finlandsstödtill enstakalokalaförvaltningar.x

geografiskaförutsättningarinstitutionellaoch

199091,finns artikelmoçambikanskakonstitutionen, grundligtrevideradesI den en somsom
från lösandetdeltagande medborgarnailokala har uppgift tillförsäkrasäger statens attatt organ som

slåsVidare fast desamhälletsproblemochtill stimuleradenlokalautvecklingen.det anattegnaav
ochintegration.tjänartill fördjupademokratinochbidratill nationellenighetlokala attorganen

också valendetta konstitutionensartiklar valförfarandet tillämpligtUtöver avrepresen-om
reglerardelokalanivå. finns ingabestämmelsertativa lokal Därutöver i konstitutionen somorgan

konsti-Någon kommunallag kompletterarbefogenheteroch aktuell somorganensansvar. resurser.
årligapartikongresserochdentutionen dessapunkterfinnshellerinte.I sambandmedFrelimos

ocksåvägledning förbudgetbehandlingenhardockolikabeslutfattats riktlinjerochgett organensom
nivån.denlokala

såvälprovinsni-skall lokala 0rgais locais användsförDet tilläggasatttermen organorgan
kommunnivå, regeringenovå Samtligadessa del statsapparatenellerutgören avsom organ

Govemo.
ställning Pro-Moçambique indelati tio provinser.UtöverdessaharMaputostad provins.är som

distrikt 130.städer drygt20ochantaletvinserna indeladei städerochdistrikt.Antalet närmareärär
administrationmedvis-distrikten indelade medtillhörandeStädernaoch äri sin i mindreenhetertur

exekutivauppgifter.sa
betecknalokala organ för provins-,I fortsättningen denna användsbegreppet attrapportav

samlingsbegreppetkommun.ochdistriktsadministrationen.Förstäderochdistriktanvändsstads-
nivå Ministério Admi-Påcentral övervakasde lokala civilministeriet destödsoch organenavÄven ochkommunerEstatal. finansministeriethar inflytande provinsernistraeao överstortett ge-

nivån.Genom verk-nivåns kontrolleras dencentraladelar denlokala attattstoranom av resurser av
fackområden flestaövrigaministerierinomdeflesta starktcentralstyrs desamheterna utövaräven en

nivå.kontroll lokalstyrningoch aktiviteterochöver resurser

lokaltsjälvstyre1988Seminariumom
1988 Maputo seminariumkringdecentra-Medstöd VärldsbankenochFinnidahölls i ettav a

deltogi seminarietliseringochkommunaltsjälvstyre.Förutomberördanationellaintressenter repre-
biståndsgivare frivilligorganisationer.för antalu-länder, ochsentanter ett

370 frånandradiskussionerkringerfarenheterSeminarietbyggdetill del redovisningar ochen av



992zlSOU lländer.bådeu-länderocheuropeiskaländer.En delbehandladedenaktuellasituationeni M0-arman
frågai Förutsättningaroch för lokaltsjälvstyre.çambique om resurser Bilaga9l

frånmoçambikanskabidragentill seminarietutgicktill delen ledningDe större rapporten om
städemaGestaodasCidades fram portugisiskakonsultföretagetIntersismet.tagits detav som av

Konsultuppdraget finansierade RehabilitationPro-ingick del i det Världsbanken Urbansomen av
formelle finansministeriet. referensgrupp till konsultensarbeteject. Den beställaren I knutenvar en

också några nationaldirekto-fanns för civilministeriet ytterligare ministerierochrepresentanter samt
nivå.för utvecklingen lokalmedrat ansvar

grundliggenomgång delokalaIntersismets denhistoriskautvecklingenärrapport av orga-en av
eftersjälvständigheten. innehållerredogörelserför dejuridiska,in-underkolonialtidenoch Dennen

ocksåfinnsstitutionellaochorganisatoriskaförutsättningarnaför ledningen städerna.I rapportenav
omfattanderedovisningar olikadatarörandefrämst ochBeira.Maputoav

analyserande frågor ochinstitutionellaför-I avsnittbehandlarkonsulten dejuridiskaett om a
nivån, personellauppgifterochbefogenheterför denlokala finansiellaochutsättningarna, resurser,

planerings-ochledningssystem uppbyggnaden städernasadministrativa Analysensamt apparat.av
i modell för ledning ökatsjälvstyre,bättrestädernadärhuvudkomponentemaärettutmynnar en av

finansiella personellaavgränsning ochbefogenheter förstärkning de ochsamt resurser-avansvar av
na.

förBaserat modellen harkonsultenlagt förslagtill ledningdetaljerat stä-nyttsystemett av
innehållerderna. diskussioner uppgifter befogenheter,ledningochlöpan-Det avgränsning ochom av

drift, personal,statsförvalt-de finanser,inklusiveskatterochsubsidier,rekryteringochutbildningav
ningensorganisationocharbetsfonner.

innehållerAvslutningsvis Intersismets avsnitt strategiför vidareutvecklingochrapportett om
i huvudsak Beiraochytterligarei projekt bör i varderaMaputoochut attett startassom enmynnar

pilotstad.
Såväl utgångspunk-under efterseminariet förkritik främstmedIntersismetsrapportutsattessom

dåligtden mycketteoretisk förankrad i Moçambique.och i verklighetenärattten
Resultatet framför Världsbankenochdenseminarietochefterföljandediskussionermellan alltav

moçambikanskaregeringenblev utarbetande handlingsplanför decentraliseringochlokaltatt enav
självstyre Världsbanken finansieringin villkor i avtaletmellanregeringenochtogs ettsom om av
Urban Rehabilitationi Moçambique.

utvecklingsarbeteefter 1988

Arbetet lokaltmed utveckla politikoch för genomförandet förstärkt självsty-strategiatt en en av
fortsatt Fråganhar efter1988. aktuell sambandmedbeslutenkring denrevideradeaiävenre var

konstitutionen.
Till del dock Världsbankenställthar inriktningen ochtakteni arbetetbestämts dekravstor av av

anslutningi ianspråktagandet förberedel-till denaktuellakreditenför Urban RehabilitationochavÄvenför något tycksVärldsbankenfliknandekrediter. avgränsningama otydligaärserna nya nom
skiljavilja frågorna kommu-decentralisering,lokaltsjälvstyreochledningochorganisationut om av
frånövrigaförberedelserför lokalaprojekt infrastrukturochmiljö.Ett localinom separatnerna go-

vemment-projekt fram.växer
Huvudansvaret frågor gått frånför har finans-till ci-samarbetetmedVärldsbankeni dessa över

vilntinimriet, där särskild fortsattautvecklingsarbetet,främstenhetorganiseratsför ledning deten av
i Världsbanken. ekonomiska till civilminis-de det samarbetetmed Bankenharställtdelar rör resurser

frågor lag-terietsförfogandeför arbetet.Utländskakonsulterharanlitatsför arbetamedatt om a
stiftningkring lokaltsjälvstyre,finansiering verksamhet organisationdelokala samtorganens avav

områdetde insatsemainom kommunalteknisklokala service.
Finansministeriet,byggnadsministeriet berördaregeringsorgandeltari arbets-fleraandrasamt

fortsattaoch knutnatill det utvecklingsarbetet.referensgrupper

DecentraliseringochlokaltsjälvstyreRapportom
1991 seminariumnovember organiseradecivilministeriet VärldsbankenytterligareI och ett

frånrefomiering lokala från u-länder deltagandetBortsett andratemat representanterav organ. var
förungefär vid 1988års huvudsakligaunderlaget seminarietdet seminarium.Detsammasom varen

decentraliseringochlokaltsjälvstyreDecentralizacao autonomiade locais.rapport orgaosom e
författad förreDennämnda presenteradesofficiellt civilministeriet, denrapporten menvar avav

finansministernMagidOsman.Denne i förberedelserna,genomförandetochdeltogmycketaktivt
frågomauppföljningen 1988årsseminarium. studerat decentraliseringochHanhardessutomav om

lokalt också tillfällensjälvstyrei bl deangränsandeafrikanskaländerna, vid detsvenskaetta men par
för kommunaltsjälvstyre. 37lsystemet
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Osmans genomgångmycketgrundlig förutsättningar,ochkonkret villkor ochärrapportBilaga en av91

förmetoder decentraliseringoch förstärktlokaltsjälvstyre Situationeni Moçambique. i landetetten
relief parallellertill andraländerochreflexionerkringhurdessaerfarenheterkanapplice-ges genom

Moçambique.ras
Rapportendiskuterarskillnadernamellandekoncentration,delegeringochverklig decentrali-

sering. konstaterasDet decentraliseringinteskapar förbättrareffektiviteteniatt nyaresurser,men an-
vändningen detillgängliga.av

Osmankonstaterar erfarenheterna kring tilli Moçambique decentraliseringbegränsarsig de-att
legering gällergenomförandevad projektbeslutadei statsbudgeten.Hindrenför verkligdecen-av en
traliseringspolitik många. pågåendeDit höreffekterna det kriget,denallmännaekono-angessom av
miskasituationeni landet,det illusionen nationellenighetnuvarandeadministrativasystemet, om
ochkonfliktermellanstamintressen.

Rapportenslår svårigheterna utgångspunkter refor-fast bör följande gällaför framtidaatt trots
mer.

Detfinnsredan betydandeinslag delegeringför genomförande politiken.dencentralaett av av
Systemetför plane-delegering ingenreellsjälvständighet delokala detgällernärger organen

ringochanvändningavresurser.
Avsaknaden lokalautonomi de lokala förberor betraktasatt representanterav organen som

dencentralastatsmaktenochinte för fonitsättning-lokalmakt.I denaavseendehardocksomorgan
ändrats den konstitutionen.genomarna nya
Decentraliseringharhittills i planekonomiskt alla centraltmedutövats nästanett system resurser

distribuerade.Nyainitiativ till genomförbara marknadsekonomidecentralisering endast i medär en
intervention tillreducerad minimum.statens ett

Sammanfattningsviskonstateras verkligdecentralisering möjlig endastinom lagligäratt enny
därdelokala företräderdenlokalamaktenochi sinexekutivaroll infördemo-ram organen ansvarar

kratisktvaldaorgan.
Mot dennabakgrunddiskuterarOsmansyftena uppdelning poli-med decentraliseringmeden

tiska mål.ochadministrativa
frågaI depolitiskasyftenahänvisarOsmantill konstitutionensavsnitt delokalaom om organen.

Detkonstateras decentralisering möjligheten deltaiskullestimulerafolkligt deltagandeochatt atten
påverka utvecklingen.och denlokala

ocksåDenskulle förbättraresursanvändningenochkontrollen denna.av
Somadministrativasyften Osmanbl reduktion störningari kommunikationenmel-anger aen av

nivåer,lanolika snabbarereaktionerför anpassningtill aktuellaproblemochökatintresseför led-
ningen denlokalaverksamheten. förutsesockså för mobiliseringen loka-Det intressestörreettav av

ekonomiska för effektivoch användning dessa.resurser en av
utgångspunktfrånMed den syfte förutsättningarför decentralise-generelladiskussionen ochom

ingårringbehandlarOsman frågorantalkonkreta kringdetlokalasjälvstyret.Blanddessa kompo-ett
formerna ekonomiadmini-för delokala deras ochbefogenheter,nenter attutsesom organen, ansvar

form lokalstrationi budgetprocess,budgetuppföljning,skatter,avgifterochandraintäkterav a
nivå personaladministrationi form rekrytering,utbildningochbelöningssystem.samt aav

ocksåOsmandiskuterar denprivatasektornsdeltagandei lokal serviceproduktionochrekom-
menderarytterligare förundersökningar erfarenheterkringdettaattgemer

såvälI enlighetmedkonstitutionenförutsätterOsman finnslokala provins-detatt organ som
nivå,kommunal vilka välbekantföri fria ochallmännaval.Strukturen dessa ärutses sven-organ

förhållanden. kom-ska Rapporten strukturmed direktvaltfullmäktigepresenterar ett samten en
munstyrelseochfacknämndervalda fullmäktige och avspeglar politiskaden sammansätt-av som
ningen ñrllmäktige. Kommunstyrelse-ordförandenborgmästaren fullmäktigeutsesav av
blanddessledamöter.På nivånfinnskommundelsnämnder, dessadenlägstaadministrativa även

fullmäktige.utseddaav
såvälOsmanför också frågandiskussionkring detskallfinnasfolkvaldaen om organ pro-

kommunnivå.Enslutsats provinsnivån,åtminstoneför viktig rollvins- närvarande,harärattsom en
i decentraliseringsprocessen,eftersommånga förkommuner for självaännuär taett stortattsvaga

för servicentill medborgarna.ansvar
frånprovinsnivån.Decentraliseringenbördärförske medverkan Förgradvisochmed attstor ga-

medinflytande från nivånföreslårOsman inrättasi denkommunala detranteraett ettattprocessen or-
provinsnivån uppgift bl godkännakommunernai respektiveprovinsochmedutsett attgan aav

kommunnivån.provinsensbudgetochövervakaöverförandet befogenheteroch tillav resurser
fråga föreslårl delokala uppgifter befogenheter Osman grundläggandeprin-ochom organens en

välbekant tenitorietcip, i detsvenska De lokala befogenheter allt inomärsystemet. somorganens372 tillfredsställerbefolkningens åliggerbehovoch inte lag decentralastatsorganen.som genom
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områden ochdiskute-utgångspunktengår samhälletsserviceigenomolikaMedden rapporten 1av | agoområdennivån.befogenheter lokala Slutsatsenöverföra och till den ärmöjligheterna att -att ansvarrar

hälsovård,Vattenförsörj-grundskola,markanvändningochbebyggelse, primärfysiskplanering,som
centralansvarsfördelningenmellanunderhåll uppgifterför vilkalokal infrastrukturning ärsamt av

nivålokal bördiskuteras.och
för ekonomiskOsmanförutsättningarnaavsnitt delokalafinansernadiskuterarI auto-ett enom

till deochbefogenhetervidgasför Utgångspunkten derasdelokalanomi äratt ovanorganen. ansvar
resursanvänd-budgetårochsinområdena lokala självabeslutar sinanämnda och deatt organen om

nrng.
omför-föreslårOsman betydandelokalafinansiellautonomiför deFör säkraatt enorganenen

disponerafrån nivå. lokala skulleheltcentraltill lokal Deavgifterochskatterdelning organenav
och centralinkomst-Delar omsättningsskatteninkomstskatter,turistskattochbilskatt.lokala enav
föreslåsinförd.nivån.Någon fastighetsskattockså till denlokala formskattskulle slussas av

regionernaskulle defattigaföreslåsockså skatteutjämningsbidrag.formDet gynnasomen av
rikaresbekostnad.de

lån nationellamarknaden.föreslås fårmöjlighet denVidare delokala atttaatt upporganen
förslagentill vidgadeockså ekonomiskaresultatenfinns räkneexempeldärdeI ettrapporten av

stadochMaputoprovinsen.uppgifter finansieringskällorappliceras Maputoochnya
i Osmansminstgenomarbetadedetfinansiellaavsnittet detSom kommentarkan ärnoterasatt

1991.också efterseminarieti novembertill vissdelrevideratsoch detrapport att
gårFörslagetför decentralisering.skisseras förslagtillI sistaavsnitt utettrapportens program

Narnpula.Maputo,Beiraochförsta omfattarstädernagenomförandemedstegvis etappett somen
lands-klararei städerna ifönrtsättningarochrollerskälfördenstegvisastrateginanförs är änSom att

traditionellamak-frågor samspeletmellandenI finnsfiera klarabygdsdistrikten.de att ut,t exsenare
fråga mellandis-relationernaför lokaltsjälvstyre.En liknandeoch modernt ärett systemten annan

provinsnivån.trikts-och
följande.syftemedpilotprojekteni de städernaSom rapportentre anger

från lösandet lokaladeltagande medborgarnaiDecentraliseringenskallmedge störreett av pro-
blem.

servioeproduktionochfrån iprivatasektornochmedborgarnaMöjligheternatill medverkan den
underhåll infrastrukturenbörundersökas.av

lokalaproblem,åtnjuta självständigheti sökalösningarlokala börDe attstor menorganen
favorisering ochbekanta.nepotismoch vännerutan av

ochpreciseringenföreslagnautvidgningenför pilotprojektenskallhanterasbl denInom aramen
organisationochbemanning.intäkter,uppgifter, lokala översynöversyn samt avavav

deföreslåsNationalförsarnlingenbesluta lagarmöjligaFör pilotprojekten tregöraatt son1gerom
institutionel-ochi övrigt deföreslagnafinansiellastädernamöjlighet disponerade göraatt resurserna

organisatoriskaförändringar krävs.och som

lokaltsjälvstyreResultaten seminarietav om
aktivaoch1991föranleddemycketseminarieti novemberOsmans vidPresentationen rapportav

moçambikanskastadsappara-för olika inomdendiskussionerblandkonkreta representanterna organ
ten.

frågor dockkringinvändningarochfick positivtmottagande.I restesett pro-stort rapporten a
ochtraditionellamaktenmaktkontradenvinsnivåns demokratiochdecentraliseradframtidaroll,

önskemålockså detDetekonomiskafömtsättningar.delokalastrukturen attrestessamt omorganens
distrikt.skulleutvidgastill omfattafier städerochföreslagnapilotprojektet att

förberedaomedelbartbordevidseminariet civilministerietframfördes uppfattningDet attsomen
inteNågrasådanaändringarharigångpilotprojekten.krävsför ännude lagändringar sättaattsom

stånd.kommittill
vissapunkter.Osman ochförtydligatsinEfterseminariethar kompletterat rapport

ministerierbil-för berördaPå arbetsgruppermedVärldsbankensuppmaninghar representanter
ocksåkonsulter be-från finansierarseminariet.Bankenför arbetavidaremedresultatendats somatt

organisa-finanserlokalafrågorna lagstiftningför lokaltsjälvstyre,dehandlar samtorganensom a
servicen.denkommunaltekniskationav

Beira-GöteborgSamarbete

såvälfönebesöktefrågorna ochlokaltsjälvstyremed decentraliseringSom led i arbetetett om
1987-88.SverigeunderfinansministemcivilministemOscarMonteiro förremoçarnbikanske som
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for GöteborgskommunförmedsarnmanfördeSIDA ministrarnaUnderdessabesök representanterBilaga91 SyftetstadBeira.GöteborgochMoçambiquesandradiskussioner eventuelltsamarbetemellanettom

bådadeinstitutionellsamverkanmellan städernabyggamedförslagentill samarbete attvar uppen
området förvaltning.från kommunalkunskapsöverföring Göteborgtill Beirainominriktningmed

för sådantsamarbete.Represen-undersökaförutsättningarnaGöteborgsstadaccepterade ettatt
tvåmimisteriemaockså de isammanhanget ombedda assisterafor Göteborgsstadblevi det atttanter

Sådana däref-ochlokaltsjälvstyre. insatserharutveckla fördecentraliseringarbetetmedatt program
framtill dagsdato.gjortskontinuerligtter

Göteborgs Beirastäderinleddesunderinstitutionelltsamarbetemellan ochFörstudiemaför ett
åraugusti tecknadesvåren1990farms projektdokumentframme.I1988.Underhösten ettett samma

genomförande projektet.SIDA Göteborgsstadavtalmellan och om av
kommunalaförvaltningeni Beira.Detstödtill utvecklingen denProjektetinnebär allmäntett av

ocksåstödtilldenkommunalaverksamheten,innefattarinsatserkringstyrningochledning menav
verksamheten.dendagligaoperativa

ekonomiadministrationend i huvudsakfas koncentreratstill upprät-I första harinsatserna v sen
effektiviteten detgällerredovisning.Insatserför ökauppföljning budget närtandeoch attattsamtav

ingårockså förstafas.intäkter idriva tillgängliga en
datorerkomponenten introduktion stadensdel denekonomiadministrativaEn viktig är avav

fråga såvälhård-i hanteringbetydandeutbildningsinsatserfrnansavdelning.Dettaharkrävt om av
mjukvara.som

frnansdirektörenlångt tidigt stadiumhar ochgått förväntan.RedanDettahardock över ett
ochhandutvecklattillämpningar deintroducerademedarbetarehans systemen program-avegen

men.
kommunaltekniskaservice-projektetmedstödtill denekonomiadministrationensysslarUtöver

avfall fysiskplaneringochmarkanvänd-omhändertagandeproduktionen insamlingoch samtava
mng.

båda avtal samarbetestädernatecknatdetursprungligaprojektethardeUtöver separatett om
fördena for-handelochturism.Inom avtalkultur, socialvälfärd,täckersektorerna sport, ramensom

initieratsinom foröverskottsmaterial.FleraaktiviteterharGöteborgstadBeiramed sarnar-ramenser
biståndsmedel SIDA SvenskaInstitu-också via ochhartill del finansieratsbetsavtalet.Dessa stor av

samarbetetockså i dennadel iemellertid lagt betydandeGöteborgsstadhartet. resurser avner egna
arbetsinsatsenform utrustningochav

initieradesundertecknadesavtalenochförGöteborg-Beira-samarbetetUnderförberedelsearbetet
ingårdär detVärldsbanksñnansieradeUrban Rehabilitationprojektet,genomförandet det vä-av

ansvarsområde. harkommunalaförvaltnings Detta in-faller inomBeirassentligakomponentersom
konsul-Världsbankensprojektledareochkoordinationsinsatserneburitkrav betydande gentemot

ter.
någrafakta Beira.redovisningenfinnsdetskälSombakgrundtill denfortsatta att omge

invånare.miljon Denkom-fråninbördeskriget,minst halvhyser,inklusiveflyktingarStaden en
enligtofficiell växlingskurs.1991motsvarande 3milj kr omräknatbudgetenomslötundermunala ca

självdri-avgifterochandraintäkter kommunenhälften skatter,Drygt intäkterna somgenererasavav
fråndencentralastatsbudgeten.in.Resten bidragärver

årsarbetare, 000. helatill l l denanställda verksamhet,omräknatMedeltalet i kommunens ärca
fåtalEtt harmotsvarandefinns anställdmedakademiskkommunalaadministrationen ingen examen.

årsskolutbildning.gymnasieutbildning.Deflestaharhögstsex
administrationhärstammarsåväl kommunaltekniskserviceUtrustningenför produktion somav

såvälGöteborg-Be-På år förnyelseskettfrånkolonialtiden. har visstill delenstörre genomsenare en
Göteb0rg-Beira-projek-inomVärldsbanks-projekten.Investeringarnai utrustningirasarnarbetetsom

svensktemellertid3,8milj kr im-komplementtill projektethardockbegränsade.Somär etttet av
fordonför sophantering.ställtstill Beirasförfogandeför inköpportstöd av

anspråk 4,2miljGöteborg-BeiraprojektettagitiUnder augusti1990 juni 1992harperioden ca-biståndsmedel. förvaltningsstödet.inomkr av
till anställdainomGöteborgsstad arbetat2,2milj kr arvodendennämndaAv utgör somsumman

uppehälleochövrigaoperati-Cirka0,9milj kr harförbrukatskonsulterinomprojektet. resor,som
för konsulter.kostnader dessava

portugisiskagenomgåttolika utbildningi ochGöteborgsstadharEtt tio-talanställdai ärtyperav
kursavgifterspråk. ochOmkring0,2milj kr harspenderatskapabla arbetai projektet dettaatt

utbildningsmaterial.
målin-såväl orienteringfrån Göteborgfor allmännyckelpersoner BeiraharbesöktDrygttio som

Kostnadernatvåeller fleratillfällen. forNågra varit i Göteborgvidriktadutbildning. dessaharav
374 inomBeirastads-uppgår utbildningi Moçambique personalbesök till drygt0,3milj kr. Fördessa av
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förvaltning cirka50000kr.haranvänts Bilaga9zl

för Beirasräkningtillkontorsutrustning,harinköptsUtrustning,framförallt datorerochannan
cirka0,3milj kr.beloppett av

uppskatt-projektets gjort insatserbeloppenharGöteborgsstadinomUtöverdenämnda ram
överskottsmaterial,ingår för insamling000 belopp kostnaderningsvis 300 kr. I dettanärmare a av

från tid lagts i projektetnatur sambandmedbesök Beira deninsatser social samtextra som ner avav
fått biståndsflnansieradedelen projektet.belastadenanställdaGöteborgsstad.vilkasinsatserintei av

Förutomvaritengageradei projektet.cirka 15anställdainomGöteborgsstadSammantagethar
ekonomer rekry-de omfattandeinsatsernagjortsprojektledarenhar mest sex somavengruppav

erfarnaallmänadministra-från Därutöverharolikaförvaltningarinomkommunen. ettterats parsex
medverkatvid fle-renhållningsverltet för Frölundakulturhusvidtörer, tekniker samtrepresentanter

frånBeira.både Beiraochi besökandetillfällen i arbetei atttaemotra
biståndsprojekt.från Ambitio-i strategi deflestaandraGöteborg-Beirasanrarbetetskiljersig sin

rådgivarefrån närvarandei Bei-genomföras Göteborgprojektetskall ärpermanentär attatt utannen
ra.

framgångs-slagintekanblidetta institutionelltsamarbete dettaGrundtankenbakom ärattett av
förmår ochutveckladekun-handtillämpamedmindre denmottaganderikt än parten attatt egen

erfarne försökeröverföra.färdigheter denskaperoch partensom mer
genomförande samarbetet.uppläggningochställerspeciellakravDet valdaarbetssättet av

elleri form individermindre deti BeirafinnsinitierasmedInga än motpart,attmoment avennya
hand.kunskapochtillämpaochutveckladenkapabelbedöms atttaemot egengmpper,som

får förekomma deDet intetakten denmoçambikanskeI genomförandet attmotparten.anges av
sinaotålighet framaktioneröver huvudetdrabbas ochgöteborgskakonsultema mot-av pressar

så si-dengöteborgskavaritaktuellt.Dethar varitI verldighetenhardetta inteännu attparter. snarare
så väsentliga integåttfram snabbt vissaiblandfruktat i sinambitiondan momentattmotpartenatt

riktigt trimmatsin.
hardimensionen.Storaansträngningarprojektstrategin densocialaEnmycketviktig del ärav

förvikt be-utanförde professionella.Dettaför bygga relationer ärgjorts även stor attrentatt avupp
erfarenheter.Dess-sigkunskapochdeanvändametodernaochdöma accepterar tarmotpartenom

under-fråga kunskapocherfarenheter,vilketbåda ytterligaredimensioneritillför det parterutom om
kontaktskapandet frekventastudie-detsocialadetprofessionellasamarbetet.Enviktig del i ärlättar

Göteborg.för Beiraibesök representanterav
1992.Ettprojektdo-Göteborgs löpte den30junikontraktetmellanSIDA och stadDetförsta ut

samråd stad.Pro-års stadi medBeirahartagitsfram Göteborgsför ytterligare insatserkument tre av
mål,grundläggande strategierarbetetbaseradjektförslagetförutsätter fortsättning sammaen av

arbetssätt denförstaoch etappen.som
fastighetsregistreringochinnehåller till främstsektornvissutvidgning insatsernaFörslaget en av

för decentraliseringutgår från detpilotprojektkontroll markanvändningen.Förslaget vidare attav
stånd pi-nivå till medBeiradiskuterats central skallkommalokaltsjälvstyre,och ettavsomsom

förvaltningenibåde stödtill denlokalabredareochdjuparelotfallen.Detställerkrav externtett
innehållerförslagetbakgrundenGöteborg-Beiraprojektet.Motdenvilketskullekunna viaBeira, ges

199293 199596jämförtmedårliga underperiodenfördubbling de resursinsatsemanäranog aven -budgetåren.gångnatvåde
moçambikanskaregeringenvid denbehandlades SIDA ochdennämndaförslagetDetovan av

till tillgängligamedelförförvaltningsbiståndetvåren1992.Medhänsynsektorsgenomgångenk avs
projek-budgetåret199293ansågs finnas för ökningförvaltningsbiståndet detunder utrymme en av
fortsätt-innebära projektet20 kommertroligenekonomiska Detta ävenattattprocent.tets ram ca

begränsadeinsatserinomekonomi-administration vissaningsvis koncentreraskommer samtatt
för insatserförockså finnas visstrenhållningssektom.Därutöverkommer attett utrymmeatt nya

också för finnafi-fastighetsregistreringssystem.Ansträngningarkommerbygga göras attattettupp
områdena välfärd.kulturochsocialnansieringför fortsattainsatserinom

utvecklingsprojektkringlokaltsjälvstyreExempel andra

pågår Nacala.Göteborg-Beira-projektet i hamnstadendelvisparallelltmedEttprojekt
ntiljöministeriet.finansieras Finnidaochutförs finskaProjektet avav

transportledemabistånd hamneni NacalaochNacala-projektetstartade till rehabiliteringsom av
ornlokaliseringvilket förutsattedettill stödtill erosionsbekämpning,till Senareutveckladeshamnen.

ansvarsområdetför denkommu-bostadsområden. definitivtinneinomDärmed projektetvissa varav
heladetkommunalaadministrationen successivtutvidgatstill stödinsatserinomnala ochhar ansvars-

området.
375frånGöteborg-Beira-pro-för aeala-projektetskiljersigStrateginocharbetsmetodema N avsevärt
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inomNacalaskommu-långtidskonsulter arbetarantalharDenfinskajektet. parten engageratett somBilaga91 utomståendebetrak-ochutrustning.Förinvesteringarbeloppharnalaförvaltning.Stora satsats en

projektetstyrandeförambitioner äntidplanerochdenutländske ärtycksdet partens mertare som
prioriteringar.moçarnbikanskaden partens

utvecklakapacitethuvudsyfteUNDP projektmedprovinsemadrivernordligaste attI de etttre
distriktsnivå.lokaltsjälvstyreför

desskapacitetförsyfte ökaprovinsadnrinistrationenmedstödtillTete-provinsen DanidaI attger
långsiktigutvecklingsplanering.

UNDPl-labitatbör-nationellbostadspolitik,harutvecklaprojektInom för ämnatett att enramen
områdetfysisk planeringochframför inomalltför lokalaadministrationenintresserasig denjat

från italienskaregering-intresseområdeför denockså stödtraditionmarkanvändning.Dettaär ettav
en.

moçambikanskaregeringenUSAIDharerbjuditdenregeringenDenamerikanska ettom-genom
lokalt självstyreochintegrationdecentraliseringochmeddemokratisering,fattandestödi arbetet av

makt.traditionell
områdetlokaladrni-regionala inomUNDPdriverSåvälVärldsbanken FN programsom genom
MunicipalManage-respektiveDevelopmentProgrammebeteckningamaMunicipalnistrationunder

Moçambique.mycketaktivtintressebåda riktasProgramme.l dessa motettment program

decentraliseringochstödför utformningförutsättningar ochreflexionerkringNågra av
lokaltsjälvstyre

lokaltdecentraliseringochför stödtillstrategierochUtfomrning motprocessenprogramav
mycket kontaktnödvändighetikommermed närauppgift.Denmycketgrannlagasjälvstyreär en

också till deall-måste hänsynpolitiken.Denövergripandenationelladelar denmedcentrala taav
förutsättningarnaförbeaktadetekniskaochdessutomekonomisk-politiskaförutsättningarnamänna

socialservice.underhåll lokalinfrastrukturochutbyggnadoch av
och spänningar-napågåendeinbördeskrigetdetlägetdessutomkomplicerasI Moçambique av

folkgrupper.mellanolika
verkaföruttaladeviljamoçambikanskaregeringensocksådenemellertidTill bildenhör att en

för fråndentryckresursutnyttjandeochdet utsättsbeslutsfattandeochdecentralisering yttre somav
biståndsgivare.utländska

ochoförenliga.många delardisparataochtillBiståndsgivamasrekommendationerochkrav är
frågan,begränsadeerfarenhetisin väntbakgrunddärförförklarligt regeringen,Detär motatt egenav

bådesina idéersamordningfå medstruktureringochSverigeför hjälptill framföralltsig egnaatt av
rekommendationerochvillkor.biståndsgivamasoch

MagidOsmanochfinansministemförfattad förrerefereradeGenomdentidigare rapporten, av
frågornamedfor vidarearbeteutmärktgrundlandetsjälvtlagtcivilministeriet,harpublicerad enav

ochlokaltsjälvstyre.decentraliseringom
förankringimedringakonsultrapporterbetjänt ytterligarei dettalägeinteMoçambiqueär av

lyhördspar-stödförstahandbehövsVad iochutvecklingsvillkor. ärlandetsrealiteter av ensom
fullbordautformningenförbehövsråd ytterligareinsatserkringderingpartner kan attsomgesom uppgift bordeDettaför detlokalasjälvstyret ärgenomförandeprogramstrategioch somett enaven

väl till för Sverige.ligga
ocksådecentraliserings-nivånationell skullestödtill utvecklingsprocessemaVid sidan ettav frånGöte-Erfarenheternakommuner.till enskildastödjas assistansansträngningamakunna genom

sådanidé.både negativasignalerpositivaochborg-Beirasamarbetet enger
in-därmedresultatetochkommunalaadministrationi BeirasTill detpositivahörattgensvaret av

erfarenhetharka-utbildningochpersonalensbristernaimycket Trotsdeharvarit storagott.satserna
Detskalltilläggasmycketmetodervaritteknikochtillägnasigochanvändapaciteten stor.att nyany

verksam-förkommuneni Beiralämnatdrabbats nyckelpersonerprojektet inteännu att armanatt av
tordedenerfarenhetsnivå antalprojektetochMed höjdautbildrrings-het. den ett personersom ger

riskenöka.
förhållandevisbilligt ochdärförvaritnågra investeringar.DetharkrävtProjektetharinte tunga

underhållsbehov.harinteskapat kostsammastora,
såvälsvårigheteremellertidkanGöteborg-Beira-projektet stöta motta-Endupliceringav svårt i rela-kanfrånNacala-projektetvisar det ävenErfarenhetenragivarsidan. att envaragar-som

finnautvecklingsbarativt stad motparter.attstor
Göteborg-Beira-samarbetetpåstå utvecklingsstrategidenfinnsdetgrundSamtidigt attatt som

nivå.lokaladministrationenåtgärder utvecklamodellför förbörbygger attvara
376 administrationriskerarlokallångüdskonsulteri litenmassivinsats attAlternativetmed enaven
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kapacitet frånledatill bon iställetfor till sig.Detfinnssignalerväxaattmottagarens tynar attegen ugbådeNacala-projektetochVärldsbanksñnansierade tå-konsulteri Beirasförvaltning konsultemasatt

dålarnod och de avgörandenkring ochprioriteringar.Vart utvecklingsin-övertryter att tar tempo tar
vägensatsen

Göteborg-Beira-modellensamtidigtmycketkrävande.Denfordrarmycket ochär storresurser
språkkunskaperflexibilitet givarsidan.Behovet exempel detta.bara För institu-är ett attettav

skall fungeraräckertionelltsamarbete detintemed eller aktiva.Personaläratt etten parpersoner
måste bådefinnastillgängligfor insatser hemmaplanoch hossamarbetspartnem.Slutsatsenärute

detbehövs kommuneller samarbetemellanflera förkommuner mobiliseradestoratt ett atten resur-
institutionelltsamarbetefordrar.ettsersom

finns avrådafrånSammanfattningsvis detdockinteskäl fler initiativ liknandeGöteborg-Bei-att
långa återstårra-samarbetet.Mot bakgrund den i Moçambiqueframtill funge-väg ännu ettav som

lokalt sådanrande självstyre varje insats värde.Denkräverdock förberedelserär stortav noggranna
for bli effektiv.att

377
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Bilaga Stöd skogsindustri kort92 redogörelseIFLOMA en- -

LARS-OLOVJANSSON

Bakgrund
Moçambiquebegärdeocherhölltidigtsvenskt förstöd studeralandetsförutsättningarföratt sats-

skogsindustriområdet.ningarinom Studiernaomfattadesåvälträindustri träförädlingmassa-som
och Moçambiquepapper. hadevidslutet 70-taletorealistiskthögaambitionervadgälldeutbygg-av
naden ochpappersbruki landet. frånI 1979konstateradedenfinskakonsultenrapportavmassa- en
JaakkoPöyry tideninte för ochpappersbruki Moçambique.I ställetrekomen-att varmogen massa-
deradede Moçambiquei förstafasskulle sågverkbygga med kapacitet 26.000ku-att utetten en av

sågade spånskivefabrikbikmeter och med kapacitet 20.000kubikmeteri Manicapro-varor en en av
vinsen.Dentotala förkostnaden industrikomplexetberäknades 40till milj dollar.

SIDAocharabfondenBADEA beslöt1980 Sågverket spånski-stödjaprojektet. ochspecielltatt
vefabriken visserligen kompliceradeanläggningar tidigarefarmsde träindusüier iänvar mer som

ansågsMoçambique, ligga för Moçambiquerimlig nivåteknisk Moçambiquehadevidmen en
dentidpunkten välutveckladträindustri sågverk, småmed 100 deflesta ochöver tek-ävenen om var

Spånskivefabrikernisktenkla. framgånghademed drivitsi u-länder,andra exempelvisi Zambia.
Beslutet då påräknadevid tidpunkt fredochekonomisktillväxt i Moçambique,togs en man a

fåttresultat Zimbabwe folkvaldinternationellterkändregering.Ingaett avsättningpro-attsom av en
förutsågsblem i landet, spånskivori Moçambique.produkti Enligttill-även stortsettom varenny

gängligaberäkningarskulleinhemskproduktionunderstigapriset produkternavid alternativim-
Därtill skulle utländskvaluta.Utländskvalutaskulle IFLO-ävenport. attmanspara genomgenereras

MAsprodukterkundeanvändasi landeti ställetför ädelträ dåkunde Ettstatligtföre-exporteras.som
IFLOMA, bildades.tag,

Resultatet
Denförsämring säkerhetsläget, inträffadevid 1982, ekonomiskaslutet ochden ned-av som av

gångeni Moçambique påverkakomtidigt projektet.Bl kunde planeradtillfartsvägtill dethu-att a en
råvaruområdetvudsakliga aldrigbyggas.IFLOMA kom därmedganskatidigt problemmedatt

timmerförsörjningen.
Detvisadesig svårt kvalificerad framföräven moçambikiskpersonal, alltatt tagvara p g a

många obenägna områdeflyttatill underutvecklat på fram-landsbygden.De incitamentatt att ettvar
för allt i form bostäderattraheradeframförallt lågutbildad projektområdet.personali Framföralltav

tvådessa skälkornproduktionen bli betydligtlägre beräknad.änattav
Allt produceradeskundesäljasi denekonomiskamiljö rådde Moçambiqueframi tillsom som

1987.IFLOMAs såldesprodukter till artificiellt lågapriser grund denövervärderadevalutanav
radikaltunderskattade förkostnaden importeradeprodukter.som
När Moçambique1987lanseradedet ekonomiskareformprograrnmet fick IFLOMAPRE,

omedelbartsvårt sågadesinaprodukter.Priset spånskivoroch behövde höjasavsättaatt varor
för kompenserade devalveringarnaföranleddakostnadsökningarna.IFLOMA fick fi-avsevärt att av

frågannansiellaproblemoch IFLOMAväcktes kundeöverlevai marknadsekonomi.Enligtom enen
SIDA finansierad frånutvärdering juni 1987bedömdesIFLOMA ha förutsättningar produceraatt
medvinst.lFLOMAs finansiellaresultatförblev dåligtdockfortsatt grund säkerhetslägetochav
denallvarligaekonomiskasituationeni landet.Bristen kvalificeradpersonalkvarstodochdetta
tillsammansmedbrist reservdelarochkonsumtionsvarorleddetill mångaproduktionsavbrott.Vid

andrautvärderingi november1988konstaterar sågverket spånskivefabri-konsulten ävenatten men
kenkan medvinstundervissaförutsättningar. lågLösningen IFLOMAsproblem i omvand-att

företagettill aktiebolag,vilketMoçambique godkände.ett senare
Sverigebeslöt 1989i mitten avslutandetvå-årigtstödför medverkai ornforrn-att ett attge

ningen IFLOMA till lönsamt företag. biståprivat Svenskexpertis in for dels IFLOMAett sattes attav
ochjordbruksministerieti denna delssäkerställa produktionsapparatenvidmakthölls.Denattprocess,
svenskainsatsenavslutades planerati juni 1991.Vid dentidpunktenhadeprivatiseringsproces-som

skulle klari 1991, åtgärdermaj intefullbordats.De svenska rekom-de experternasen,som vara som
menderathadeintegenomförts.378 Genom detsvenska förloradeIFLOMA detstödetupphörde tek-att
niskastödetochutländskvalutaför sin import.Brist utländskvalutaochfortsatt företagsled-svag
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ninginnebar produktionenbegränsadesytterligare.Spånskivefabrikenslutadeproduceraatt i början 2gu1992 grund brand bristoch reservdelar.Sågverket åtminstonehar till heltnyligenvaritav aven
produktion.i

Inomjordbruksministerietfinns arbetarför IFLOMAsprivatisering.Enligttidspla-engruppsom
skall IFLOMA konstituerat privatföretagunderinnevarandeår.VarkenIFLOMAettnen vara som

ellerjordbruksministerietharbegärtsvensktstödfor fullföljaprivatiseringsprocessen.Enligtatt upp-
gift sigjordbruksministerietha kapacitet.DäremotharIFLOMA begärtfortsattstödföranser egen

råvarorimport ochreservdelar,vilketSIDA inte Skälet heltenkelt nuvarandefö-ärav accepterat. att
retagsledningintebedömskunnaskötaverksamheten acceptabeltsätt.ett

Avslutandekommentarer
Skogsindustrprojekteti Manicaprovinsen de industrisatsningarär Moçambiquestörstaenav som

genomförteftersjälvständigheten.Mångaandra industriprojektplaneradesi slutet 70-taletistora avÖstblocket,samarbetemedf d demslutfördes.Det naturlig bygga sågverkforattmen ett attav var
utnyttjaexisterandeplanteringari Manicaprovinsen.

IFLOMA hardrabbatshårt orolighetemai landet.Projektetkundeenbartslutförasefterav exep-säkerhetsåtgärder.tionella UtansåkerhetsproblemhadeIFLOMA fått tillgångtidigt till sågtim-bra
skogsområdeti Rotandalställetharföretagetfåttanvändatimmer småi dimensioner intemer som
för sågden installerats.Därmedhar IFLOMAs ekonomiallvarligt försämrats.typpassar av somÄven tillgången kvalificeradpersonalfor uppdragför uppdraginomIFLOMA be-om varmer

gränsad räknatmed,hadeän IFLOMA kunnatattraherabetydligtbättre säkerhets-man personerom
lägetvaritannorlunda.Dethar visat svårtsig såäven driva kompliceradindustriattvara en pass som
dethär sig i denkonstladerör ekonomiskamiljö Moçambiquelevdemedunderprojektetsom som
förstaår.

Enigsvenskexpertishävdar IFLOMA hargodamöjligheter medvinst företagetfåratt att om
verkaunderheltkommersiellaförutsättningar.Intressenter såvälfinns i Moçambique i Zimbab-som

ochsannolikt i Sydafrika.Detfinnsäven anledning räknamed IFLOMA skullehakunnatwe att att
medvinst inteförsämradeproduktionsfömållandeninträffat resultat onolighetemaiom ettsom av

landetochdendärmedförsämradeekonomiskasituationen.

379
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beskrivning legalaochBilaga kotruptivabeteenden.l2zl Hantering avav
Moçambiqueinstitutionella isystemen

JORGEGRACA

Översatt. förkortad AndersNilsson.bearbetadoch av

introduktion

administrativa i Mo-analyserahurdelegalaochidentifieraochDenna systemenrapport attavser
kommerkallaskonuption.Korruptivabeteendenfenomen, vanligtvisçambiquehanterardet attsom
Rapportenutgångspunktfrån moçarnbikiskaverklighet.dagensochexemplifrerasmedanalyseras

konuptivabeteen-brott,i lagensmening,också beskrivadevanligasteformernakommer att somav
idefrntionen ochhurdentillämpas prak-beskrivadenjuridiska konuptionledertill ochdärtillden av

tiken.
till uppgiftockså deinstitutioner, haranalyseraverksamhetenhosRapportenkommer attatt som

beskrivadearbets-offentlig förvaltning.Avsiktenförhindraochbekämpaoegentligheterinom äratt
riktasocheffektivitet.Uppmärksamhetenförekommer analyseraderaskapacitetmetoder ochsom
riks-detjuridiska ochhanterashuvudsakligen degenerellakontrollsystemen, systemetmot som av

Riksåklagarämbetet,mimsteriemaför statligåklagaren.De institutioner berörs ärrapportensom av
organisationförsjukvård DPCCNMoçambiquesstatligaochadministration,utbildning,hälso-och

Naturais.Rappor-CombateåCalarnidadeskatastrotbekämpning,Departarnento Prevençäoeparaa
liksomockså AssarnbleiadaRepublicaochdessutskott.folkförsamlingenkommer beröraten att

ribunalAdministratjvo.konstitutionsrådet ConstitucionalochförvaltningsdomstolenTConselho
nuvarandeinstitutio-för förbättradediskuteravilka börslutsatserna vägar attattavser man

uppgiftforoffentligaförvaltningen centralrevisionerinomdenarbete.Inspektioneroch ärenganernas
pågåendeväxandedecentraliseringen,samklangmeddenFörbättradesseffektivitetoch iatt ansvar,

framhållas grundförutsättningförmåste legalitetdemokratiseringen.Detöppenhetenoch är attatt en
funktioninstitutionersmedborgerligarättigheteroch offentligabygga i vilkenkunna rättsstat,en

sammanfaller.

legalaramverketDet

Kriminal-ochförvamingsøgstifrningl

förutsättningför dentolkning begreppenaktuellalagstiftningenKännedom den är att avenom
relevant.Defrnitionemaanvändsi denna skablikomrptivabeteendenochkorruption, rapport avsom

råderverklighet, i Mo-hänsyndensocialagrundade dennalagstiftningochbegreppenär tar som
çarnbique.

såmånga politiskaeftersom finns vitt skildanödvändigt detDetta sigproblemetnärma ärsättatt
Å nepotism,tjänster ochbetraktaföreteelser,tolkningar det sker. sidankanman somav sotn ena

årenförsta eftersådanafördömasliksomunderdekorruptionochgentjänsterochomoral,som somÅ så lagensdeinte stridersidan dessabeteenden, längesjälvständigheten.andra öppet motaccepteras
skeroftadominera nuläget.I denpolitiskadebattenbokstav.Den tolkningenverkar i ensam-senare
offentligaförvalt-förtroendefördenmellanoegentligheter, skadarmedborgarnasmanblandning sotn

bådaföreteelseri sin blandasi allmänhet.Dessaningen,ochkorruptivabeteendenstörsta tur samman
korruptioni juridiskmening.med

CP med itvå delar, strafflagCodigo Penal.aktuellalagstiftningenhar relevanta rötterDen en
Economia,LDEförsvarLei deDefesadalagstiftningenoch lagför ekonomisktdenportugisiska en

politiskaberörverksamheteni detfrån 1982.Dessutomfinnskonstitutionens systemetsomnormer,
disciplinfrågor statsanställda.för politiskaledareochskyldigheterochoch reglerarrättigheter,som

Dessaregler infördaeftersjälvständigheten.är

strafflagenKonserverandetendenser7.2 i
någotavgörandeharinteförändratsstrafflagstittning, reglerarkorruptivabeteenden,Den380 som
bestickning,brottenDengäller 1886och bedömningeneftersjälvständigheten. sedan gör ta-sätt av
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gande ochkorruptionberoende brottslingensmuta anställningsförhållande.1982krinrinalisera-av av lgudes, LDE,ocksåmissbruk tjänsteställning.Dennalagstiftninginnebärgenom emellertidingenav av-görandeskärpning detgäller definieranär korruptionsbrott.att

Väsentligaförändringar1.3 förvølmingslagstifnringeni och autonomi.statens
I konstitutionenochi förvaltningsrättenharomfattandeförändringargenomförts.Dessapåverkar

rättigheterochskyldigheterför funktionäreri offentligtjänst.
Vid självständigheteninnehöllkonstitutionendeprogrammatiskaprincipernaför övergångtillensocialismen,grundad centraltplaneradekonomi,statligochkooperativverksamhetochen etten-partisystem, inspirerades positivaföreställningar maktkoncentration.Det dominerandesom av om

partiethade avgörandeinflytande bådeöverutnämningartillett politiskaochadministrativatjänster.
Innebördeni begreppet funktionella autonomi förändradesstatsapparatens väsentligtgenomomvandlingen roll i början l980-talet.Dessaförändringarstatsapparatens konñnneradesav 1990av

i den konstitutionen.Denanslutersigtill principernaför marknadsekonominya och flerparti-ettenbaserat maktdelningochdetjuridiskasystem, självständighet.Politiskasystemets skatill-poster
huvudsakligensättas val.Detfinnsemellertidundantagi konstitutionen.Premiämrinister,mi-genom

nistrarochviceministrar,statssekreterare,provinsguvemörer,distriktsadnrinistratörerochborgmäs-
i städerna,tillsätts utnämning.Denpågåendetare diskussionen decentraliseringochde-genom ommokratisering lokalnivåharemellertidaktualiseratfrågan val till lokalatjänstermedpolitiskomkaraktär.
förvaltningslagstiftningenI hardet skapatskriterierför utnämningartill chefsbefattningaroch

tjänsterinomdenoffentligaförvaltningen.Sedan1987finnsbefatmingsbeskrivningarinomförvalt-
ningen.Genomdessaförändringarhar avlägsnatsåväldengeneraliseradenorrnlöshetenvid till-man
sättningar offentligatjänster, hargällt från 1975, metoden definierasärskildaav arbets-som attsomuppgifterför varjeenskildanställdinomförvaltningen.Dessutomsöker idagfinna rimligba-man enlansmellanoffentliganställdasrättigheterochskyldigheter.

Närdetgällerdenpolitiskastatsledningenskapadesförst 1990 lag för dessen somgernormeruppträdandeochdessrättigheterochskyldigheter.Tillärnpningsreglemaför dennalagstiftning,sombland reglerarledamasskyldighet deklareraannat sinaekonomiskatillgångar,att godkändesinteavregeringenförrän1992.Dröjsmåletmed lösa sådenna viktigajuridiskafrågakringatt hurinnehava-
viktigaoffentligafunktionerskauppträdaharskapatmeningskiljaktigheterre av ochorsakattvek-

samheterinför framtiden.Denpolitiskaförändring, innebär politiskaledareidagocksåkanattsomföretagareochkapitalägare,harinneburit mångapolitikerharskaffatvara sigekonomiskaatt garanti-
för framtiden.Endelmedhjälp andraer tillgodogörasigoffentligaattavegnaresurser, genom me-del.

I lagenfrån1990definieradesinnebördeni för statsledningenrätten drivafamiljeföretagelleratt
ekonomiskverksamheti mindreskala.Politiskthardettaannan emellertidvarit acceptabeltsedan

mitten l980-talet.Idaghardennarättighetutvidgatstill omfattaocksåav möjligheten ak-att attvaratieägare,företagsledareeller till vilketägare företag helst.En politisk ledare sådanamed till-somgångarellerdessafunktioner,skulleemellertidinom90dagarefterlagenstillkomstöverlåtadendag-
liga hanteringen tillgångarna någontill tredje Underlåtenhetskulleav oförenligpart. meddenvarapolitiska Dessareglergällerposten. emellertidinte innehavarna chefstjänstereller funktionäreravmedheltidstjänstgöringi offentligförvaltning.

Idagsökermångastatsarrställdaefter förmåneroch efter bättresträvar tillvaratasinanya att egnaintressen.Dettalöperemellertidalltförsnabbtför derasskyldigheteratt statsanställdaskakunnasomföljamed.Detförefaller sigröra överdrivenkorrigering dentidigareprekärasituationenföromen avde tagit sigpolitiskaledningsuppdrag.Skillnaden förmånerisom mellan ledningsnivåpersonerochhandläggarna oproportioneligt.växer Bådadessakategorierhari sin försprångframfördenturettmindrekvalificeradepersonalen, äri majoritetinomförvaltningen.som
Förbättringar lönenivåemainom statsförvaltningen emellertid dilemmautgör förav ett staten.Detfinnsintetillräckligafinansiella för förmånertill alla.Regeringenharatt valtaltema-resurser getivet söka blanddeatt internationellagivarnaför koncentrerasig denmerresurser k riskgrup-att sDenomfattarhandläggaremedhögreutbildningocharbetslivserfarenhetpen. ochfunktionärermed

mellanutbildningochtekniskspecialisering.Enligt osäkeruppskattning detsigrör minstl 650en omEnjämförelse förmånemamellantjänstemänpersoner. i förvaltningenochtjänstemänav i statsföre-
visar deanställdai företagentagen tjänaromkringatt dubbeltsåmycket förvaltningstjänstemän-somDessutomfinnsinga för företagsledareinomnen. statssektom,vilket innebär förmånsfrå-normer attlösesfrånfall till fall.gor

Trotsdessabrister detidagär möjligt i praktikenupptäckaatt funktionellastatsapparatens auto-nomi ochdessadministrativalegalaställning.Nödvändigheten autonomiför statsförvaltning-attavskakunnafungeraslåsfastbådei konstitutionensen generella ochi despeciellareglernormer somfinnsi denaktuellalagstiftningen.Det intebaraär legalaställningi sig,statens viktig,är detutan 3somallmänär juridisktillgång, skyddasen fungerar.attsom statsapparatengenom
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l990-till början1980-taletfrånslutetgenomförtsharlagstiftningen, avförändringariDe avsomBilagalZzl Förändringar-tidigare.inträffatpraxis,förändringarierkännandenvaritpraktikentalet,hari somav insti-följadentendensharochskyldigheterrättigheter attuppträdandekodex,statsledningensi enna gångenför förstadykermaktdelningPrincipenstatligautvecklingeni dettutionella uppsystemet. om

maktenochexekutivadenlagstiftandemakten,denårskonstitution,l990iMoçambique atti genom olikaskapatsdethartillprinciphar lettDennaställning.självständig attjuridiskadet systemetges konstitutionsråd,förfinnsSålunda attmaktsystem.dessa ettför ochkontrollmekanismer vart ettav kontrollerasskalagstiftningenallmännadenTillämpningenefterföljs.konstitutionenövervaka avatt förvaltningen,offentligainomdenkonflikterhanteraförvaltningsdomstolenskaochriksåklagarenav granskaDenskadessutomförvaltningen.med statenskonflikteradministrativamedborgarnasliksom
räkenskaper.

visstuppdragoffentligaantaletbegränsningarocksåtill regler avleddeMaktdelningen avom denfördjupningförinomutvecklingsig.Denna ägerkan avenramenslag, rumtapersonsomen autonomise-finansiellochockså administrativgenomförsdemokratin.I dennapolitiska enprocess tidigareharvilkaverksamheter,privatiseringskerorganisationer.Dessutomoffentligaring avenav hälsovård,ochutbildningservice,gällersocialsåväl detorganisationer,statliga närförbehållnavarit
handelochproduktion,detgäller transporter.närsom

lagstift-revidering denlett tillprivatiseringamamedtillsammansomvandlinghar avDenna en
två institu-skapadesoffentligaföretaglagGenomstatligaföretagen. nyadening, omnyenstyrsom granskningsrådconselhoochadministraçäodeadministrationsrådconselhoföretagentionerinom

skapats.emellertidinteföretagenharoffentligai deföretagsledarnauppförandekodförNågonfrscal.
åtgärda.nödvändigalltblirbrist attDetär mersomen

valdaskapasdetskakonstitutionenförutserstadsregeringama att re-distrikts-ochgällerNärdet
1992-underinledassyfteskameddettaPilotverksamhetlokalsamhällena.iförsamlingarpresentativa
lokalastärkademedpågårsärskildaförsökNacalaoch attNampula.l BeiraBeiraoch93 i Maputo.

regeringensMAEadministrationstatligministerietför upp-förberederSamtidigtinstitutionerna.
administra-finansiellaochochderaslokalaberöromfattanderefonn, statensdrag, organsomenmer

funktion.tiva
ochbe-planeringgällerdetautonomigrad närvarierandemedenheterMångfaldigandet avenav saknasidagDetutvärdering.ochövervakningför engenomförande,kräverochslut,ledning system

för speci-rutinmässigsåvälstatligaMoçambiquesinspektionsverksamhetinom system, somreguljär
aldrigkaninnebära,skullekunnasådanteffekt, er-förebyggande systemtillfällen.Den ettella som ellersituationerspeciellauppkomnaenbartinitieras av-avkontrollarbete, genomsättas ett somav autonomifunktionellainte motförsvarasdetta angrepp,Genomfråntredje statensslöjanden part.

förattacker.oftablir denistället utsatt
ekono-detEffekternautvecklingen.ekonomiska externaförsämradedengrundi avharsinDetta

multiplice-Dettaharsamhället.igeneraliseratskatastrofstödet,harspecielltberoendet,miska genom iförvaltningen, över-offentligaparallelltmeddenfungerarmekanismer,ochantaletsystem somrat institutio-förvaltningensoffentligadenförsvagarDettaochprojekt.revisionochvakning programav intres-andraförsvararkontakter,ochnätverkinformellaskapamångafrestasdem somInom attner. till-medsyftefelfunktionerunderlättar attkanaler,skaparhelhet.Deförvaltningen somän somsen offentliganställda,förockså affärerskummaunderlättar somnätverkDessaprivataintressen.varata
tillgångtillförmånerellerolikaskaffasigkan varor.

spelarkontrollfunktioneradministration.däreffektivkapabelochförförutsättningarskapaAtt en ilegalitetadministrativautonomiochsäkraendaframstår det sättet statensroll, att enviktig somen
Moçambique.

definitionexempelochbeskrivning,beteenden;Korruptivu

miljöderasochbeteendenl Korrupfiva
olikauppsättningsamlaförsökjuridisktbegrepp, avinget attbeteenden utanett enKon-uptiva är

haradministrationenskyldigheter,devåldförsigdehardet somverksamheter gemensamtattsom administra-olikapåverkarföljaktligen sättbeteendenKonuptivaomgivningen.förhållandetilli beteendenärkorruptivaförMålsättningengenomföra.haruppgifterdenochdefunktion atttionens förvalt-stårutanförintressen,enskildautvecklaellerkonsolideraförvaltningen somförsöka attatt verksam-förvaltningensfinns inomenskildaintressendessaverksamhetsområde,ellerningens om nödvän-medbeteendenharKomrptivadem.stärkaförillegalametoderhetsområde, använda attatt strafflagen.skyddadeijuridisktsakervåldförsig ärde somdighetden nämnarenattgemensamma382
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lett såbrettspektrum brott egendomochmot ekonomin,ryms mot ochmot gatufri-person mot Bilagal2zlden,likväl militärabrott.Det gälleralltsåsåvittsom skildabrott förskingring,stöld,snatteri,somvåldförande ellerminderåriga,mot förtal,misshandel,vuxna förfalskning,olagaslaktochillegalför-säljning,olovligtvapeninnehav,hotellerväpnadeaktioner.Specielltbörframhållasdebrottdärdetfinns sambandnäraett mellanbrottetoch vissfunktionellerpositionhosbrottslingen.en Detgällermissbruk tjänsteställningochmisshandelsfallinomav polisväsendeochfängelser.

2.2 Devanligastebrotten

l allmänhetgällerdenvanligastekriminalitetenegendomsbrotti vid mening.Detföljande nå-ärexempel vanligtförekommandebrottslighetgra ochdenmiljödeutförs

2.2.Säkerhets-l försvarxslyrkamaoch
a Stöldochförsäljning klassificeras förskingringav militärvapen utrustning.som av
b Stöld innebär soldaterintefårsinaavpengar, lönerattsom ochdärmedfår lägrestridsvillighet,enförsvårandeär omständighet.en
c Att hand ochbehållata medborgaresid-handlingar,om medelettsom att ellerutpressa pengar,i syfteatt ochhållafängsladesamma arrestera ungdomar, rekryteratstill militär-tjänstgäring,somolagatvångär ellermisshandel.
d Enmedborgare fängslas militär,ellersom order militär, föraven gärning inteaven ären sombrottslig, olagaförutsätts frihetsberövande.En brott någontyp är fängslasarman for-av om ettmelltoriktigtsätt.
e Att behållabeslagtagnaföremålför eller tredje vinningbetraktasegen parts stöldellersomsnatteri,beroende omständigheternaoch våld kom till användning.Omom brottetutfördesbedrägligtbeteendefrån någongenom offentlig tjänsteman, hadetill uppgift bevarasom attbeslagtagnaföremål, brottetförskingring.är
f Användning avseddaför militäraändamål,avresurser bilarellerflygplan, militärsom personalavför brukellerför uthyrningeget brottsligtär oriktigtutnyttjande krigsmaterial.som av

2.2.OffentligZ sektor
a Offentliganställda, avgifterfråntar allmänheten,emotsom ha dettautan sinatt arbets-somuppgift,begår brott.Den harett dettai sinaarbetsuppgifter,som medvetet förmen tarsom emotmycket, ocksåär straffbar,även givaren beredd betalaom denatt än bestämdavar mer summan.
b Mottagande gåvoreller för begåav illegalapresenter handlingaratt brottsliga,är En lärare isomanslutningtill sådanagåvorgodkänner underkändelevellerhöjerbetygen,en sigskyldiggör tillpassiv kon-uption.En legalhandling, hyra lägenhet,att blir illegalsom ut kontrakteten omskrivitseftergåvortill denanställde APIE det statligaföretag, förvaltardenationali-somseradehyresfastighetemai Moçambique.Detta ocksåpassivär konuption.
c Aktiv korruption falletär dåerbjudandenellerlöften gåvorfrån enskildom en accepterasavenoffentliganställd, sedangenomförvad ombedssom honom.som
d Att erbjudandenacceptera ellerlöften gåvormedsyfte underlättaom administrativatt en processenskild,även erbjudandenaen endasthar indirektom relationtill deuppgifteren givarensomvill hautförda, brottsligtär ochklassificeras tagandesom muta.av
e Enchefelleransvarig illegaltöverföräganderättentillsom eller tillhörarbets-varor pengar,somplatseneller företaget,eller missbrukar ellersom i intresse,begårvaror ocksåegetpengar enbrottslighandling.

3Detcivilasamhället
a Simulering kontrakttill skadaför tredjeav inklusive brottsligtperson, ärstaten, förfalskning.som
b Lurendrejerii handelssammanhang,exempelvis försäljarenär lurar köpare förfalskademeden enfalskamåttellervikter straffbartvaror, är bedrägeri.som

Ökningen2.3 kriminalitetenoch otillräckligaav statens svar
Denallmännaökningen kriminalitetenomfattar vittav spektrumett brott, koppladeär tillav somupplösningen samhälletssocialanätverkochdeav accepterademoraliska märmis-nonner, styrsomkorssätt Dennaatt ökningharförstärktsvara. underdet decenniet,i anslutningsenaste till krigetoch 383
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omstruk-pågåendeekonomiskaeffekterna detsocialanegativaliksomtill dedestabilisering,dess avBilagal2zl klarakapacitetföralltförhaftförvaltningenharoffentliga attDen avtureringsprogrammet. svagen
svårastedenökningenmöjligt förebyggavarithellerhardetInteakutaproblemen. attlösade avatt psykologisktinsta-socialtochblivitResultatetharstraffagärningsmärmen.ellerbrottsligheten enatt

framtidasoci-denochmilitär,polissåväl offentligasektorn,påverkat densituation, harbil somsom
institutionellautvecklingen.alaoch

letttillaktionertillfällenutlöstflertalharvid attoskyddadekännersigMedborgare, ett somsom Också offent-kriminalitet.sigsjälva närförsvarahänder,föritagiträttvisan motmobbenhar attegna of-anställdainomdeverksamhetsutövning,haroegentligheteri sinbegåttallvarligaliganställdahar
löneutbetalning-påverkaderaskommitharmissgrepgått strejkersedandessai attföretagfentliga ut

ministeri-respektivepåtryckningsmedelforsammanhang atthari detta använtsStrejken ettsomar. oegentligheter.anklagatsföråtgärder dendirektörskavidta mot somum
ministerieundersökningavskeda-eftertvåfastighetsbolag,fördirektörexempelEtt är som enen avskedadesdetPålikartatdålig företagsledning. sättmotiveringenårstjänstmedefter 15 enades

rapporteradefalletpubliceradenyheternaadministration.Deförfinanserochdirektörerföretagets om
ocksåmoti-avsked,åtgärder,för disciplinäratillräcklig utanverksamhetintebaraderas somatt var skatte-överfakturering,amerikanskadollar,medsvartväxlinggälldeefterspel.Deträttsligtveradeett fördjupakundeinteundersökningskommissionenvaluta.Menkonvertibeliochstöldflykt pengarav

kapacitet.ellerbristandekunskaperfrågor,sigi vissa p ga
misstro deökatmedborgarnasvidtagitsharåtgärder har motochdehärDet sättetatt somreagera politiska,landetsbildspridanuvarandetendensendenochförstärktinstitutionerna attstatliga en av

dentydligaåterspeglar reaktionDennabildkorrupt.ledningadministrativaochexekutiva ensom
ochdenuppvis-medborgarna60hosfattigdomen än procentmellandenskillnaden avextrema mer

spekulationsverksamhetochinomhandelekonomiskaaktörergällerför vissai rikedomning som admi-exekutivaochpolitiska,i denförmånemaförhöjningarnairelativtochde stora personersett
Arbetsmarknads-existensminimum.underliggermycketminimilönemamedanledningen,nistrativa

räckermånadenendastmeticaisi40.000minimilönennuvarandedenberäknatministeriethar att
näringsbehov.minimalaarbetares54täckaför procentatt enav

konsekven-grundläggastrategiförpolitikochbristocksåregeringens attåterspeglarMisstron
indirektarela-inteundersöktsberörfall harDekorruptivabeteenden.åtgärderochöppna mot somta lättillgängligauppgif-debevisenbarakommer utgörasvarför mestolikaaktörer,mellan atttioner av

måste ef-förbättras,bevisföringenförställningstagandeklarareKorruptionsfallenkräver attetttema.
svåraste.alltid detdetta ärtersom

ochtydligtställ-någotvaritharinte öppetoegentligheterupptäcktaattitydRegeringens gentemot
efterihärdigahuvudsakligengenomförs,undersökningar görsDekorruption.ningstagande sommot detifall publicerats,dessa har ävenRegeringsbeslutenkändafall.offentligt omanmälningar ommot måstebeslutdessa över-Genomförandetönskvärt.vadtidhartagitlängre änallmänhet avvoresom

infonnerad.hållaallmänhetenmöjligetenförlorainteskavakas attom man
anmälningar,antalväxande attsituation,med utanståinförverkar ett varaRegeringen ennynu RepüblicaAssembleiadafolkförsarnlingennationellaagerande.Denför konsekventförberedd ett

nödvändighe-visadevilkenutifrån skriftligtunderlag,debattgångengenomförtför första etthar en måstebeteenden.Dessakorruptivaochbekämpaförebyggaförinstrumenthaeffektiva attatttenav imedborgarnaliksominstitutioner,privatabådeoffentligaochflerainvolvera gemen.
ochsammanhangkorruptionensbeteenden,korruptivautbredningendiskuteradesI debatten av tvåutveckladesfrågeställningarKring dessakorruption.betraktavaddutsträckning, äratt somsv uppfattafenome-förefallerochgenerelltfenomenkorruptionsågDenströmningar. ettolika somena selektivagenomföranödvändighetenframhållerandraDen attmycketvida merinom avnet ramar. kunnaskulleGenomdettabevis. noggranntledademiidentifierafall ochåtgärderför manmeratt hafögaemellertidsigströmningarvisadeBådadessakomiption.inteellerdefinieravad är,är,som

området.lagstiftningengällandedenkunskapom
offentligtnågotutvecklatsintekorruption,hardettill ökad ännuinbjudersituation,Trots somen omfatt-växandeformörkasiFöljaktligenmening.konuptionen,i lagensaktionsprogramkänt mot

statsförvalt-helafördemMedborgarna representanterstatstjänstemännen.bildenning somserav
dåligafunktionssätt.ningens

ochmellansken ävenbörjaskilja väsen,samhälletfornödvändigtföljaktligen omverkar attDet
korrup-exaktvaddefinieraåtskillnadgenomföradenna ärsvårt Ett attjustverkar sättdet attnu.vara utbil-förbrottssituationerutnyttja attkomplementärt,sättärEttlegala attinnebärition annat,termer.

sambandetmellanpåvisa gär-allmänheten,ochoffentliganställda attmedvetandegöraochda genom
oersättlig.inspektionsverksamltetensammanhangfinns.I detta ärlagbestämrnlserochdeningen som institutionelltochfått tillräckligtharallmänhetaldriginspektionsenhetemai opera-Problemetäratt inspektionsenhetochallmännañnansministerietsexempelvisNågotundantagñmis,tivt stöd. som

DPCCN.katastrofstödetinomgratisutdeladedetkontrollförrevisionsenheten av
384
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korruptionLagarmot Bilaga121

Identifiering lagstiftningl korruptionmotav
De reglerarkorruptionsbrotti denaktuellastraftlagstiftningenfinnsfrämsti arti-normer,som

klarna318och321 fråni strafflagen 1886.Denförstaartikelnreglerarpassiv korruptionhosof-
fentliganställdaden kon-upteochdenandraregleraraktiv konuption,vilketgällerden kor-som
rumperar.

3.2 Passivkorruption

Deregler finnsi artikel318definierar såkorruption brottföreligger offentligtnärsom att en an-
ställdbegäreller gåvorellerlöften gåvorfrån enskild, förmotprestation hand-taremot om en som en
ling,elleruteblivenhandling, hänger medhansarbetsuppgifter,elleruppgifter hansom samman som
falskeligentagit sig.

komponenter3.2. Tre
finnsDet rekvisitför dettabrottska genomfört.tre att ansesvara

a Brottslingenska offentligtanställd.vara
b Handlingenska del denkorrumperadesarbetsuppgifter,ellersimuleradearbetsuppgifter.vara av
c Det finnasska begäran gåvaeller denkorruptei utbytemuta, accepteratsen motom som av en

handling,ellericke-handling,i denkorrumperandesintresse.

Strailxatser2.2
Brottetpassiv korruptionkan sigolikaformer,vilkabestämmerstraffutmätrungen.ta
Oma denutfördahandlingen korrekti förhållandetill arbetsuppgifterna,är bestraffasmedsuspen
dering till och30dagsböter.ettupp

b Om utfördaden handlingen förhållandeinte korrekti till arbetsuppgifterna,är inte brottärettmen
i sig,bestraffasmedfängelse två åttamellan och år och360dagsböter.Om detgäller ickeen
utfördhandlingbestraffas årsmed fängelseoch1000dagsböter.tre

c Omhandlingen brotti sigsjälv,dömesär till detmaximalafangelsestraffet.ett
d Vid icke-korrektahandlingar denkorruptebestraffasalltidmedavsked.av
e Blottaaccepterandet gåvaellerlöfte gåva någoni utbyte förmånhandlingtill för denmotav om

konumperande straffbart försöktillär brott.som
Ävenf denillegalahandlingenharinletts gåvaoch ellerlöfte gåvahar kanom accepterats, ettom
aktivtavvisande gåvanellerlöftet gåva, återlärmrandeeller gåvanoch avbrytandeav ettom av av
handlingen denkorruptesfria vilja, ledatill avkriminalisering handlingen.av av

avgörandeEn komponenti denpassiva korruptionen alltså det brottsligt for-är äratt atttaemot
mânerfor handlai denkorrumperandesintresse,alldelesatt självahandlingen korrektäroavsettom

legaloch ellerinkorrektochillegal.

3.2.3Indirektmuta
Indirekt gåvafrånnågoninnebär kring verksamhetdenoffentligtanställ-muta atttaemoten vars

dehar fatta någonbeslut, detintefinns uttaladönskanäven besluti vissriktning.Dettafal-att om om
ocksåler underlagensbestämmelser passiv korruption.om

Aktiv korruption3.3

Denkorrumperandesbeteendeklassificeras korruptioni strafflagensartikel321.som
Dettabrott fullbordatdå offentligtanställdhar gåvaär ellerlöfte gåvafråndenaccepteraten en om
konumperande,oberoende denförväntadehandlingen legalellerillegal.äravom

Dettabrott straffsatser denpassiva konuptionen.Detfinnsi denjuridiskadok-gessamma som
trinhistorienolika uppfattningar de lämpligarelationerna straffsatsema bådamellan för dessaom
brottstyper. delEn straff utdömsför denkorrupteskautdömasför denkorrurn-attanser samma som
perande,medanandra straffetför denkorrumperandesjälvständigtbörkunnavarierainomattmenar

för denpassiva konuptionen.sammaramarsom 385
Vissajurister i denuvarandebestämmelserna frånavvikelse viktigajuridiskaprinciperförser en

12-1263
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denandra beteen-för beroendeGenom straffutmätningenfastställaskuld. är partensBilaga panatt121 att en av

gärningar.Detförsinavarjemänniska ansvarigdena principenförloras,enligt ärde, synsätt, att egna
också kor-dendenkorrupteverkligenskadetstraff utmålasskapattveksamhethar somgesom

tvåolikakorruptionsbrottellerhuruvidadetfinnshar singrundrumperande.Dennadiskussion som
brottsmbriceringenintekanexiste-denenhetsbrott, i vilketverket sigdeti själva rör ett enaomom

andra.denutanra
aktiv korruptionfullbordadfrågan icke-accepteradeFöljaktligen den utgörmutan enreses om

korruptionföreliggerEftersomingenpassivkonuption.bara försöktill aktiveller det ärettom
någotförsöktill aktiv korrup-lagstiftningintehellerså nuvarandeavvisas, existerarmednärmutan

offentligaden aukto-straffats kränkningicke-accepterademutförsökTraditionellthartion. som av
ingetkorruptionsbrott.riteten.Mendettaär

utveckla effektivaförsvårar juridiskadet arbetethanteraaktiv korruptionDetta attsätt meratt
marknadskraftemasutveckling,I praktikenharbekämpakorruptionen.formerför förebyggaochatt

lågstatstjänstemanmedtillgängligaförlångvarigabristenmedden ärtillsammans envarorsom
frånprivatpersoner.för mutförsöktjänstemänalltoftarelön,inneburit utsättsatt

Juridiskavärden korruption3.4 angripsgenom
funktionellaförsvarakorruptionvärden lagstiftningen ärDejuridiska statensattmot avsersom

legaltarbetainomförvaltningensmöjlighetadministrativalegalitet,dautonomiochdess att ettv s
strafflagstiftningenför-från i försvarpåverkan politiska Det dettadagligramverk ärutan somorgan.

offentligtanställda.transaktionermedbestraffadennasökerförebyggaoch typav

för korruption.3.5 Utrymme passiv

bety-viktigt klargöraför passiv korruption detfinnsFör det är attavgränsaatt utrymmesom
mening,till skillnadförvaltning i straffrättsligfunktionärioffentliganställdellerdelsen attvaraav -frånförvaltningsrättsligt.

från definieras offentligställning 1987statsfunktionärersregeringsdekret,EGFE,omI enett
tjänsti förvaltningenochtill innehavarefunktionärfunktionär.Manblir utnämnasatt avengenom

organisationer.Dettakanochinomdenverksamhet,arbetai utövas statsapparatens varaorgansom
någoni befatt-intefinnsDefinitionenutesluterellertillfällig utnämning.permanent sompersoneren
förförhållanden, exempelvis vissaarbetarunderodefinieradeningsbeskrivningeller upp-somsom

också politisktadministrativaarbeten,medarbetskraft.Definitionenuteslutergifter inhyrd personer
för statsledningen,i uppforandekodeninkluderasiställetpresidenten.Dessautnämns somavsom

också valdapolitikerochdomare.omfattar
dennaoffentligtjänst,enligtföretag intefunktionäreristatligaelleroffentligaDe anställdai är

vil-produktionsenheter,Statsföretagenintedeldefinition.Derasarbeteär statsapparaten. sessomav
haremellertidför statligainstruktioner.Deochinomheltellerdelvis,kaägs, staten enegenramenav

sådana gällerlagen arbe-anställdai företagFördeadministrationoch juridiskaär ompersoner.egna
Trabalho.Lei dote

Detfinns praxisföretaghardiskuterats.direktör offentligtStällningen verkställande i ett ensom
regelverk,finnshelleringetfunktionärer, detdessaföretagsledareintebetrakta annatatt mensom

offentligaföretag.specifiktriktattill företagsledareiärsom
Skälenbakomdettaanställd omfattande.offentligtl strafflagen betydelsen begreppetär merav

offentligaintressen.Iförsvaret väsentligavill undvikaluckori lagen, kanäventyraäratt avsomman
oberoende dessadmi-någonoffentligverksamhet,ingår alla deltaristrafflagen följaktligen avsom

Till exempelnistrativastatus.
funktionäreri offentligtjänst.kategorier statsanställdaocha Alla av

förvaltning.offentligtuppgifterinom ellerbOckså tillfälligaellerodefinieradede har statensom
inklusiveledningspersonalen.offentligserviceverksamhet,Anställda offentligaföretagellerc inom

majoritetsägande.företagdär harliksomi alla staten ett
förband.inklusiveparamilitäramilitär,polisochsäkerhetstjänst,d Personalinomstatens

formerkommunstyrelserochandraoffentligainstitutioner, lokalaGeografisktavgränsadee avsom
samhälleligaorganisationsformer.geografisktbegränsade

beroende3.6 Operativt
Även redanförbättrasochförnyaskandetjuridiska behöver använ-detaktuella systemet nuom

korruptionochkorruptivabeteenden.åtgärderför förebyggaochbekämpadasför effektiva attmer
kapacitet arbetamedgällandeNyckelfrågan rättsligainstitutionernaochderastycks de attnu vara386 lagstiftning.
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Institutionellt förramverk kontroll detstatliga Bilagainom l2zlsystemet

inspektionl Bristen ochrevision

Det intetillräckligt detexisterarär legala ocksådetinte finnskontrollinstitutioner,att nonner,om
kanbringaförvaltningsprocesseni taktmedlagstiftningen.De behövsocksåfor utvärderasom att

verksamhetenhosoffentligaförvaltningar.Dessakontrollfunktionerfinns nivåerolika i Moçarn-
biques de inteharäven utvecklatstill sammanhålletännu forstatsapparat, kontrollettom system av

konstitutionenefterlevs, legalitetenupprätthållsi utvecklingenatt ekonomiska,att ad-av statensav
ministrativaochtekniskaverksamhet.Manhar intehellerspecialiseratärmu eller institutionaliserat
deolikaformernaför kontrollochutvärdering.Kontroll,inspektionochrevisionbefinnersigi in-enledningsfas,där sålängebaraarbetarän medräkenskaper någraochfinanseroch tek-man statensav
niskaaktiviteter, pedagogik,läkemedelshantering,arbetsmarknadsfrågorochhandel.Inspektio-som

ochrevisioner reguljäradminsitrativverksamhet, ocksåbordeinkluderavärderingarner av som av
verksamheternaseffektivitetochinstitutionellautveckling,lyser frånvaromedsin i dennakonlrollap-
parat.

Bristen utbildadpersonal,såväli kvantitet i kvalité, deallvarligasteflaskhalsar-ärsom enav
i utvecklingen professionell,friståendeinspektionochrevision. ocksåDetfinnsmot akutna en enbrist finansiellaochmateriella for hållaverksamhetenigång.attresurser
l självaverket inspektionsenhetemaär defattigasteinomdenoffentligaadministrationen.Frågor

bordeställas varförinspektionintevärderashögre.Svaretskullesannoliktbli inspektionsen-om att
hetemaintehartillräckligtekniskkapacitet. såMensamtidigt deintemöjligheter skaffadennaattges
kapacitet.

Kannalensinstitutionella4.2 utbredning

Kontrollsystemi sinallra vidastebetydelsefinnsinstitutionaliseradeinom folkförsamlingen,i
kontrollen konstitutionenföljs,inomdetjuridiska inomdetatt politiskt-exekutivaav systemet, syste-

denochinom offentligaadministrationen.met

Folkförsamlingen4.3

InomfolkforsamlingenAssambleiadaRepüblicafinns fordirektochindirektkontroll.system
Denindirektakontrollenomfattar

a Regeringensverksamhet, bedömningar regeringens planeringochrapporter,statensgenom av
budgetochdessgenomförande.

b Denlegalasituationeni landet, årliga frånden riksåklagaren.rapportengenom
direktaDen kontrollenbestår församlingens bedömningar, sina ellerav permanentaegna genom

tillfälliga utskottoch ledamöternas individuellaaktiviteter.Dennakontrollhar ingabegräns-egna
ningar, kanomfattaall regeringsverksamhetochallastatliga ochinstitutioner.Deninklu-utan organ
derarundersökningar informationerochklagomål medborgarnakanaliserar ledarnö-av som genom

efterforskningar,och ledamöternabegärfrånutskotten.terna som
Detfaktum folkforsamlingenendasthar ledamöter heltid,presidenten tvåoch ledamö-att tre

den kommissionen, bibehållermedandeövriga sina anställningarocharbe-ter permanentaav egna
harförsvåratfolkforsamlingensutveckling,inklusivedesskontrollfunktioner.Detharföreslagitsten,

folkförsamlingenskulleskapa kontrollinstitution, ingabeslut dettaharfattats.att enegen men om

4.4Konstitutionen

Närdetgällerkontrollen konstitutionensefterlevnad,specielltlagarnasöverenstämmelsemedav
konstitutionen, uppgiftfordet konstitutionsdomstolenribunalConstitucional.är T Domstolensen
bedömningarkaninteöverklagas.Konstitutionsdomstolenbehöveremellertidbli ordentligtkonstitu-
eradochregleradfor kunnabörjafungera.Denskapadesi sambandmedförändringarnai konsti-att

erfarenhettutionen1990ochdetfinnsingentidigare i Moçambique hur juridisktspecialiseradav en
kontroll konstitutionenbörfungera.av

legalaDen4.5 situationen

Denallmännakontrollen tvålegalitetenhar institutioner,domstolarna riksåklaga-ochtyperav av
387ren.

Förvaltningsdomstolenhar uppgift hanterajuridiskt-administrativafrågor.Dessverk-attsom
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ansvarsområdefrånregleras lagstiftning 1992.Denharidag tidigare,samhet större änettBilaga genomen121

också frågor tullväsendet.Dess omfattarden skasysslamed skatte-ochröratt ansvargenom nu som
presidentkansliet,folkför-Kontroll administrationensfunktion,inklusiveverksamheteninoma av

konstitutionsrådet.samlingen, domstolarnaochregeringen,
Kontroll i offentligautgifterochgodkännande skatteförvaltningensräkenskaperb lagligheten avav
ochkassaverksamheten denoffentligaförvaltningen.inom

i konfliktermellanoffentligaoch privataintressen,inom förc Att döma administrativa ramen
skattefrågoradministration, ochtullar.

överensstämmelsenDenviktigasteverksamheten detgällerkontroll legalitethargällt mel-när av
ågällandelagstiftningochreglementen, sidan,ochutnämningarochskrivnakontraktinomlan ena

offentligaförvaltningen,å Möjligheten överklagaadministrativabeslutochderasden denandra. att
utnyttjats.verkställighet förvaltningsdornstolensjuridiskaprocedurerharhittillsaldriggenom

eventuelltuppkomnaInte förvaltningarnasjälvaanvändersig domstolenför lösaatt pro-ens avÄndå klagomål, bådehierarkisktochdetmycketvanligtmedpetitioneroch sig ho-blem. är rörsom
såvälkanhandla anställdasjuridiskaställning discipli-risontelltinomorganisationerna.Det om som

frågor. frågor chefen, klagomålOftasthanterasdessa skickar ellerpetitioner remissnära av som
går långsamt Oftastpersonalavdelningen.De sedan till olikaavdelningari myckettill ett tempo.runt

1987pågårutlåtanden subjektivauppfattningar, saknarlegalgrund.Sedanbaseradeär som en
för vilket förväntassyftartill införa nationellt personaladrninistration,att ett system geprocesssom

förändringpositivaresultat.Menproblemeti grunden kulturellt.Detbehövsi självaverketär en av
måste subjektivismen denöverdrivnainfomtalis-mentaliteti lösaproblem.Man lämna ochsättetatt

ochgrundasig objektivitetochnonner.men
återspeglasDetfinnsi förvaltningsdomstolenbrist jurister,vilket i domstolenspresidentatten

lång frånmedborgare,med erfarenhet landet.för närvarande portugisiskären
till denna juridisk kon-Omedelbarteftersjälvständigheten regeringentveksam typ externvar av

Enförvaltningen.Förvaltningsdomstolenhöllsdärföri indolentstadium.troll närmastöver ett mo-
president någrajuristermederfarenheter törvaltningsrätt för närvarandeçambikisk och utgör ettav

för fungeraenligtbestämmelsernakonstitutionenochsinaminirnibehov domstolenskabörja iatt eg-
statuter.na
Riksåklagarämbetet fram juridisk institutionmedsjälvständighetochautonomiharväxt ensom

uppgift kontrolleraanvändningen lagarnaochallaandrastatligainstitutioner.Dess ärattgentemot av
Utvecklingen verksamhetoch regeringenssamhälletsbestraffningsfunktioner. ämbetetsutöva av Ämbetet förblivit be-emellertid varit i överensstämmelsemedkonstitutionen. haragerandehar inte

justitieministerietoch underordningunderdom-roende denexekutivamakten,genom genomenav
då1989 ämbetetñck institutionellchefochdessDennödvändigaomvandlingenkomstolema. en

konstitutionen.utvecklades. förändringbekräftadesi denDennastatuter nya
Riksåklagarämbetet följandefuntionerharnu

upprätthålls, juridiskt och.allmänkontroll legaliteten medmaktochplikt ingripaa En att att omav
för korrigerafelaktiganvändning lagstiftningen.nödvändigt,omedelbart att av

främjasamhälleligaochstatligaintressen.b Att
för driften landetsfängelser.c Att ansvara av

illegalitet konstitutionsdomstolen.fall konstitutioneneller tilld Rapportera brottmotav
Ämbetet målsättningutifrånarbeta legalaprinciper.objektivitetochopartiskhet.Dessska äratt

utkräves deskyldiga.brott denlegalaordningenochsäkraförhindra attmot ansvar av
Riksåklagarämbetetupprätthållerföljandeinstitutionellarelationer

riksåk-vilkenstatschefochregeringschef,införrepublikens i hansdubblarollTill president, som
inforrnationer, gäller dentillfälliga och detdels när ämnen rörlagaren rapporter somsvarar genom

rättigheterochdenjuridiskautvecklingen.suveräniteten,medborgarnasfri- ochnationella
ochårlig denlegalasituationeni landetTill folkförsamlingen, attrapport genomgenomen om

frågor.legaladeltai deSessioner diskuterarsom
eventuellafölja dessnonnativaverksamhetochuttalasigTill regeringen oegent-att omgenom

frågor legalautveck-regeringssammanträden, behandlar denligheter,och deltaiatt som omgenom
lingen.

skäl.DennarelationTill kriminalpolisenmedvilkenkontakten specielltviktig operativaär av
framförbmttsundersökningar.gäller

tvåoffentliga harkommit utvecklasig i rikmingar.DenTill den förvaltningen,därrelationen att
bmttsundersökrting,finns fortsättamedgällerdisciplinärafall, i vilkadet skälatt eventu-en somena

åtal. åtgärderför återupprätta funktionärer,ledatill Denandragäller legalaarbetssätthosellt kan att
begånågot iför denskull brott.Specielltförekommerdetta relationtillbrutit dessamot utanattsom388 förvalmings-ocharbetsrätt.
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Riksåklagarämbetetharfunnitsi fyraårochharunderdentidenutvecklatföljandeverksamhet Bilaga121
Rättsskipning,a bestraffningsrätten;utövaattgenom
Direktab undersökningar,exempelvisutredningen oegentlighetervid distributionen markiom avutkanten Maputo, genomfördes uppdrag regeringen;av som av

c Utveckling för den funktionen;avnormer egna
d Rekrytering,urvalochutbildning domare funktionärer;ochav

Uppbyggee materiellbas,medutrustningochekonomiska för ämbetetskakunnaaven attresurser
fungera.Trotsdettahardetillgängliga inteblivit tillräckliga.resurserna
En genomgång de står riksåklagarenstill förfogande.visarden bristav resurser,som extrema
råder.Av 118distriktharblott 55 domare.Derasutbildningvarierarmellansjätteochniondesom

klass.Fåharelfteellertolfteklass.Inte endaharakademiskutbildning.Fyra elvaprovinserharen avåklagareingen medakademiskgrundexamen.På nivåcentral detendastriksåklagarenär ochhans
ställföreträdare har akademiskdomarkompetens.Sedan1978harantaletdomaremedakade-som
miskutbildning frånminskat 20till dagensantal.Denviktigasteorsakenbakomdetta deharläm-är

sittarbete deharhittatbättreutkomstrnöjligheter.närnat
Definansiellabegränsningarnapåverkarallvarligtmöjligheten ochattanta attassessorer genom-föranödvändigatjänsteresori landet.Följaktligenfinns detflerautvecklingsprogram, har in-sompåställts grund resursbrist.Bristen kontorsutrustningochtransportmedel också allvarligtärav ett

hinderi arbetet.Budgettilldelningenåren1989-1992fyllde i genomsnittlönekostnadematill 94pro-ochandralöpandekostnadertill 64 Endast9cent investeringsbehovetkundeprocent. procentav upp-fyllas.Dessa9 utgjordekostnaderför renovering kontorslokalemaochinköpprocent sju lättaav avfordon.

Offentligförvaltning4.6

Inomdenoffentligaförvaltningenfinns institutionaliserat forkontroll.Dethar antalett system ett
olikaformer.

Denkontinuerligakontrollenskötsi allmänhet ledningochhandläggare, del derasav somen avarbetsuppgifter,oftai anslutningtill budgetplaneringochperiodiskabokslut.En form kon-annan avtroll sker tillfälliga inspektioner.Dessaskeri allmänhetadhoc-mässigt.En tredjekontroll-genom
fonn finnsi form särskildainspektörerellerrevisorer, fastknutatillär institution.av som en

Det kontrollarbete skeri sambandmedplanerings-ochbudgetarbeteinomministerierochsom
statssekretanatskerinternt,inom för respektiveekonomidirektion.Dettagällerexempelvisförramen
DEA Direcçâo de EconomiaAgrária inomjordbruksministeriet.Kontrollfunktionemai plane-
rings-ochbudgetarbeteti dencentralaförvaltningsapparaten,skerinomrespektiveadministrations-
ellerfinansavdelning.

Inspektionsverksarnhet allmänfunktioninom dencentralaförvaltningen,underordnadsomen
respektiveminister,finnsbeskrivenochutformadi fråndekret 1981.I allmänhethardeinspek-ett
tionsenheter, formelltharskapatsinomdencentralaförvaltningensorganisationsschemansom och

fungerar,huvudsakligenännu inriktats tekniskoch legalkontroll, kontroll desom samten avhandläggningsrutiner finnsinomrespektivesektor.Det alltsåhar kommit handla kontrol-som att omhandläggningler ochoperativverksamhet.Degenomförsemellertidintemedtillräckligregelbun-av
denhet tillräckligtochinte ofta.Deinspektionsenheter fungerarfinnsinompresidentkanslietochsom

finans-,utbildnings-,arbets-,handels-ochhälsoministeriema, inomDPCCN.Denadminis-samt
trativainspektioneninomMAE fungeradeendastunderperioden1987-88.

Finansministeriet upprätthållithar revisionsenhetinom skatteväsendet.Däremotharen egen
budgetkontrollenutförts handläggarnai sambandmedbokslutsarbetetellervidkontrollbesökhosav
andrainstitutioner.Först1990skapadesinomfinansministeriet generelltinspektionssystemmedett
avsikt täckaheladenfinansiellasektorn.att

De bedriverinspektionsverksamheten det i allmänhetgör särskilduppgift inom sinasom som
nonnalabefattningar,eftersom inte någondet finns yrkesbeskrivning revisorellerinspektörin-somförvaltningssystemet.inomfinansministeriethar emellertidinomsingenerellainspektions-om man
verksamhetskapat specielladministrativkarriär inspektör.en som

foretagssektoml infördes1991 krav kontrollrådConselhofiscal skullefinnas offent-iett att
liga företag.Sådanakrav fannsintei dentidigarelagstiftningen statligaföretagfrån 1981.Utanomåsidosättakontrollrådetsverksamhetatt genomförs också utveckling högregrad de-motnu en en avcentraliserat Avsikten ifrånkommaär dentidigare centraliseringen, leddetillattansvar. extrema somvarkeninternaeller kontrollsystemfungeradeatt effektivt,eller fungeradealls.Denexterna tidi-ensfrånmodellen destatligaföretagenförlitadesig den kontrollenfrångare överordnadeexterna 0r-medandennuvarandemodellenför offentligaföretag ökadetinternagan, att ansvaret,avser genomföretagetsjälvtmåsteförberedaalladokument, krävsatt for den redovisningen.externasom 389pågåendeDen liberaliseringen ekonomiskverksamhetharocksåframtvingat statligregle-av en
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Följaktligenskapades1990 medauktoriseraderevi-bokslutskontroll.ring revisionoch ettsystemavBilaga121 dessaaukto-får professionell Genomexistensendärmedochbokförare, status. avsom enegensorer

företagobligatoriskrevisionhosbokförare detblivit möjligt krävariseraderevisoreroch har att som
viss verksamhet.omsättningellerbedriverhar viss typaven

petitio-presidentkanslietharföreträdesvishanteratdoEstadoinomStatsinspektionenInspector
presidentenbeor-specifikaundersökningar,klagomål, riktatstill presidentenochoch somner som

omfattatallastatligainstitutioner,in-offentligainstitutioner.Dessaharfunktionenhosvissadrat,av
polisenochprovinsregeringar.klusiveforsvaret,

utredning.Möjli-dessframtid underemellertidalltförallmäntformuleratochDessuppdrag ärär
upprätthållas.någon presidentiellinspektionsverksanrhetkommer atttypavgen

APIE i Maputo.Dengenomförtsunder tid finnsinspektioner,Blandde mot ge-senare ensom
från genomfördesanmälningar allmänheten.Denpresidentbeslut, byggdenomfördesefter som

hyreslagenochdesstill-1992 upptäckteallvarligabrott1991till Mars ochunderperiodenmaj mot
Äventillgångar. officiellt hardetinteochmissbruk APlEsämpningsregler,liksomstölder om pu-av

nivåer,inklusi-förekommitkorruption fleraolikanågra indicier detbevis,finnsdetblicerats att
förekommit.Regering-straffbarverksamhetharfinnsemellertidbevisinomledningen.Det attve

inblandade, brottsmisstankarskainledas de dedisciplinprocesserharbeslutat attmotatt somupp-en
utredningoch revi-kriminalpolisenför vidarestått skaöverlämnastilli undersökningsarbetet atten

genomföras.sionska
Statsinspektionenhardärmedläm-åtgärderåvilarrespektiveminister.för disciplinäraAnsvaret

till rekommendationerkompetensbegränsaspåverkafortsättningen.Dessochskaintenatprocessen
rekom-i fortsättningen.Menärendetskahanterasdärför instruktioner hurochdenkan inte omge om

för sinkompetenskanpresidenten, inomföljs dettatillmendationernainte rapporteras som ramen
påverkaärendet.

inspektöroch jurist.består statsinspektör, assistent,personalStatsinspektionens enen enav
i provinsenFrelimosförstepartisekreterareuppdragetharemellertidsamtidigtStatsinspektören som

verksamhet.svårligen inspektionensoch därför ledaCaboDelgado kan
uppgifter.inspektionharFinansministeriets tre

tillämpas.gällandefinansministerni kontrollena Att assistera attav normer
revisions-koordinering olika ochfinnaformerförförenhetligahandläggningsrutinerochb Att av

inspektionsuppgifter.
tekniskakompetens.ökainspektöremasc Att

med assis-inåtvänd sysselsattroll inspektionen,uppgifterverkar mycketDessa attmestgeen
itekniskkapacitet in-förefallerbero otillräckligutvecklametodologi.Dettaministernochtera att

ledningsskedet.
skattefrågorstatligaföretag.Arbetsområdet institutioneroch äromfattarstatliga samtorgan,

såvällöpandekostnader investe-budgetkontrollomfattasdetgälleremellertidundantagna.När som
ringar.

finansiellakontrollenbrist kontroll.Denföreligger vissgällerprojektverksamhetNärdet en
offentligamedel,problemetmedkontroll1987.Detviktigasteföretag enhetsedanhar avenegenav

kost-löpandeharfyraolikadelarstatsbudgeten.Denfinnsi självakonstruktionen statsapparatensav
budgetrnedelEftersomoffentligaföretagen.ochmotsvarandeför de ärdessinvesteringarnaderoch

verksamhet, derassvårt projektensvarit kontrollera enärtill kontonhardetkoncentrerade attstatens
detstatli-således korrigeradennafragmenteringviktigttillgångar huvudsak Deti är är attexterna. av

påbörjats.sådankorrigeringharochdesshantering.Enbudgetsystemetga
undersökningarsigkringkommit koncentrerainspektionsverksarnhetharFinansministeriets att

frånbetalningar mi-hardessagälltanvändning.Inomförsvunnamedelochdessas statsapparatenom
budgethantering.Kon-ñnansministerietstullenochtill stödför flyktingar,grantarbetare, egenpengar

ministerier,underordnadeinstitutioner,ocksågenomförtshosföretagoch ärtrollerhar mensomsom
Rutininspektionerförekommerkontrollerats.Ocksåprovinsdirektionerharbudgetansvar.hareget

personalresurser.beroende bristandeinte,främstännu
anställda,ochfrämstdevanligenefteranmälningar,inspektionfattasBeslut inleda oe-attom en

bud-ñnansministerietsbokslutskontrollerinomsambandmedordinariegentligheter, upptäcksisom
förredovisningarnadirektionkontrollerarOrçarnento.DennaNacionaldogetdirektionDirecçåo

månad.Inomgång månaden,investeringskostnademaibudgetenslöpandekostnader varannanen
också kravmånatlig. blibli Detkommerockså investeringarnakontrollen ettkortkommer attattav

för löpandekostnader.vilket inte falletmåsteåtföljas verifikationer,bokföringen äratt av
förskingringaranvändningen medel,främstavvikelserikontrollverksarnhetupptäcksl denna av

särskiltvanliga.Detbudgetmedel inte rorFörskingringariblandförfalskadeveriñkationer. äroch av
denvanligaochanvändning medel däremot utgörnågra fall.Avvikelserisig enstaka äravom

finansministeriet.rapporteringentilltill förseningariorsakensta390 frånfrån 1958, detsinlegalabasi dekretföljs inspektionerharmetodologi i dessaDen ettsom
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dåvarandeportugisiskakolonialministeriet.1syfte ifrånkomma dessaantikverade ochatt normer Bilaga121skapa adekvatinstitutionellförankringförarbetetharinspektionsenheten delen för-ägnatstörreen av

halvåret1992 utarbeta förslagtill heltäckandefinansinspektionDensta att nuvarandeett enmer
verksamheten ocksåhar brist kvalificeradpersonal.Denhar specialist,två fyraekonomer,en en
bokförareoch akademisktutbildadfrnansexpert.en

Utbildningsministerietsinspektionsenhetharföljandeuppgifter.
Kontrolla hurregeringensutbildningspolitikgenomförs.av

b Kontrollochvidareutbildning ledningenochhandläggare stödochkorrigeringav genom genom
inspektionsprocessen, spridning information,erfarenheterochkunskap.samt av
Attc stimuleraföräldrars skolfolksoch deltagandei utbildningsprocessen.

d Att undersökaskolsektomsfunktionärersarbetei legalmening.
Den målsättningenallmänna medinspektionsverksamheteninomutbildningssystemet för-äratt

kvalitébättra ochresultatinomundervisningen.Hittills hardettaskettinom för detnationellaramen
skolsystemet,därundervisningharvaritenbart Inspektionenharundersinförstafasstatensansvar.

sig frågor.pedagogiska Sedanägnat 1990 uppmärksamhet ledningsfunktionerstörre ochgesen
administration.

Som följd anmälningarpågårjust efterbeslut utbildningsministem, undersökningen av nu, av en
sekundärskolanJosinaMachel i Maputo.I tidigtskede undersökningenupptäcktesfallett av av

bevisadkorruption,i vilkalärare betalninghöjtbetygför räddaunderkändaeleverellerförmot att att
höjaderassnittbetyg.

De vanligasteoegentligheter upptäcksvid inspektionerhargällt förskingringarochmiss-som
bruk förfalskadeintyg,bedrägerier,godkännande kuggadeeleverochomoralisktbete-avresurser, av

hosende lärarei derasrelationtill kvinnligaelever.Det intemöjligt värderaomfattningenär att av
dessaoegentligheter,eftersominspektionemainte heltäckandeochgenomförsär oregelbundet.Det
finnsinte någotheller for samla informationer hurdessaproblemhanteras olikasystem att om
håll landet.i

målsättningenEn decentraliseraorganisationen provinsnivåär till ochskapaenheteratt medper-sonal, harolika specialinriktningar.Främstvill imikta sig ledningsfunktioner,budgetsom man
finansielloch organisationochpedagogik.
Utbildningsinspektionenharblottsjufunktionärer, vilka läraremedakademiskutbild-ärav sex
Enning. administrativtekniker årsär med 30 erfarenhet.Ingen dem någonhar specifikutbild-ca av
förning sittuppdrag.Devidareutbildas sittarbete årligaoch seminarier.genom

Inom DPCCNfinns revisions-och övervakningsenhet.Dessuppgift kontrolleraåren att att
DPCCNscentralamanualför logistisktarbeteManual deOperaçöesföljs i arbetet.Kontrollengäl-
ler flödet katastrofvarorför gratisutdelningfråndenförstainformationen utlovatstödtill denav omdistributionen.slutliga

förefallerDet svinnochförlusterharminskat dåväsentligtefter 1989, regeringensomom ge-nomförde revision DPCCN,främsti Maputo.Dengjordes undersökningskommission,en av av en
förtillsattes dettaspecifikaändamål.Avsikten undersökakorruptionochstölder kata-som attvar avstrofmedel.Efterupptäckter stöldergenomförda ansvarigai provinserochdistrikt.genomför-av av

disciplinäraochdes rättsliga bidrogtill verksarrrheten.Dettainkludera-attstramaprocesser,som upp
fördeavsked provinsdirektörerinomDPCCN.Införandet manualen1989tre bidrogtill beskri-attav

ochunifonniserahanteringenochdefinieraansvarigheten nivåvarje i ochdistribu-va transport-
tionskedjan.Fortbildning utgångspunktmed frånmanualenharökatpersonalenskapacitet följaatt
den.

Revisionenharskettmedhjälp revisorer, meddirektdeltagande CARE. CAREsav men av egenuppfattning åtminstone80 nåttär katastrofvaromahar ochblivitatt registrerade dis-procentav
triktsnivå,inomdentransportkedja, DPCCNs Tilläggasbör CAREär varitansvarigtattsom ansvar.
for uppbyggandet DPCCNs och följaktligentordedärigenom ha intresseitransportapparat vär-av ett
deringen DPCCN. DPCCNscentralabekymmerjust undvika deär anställdaavvikerav att attnufrånmanualensinstruktioneni sittarbete.De för bådepåtryckningarochutsätts ekonomiskafrestel-

denomfattandelivsmedelsbristeni landetoch deraslönerinte imponerande.ärsergenom att
I dagslägetfinnstvå läckage-punkteri Det finnsi hanmamaochinvolverarsåvälsystemet. ena

ledning Denandragäller till slutdestinationen,vilkaoftastuvare. krävermilitärtransporternasom es-kort.Dessamilitäraenheterleverocksåi bristsituation,till ochmedmedeftersläpandelöneutbe-en
talningar. förstaDet problemetförsöker lösa förbättrarutinernamedlager-ochtull-attman genom
klarering,tillsammansmedanställdainomDPCCN.Detandraproblemetharanalyseratsinomrege-ringen, beslutade vissamilitäraenheter skasysslamed eskorteraatt livsmedels-som permanent att

Dessaenheterska regelbundnalöneutbetalningartransporter. och livsmedelför sittgaranteras eget
uppehälle.

Eninstitutionellkonfliktharvuxit frammellanDPCCNochdessöverordnade CENECo-organ 391missâoExecutivaNacionaldeEmergência.DPCCNhar riktatsinuppmärksamhet effekti-mest mot
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beskaffenhetochdistributionkunskapi haverksamhetochi sinoperativaviteten att avursprung,omBilaga121 problemlösavidarekoncentreradvaritledningharCENEochdesspartilivsmedel. attvarje mer

CENEsprovinsrepre-i defallverkarhaförvärratskonflikter närDessalivsmedelsförsörjningen.med
provinsnivå kunskaper-tilläggas ärforhandel.Detskaprovinsdirektörensentationharletts attav reglementeinteGällande harembryonal.eller ettmanualenmindre presenteratssomnormernaom Manualensobligatoriska.uppfattasinte kommitkraft, därförhardejuridiskmed att normersom

utanförDPCCN.ocksåförtvingandeskullekunna gruppervara
medfarmaceu-arbetartekniskinspektionsenhet,hälsovårdsministerietfinnsenbartInom somen

finansminis-delfungeratområdet övervakningenharadministrativatiskafrågor.Inomdet en avsom
deltaharfrånolikainstitutionernågrafunktionärernågonbudgetkontrolleroch eller utsettsattteriets

nå-viceministerbesökmedminister-ellerI sambandvaritnödvändigt.sådant dethararbetei när
adhoc-dettillsattsnågotsamarbetsprojekt,harutvärderingarsambandmedinstitution,elleri avgon biståndssamarbe-schweiziskadetavsiktenManhargenomföra revison.för attgenomatt engrupper i fort-Manhoppaskontrollen.förbättradeninternabidratill attkangivare,involvera atttet somen förochmekanismermångfaldigarsarnarbetskontrakt, intekunnaskriva systemsättningen pro-som

finnsinomhälso-redandeochförbättrariställetförstärkerkontroll,jektledningoch system,utan som
administration.sektoms

inomfinnsinspektionadministrativagenomgångocksåbeskrivadendennaSlutligenbör som
så denformelltadministration,statligministerietför ut.sersom

utveck-administrationensanalysdiagnostisksammanlänkadeuppgifterhadeDen avensom lednings-dessfungerade,inkluderandeorganisationregeringensövervakning hurling med aven offentligaför-dendiagnostiskaarbeteti detinspektionsenhetenPå deltogdennabasisfunktioner. om
konsultföretagetbrasilianskaoch dethjälp SIDA1987-88medgenomfördesvaltningen avsom ministerietomorganisera-emellertidbortorganisationsanalys närarbetemedFUNDAP. Dess togs

ministerietsadministrationinomstatligspecielltförenhet1991 detskapadesdes och ram.en
kortaUndersinadministrationen.denlokalainspektionerprioriterabordeInspektionsenheten av

hosi Gaza,provinsregeringeninspektionhosgenomfördes1987-88funktionstid pro-annanenen ocksåskai inhambane.Härkommunstyrelsentredjehos noterasochi lnhambanevinsregeringen en pro-JinsiellaochocksåinriktningharStatsinspektionenöverlappningar. motkanförekommadetatt
arbete.inklusiveprovinsguvemöremaslokalaorgan,

InspektionsenhetemaVärdering4.7 av
ellerinspektioninomallt för internframför ettharutvecklats ettsysterninspektionsenheterDessa
målsätt-i diskussionerfåttnödvändigprioritetintesvårigheterochministerium.Deharstött om

tillfälliga kon-huvudsakföriimproviseratsätt,De harresurstilldelning. använtsningaroch ett
tryck,vil-reaktioninspektionerkommerochundersökningar yttretrolluppgifter.Initiativtill som

rela-inspektionsenheterharnågraEndasthoc-beslut.baserade adoplaneradeskapar insatserket
Så falletför iplanerad godkänd ärochverksamhet taget.med är ettarbetsprogram,tivt stabila som

inspektionsenhet.ñnansministerietsallmännamed
genomförafrånkedjan beslutövervakahela attintemöjligheterInspektionsenhetemahar att om

infonna-fastaDetfinnsingainspektionsrapportenefter ärdess besluteninspektiontill tagna.atten informeradeIblandblir deinteåtgärder vidtas.deinformationfår ingenochdetionssystem somom långofta tiddetdröjerochinspektionsenhetemasanledningfattasmed rapporterbeslut avsomom medmåste tillsammansskeinspektionendeninternaEnutvecklingsådaninformationinnan avges. sådanskaEnfriståendefrånförvaltningen.revisionsverksamhet.allmängradvisutveckling enaven medborgerli-ochstimulerautskottfolkförsamlingensmedliksomstatsförvaltningen,samverkamed
ochdenförebyggaSamtidigtbörförvaltningen.offentligai denökaeffektiviteteninitiativ för attga samhäl-beteendenikonuptivamissbrukochbekämpametodermedlegaladecentraliseratsättett

börbevakas.i synnerhetkonsumenternasallmänhetochrättigheteriRespektenför medborgarnaslet.
övervakalegalite-institution harmålsättningför varje attkorruptionenbörKampen sommot varaen

falletSå inte idag.ärten.
upprätthållademkunna ärmöjligheterna enomit.bestämmelserochmellanlagens attGapet

kan intebarademokratinfördjupningochrättighetermedborgarnasförsvaretRättsstaten, avenav ocksåuppbyggandetautonomisering, kräver ettdecentraliseringochinstitutionelli utan avhämtasen revisionsverk-ochinspektions-trovärdigsjälvständigochochkontmllsystemjuridisktallmänt en
länkaskullekunnasådantEttkapabelochlegitim. öppetteknisktsamhet, systern sammanre-ärsom En förbätt-institutionerna.för deanställdainomfortbildningochmedvisionochinspektion översyn

förvalt-offentligadenförstärkningskullemöjliggörakontrollorganenkapacitethosradteknisk aven
effektiviteti heladettill bättreskullebidrainstitutioner,vilketsocialaekonomiskaochningen,av

samhället.moçambikiska
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Slutsatser Bilagal2zl

Detfinns någraytterligare framhålla,aspekter eftersomdehar allmänrelevansför detatt en om-råde hardiskuterats.som

Nödvändighefenl konsekventagerandefrån korruption.ett regeringenmorav
Konuptivabeteenden socialtfenomen, stårär orsaker finnai självasamhället.Enför-ett attvars

ståelse konuptionenkräver bredareanalys barafokuserarän ochregeringensav en statenensom ap-Detta specielltviktigt övergångsperiodi dagensärparat. komplext så-när fram,ett växernytt systern
väl inom domvärjo inomandrainstitutioneri samhället.statens som

effektivtAtt förebyggaochbekämpakomrptionenkräverdärförintebaraadekvatlagstiftning,
ocksåoffentligainstitutioner fungerarbättre idag.Manutan kanintebaraän deklarationergörasom
korruptionen, konsekventochkontinuerligt.Detmot börutan regeringenharatt noterasagera att age-agerandetharvaritreaktivtiställetför aktivt.Den främst utifrånrat, tryck ochmen reagerar tar
aktivainitiativ. Reaktionemabyggeri utsträckning anmälningar,framförallt destoregna mest

ihärdiga, frånkommer arbetarna,vilkaslöner försenadeochvilkasär materiellaexistensvillkorsom
blivithar bestraffning denegativasocialaeffekterna denekonomiskarehabiliteringenien genom av

kombinationmedkriget.Pressenharoffentliggjortblandandrafallen fastighetsbolagen,med med
åkerietCarnionagem,medkvarnenMOBEIRA.Detallmännaintrycket åtgärderna torftiga.är äratt
Undersökningskommissionemabestårofta företagsledareochteknikerochundersökerandraföre-av
tagsledare Påochtekniker. beslutsnivånfinnsdensektoransvarige, också företagsledareel-ärson1 enlerexekutivpolitiker.

Det ocksåviktigt skapaär perspektiv socialrättvisa.Deatt större gamlaharförloratsignya en
medborgarnasi ochdeoffentligafunktionäremassinnen deanvänderillegalanär metoderför kla-att
sinöverlevnadellerbevarasinra status.

Förbättringar5.2 detlegalai systemet.
Det nuvarandelegala tillräckligt för täckakorruptivaär beteenden tillåtaochsystemet att enkamp såvälkorruptionen, passiv aktiv. Det emellertidmot är nödvändigt förbättradet,som att
detklarare,göra omfattandeoch aktuellt.mer mer

Detgällerexempelvisdenaktiva korruptionen,i vilkendenkorrumperandebordebestraffas
eftersvårighetsgradeni sitt brottochstraffetutdömas grund hans skuld.Atteget av egen somnulåtastraffetfördenkomimperande beroende straffutmätrtingenfördenkorrupteförefallerin-vara av

korrekti kriminalpolitik byggerte materiellajuridiskakriterier.vara en som
Försökochanstiftantill korruptionmåstekriminaliseras,för minskadettryck, funktionä-att sominom offentligaden förvaltningen för. Dessutombordeär omfattningen komiptions-rer utsatta avbreddastillbrott inneslutaallade bedrar sinatt positionellerfunktion,intebaradenof-som genom

fentligtanställde.
Det verkar nödvändigt lagstiftaspecifiktkring ochuppförandekod,att rättighetervara statuter

ochskyldigheterför företagsledareinomoffentligaföretag.
Detverkarockså nödvändigt sikt lagstifta uppförandekodfor anställdai privataattvara omföretag,speciellttransnationellaföretag.FördessafinnsrekommendationerfrånFN tillgå.att
Illegaltberikande åtgärder, lagstridiga,är inte straftbara,bordeär övervä-genom som mensomi framtidakriminallagstiftning.Illegaltberikandediskuteradesi folkförsamlingeni 1992.gas en marsl avsikt förebyggaochbekämpadennamöjlighetkräveruppförandekodenatt i statsled-av personerningen de tillgångar,skadeklareraallasina likvälatt sinasamhälleligauppdragochbruttoin-som

komst,till enhet, ministerietför statligadministrationskaorganisera.en som
Det borde möjliggöraförövervägas medborgareoch legaltkonstitueradeatt organisationeratt

för åtalskaväckas den misstänksför brott konuption,att stöld godsagera mot ellersom som avellerandravanligabmtt.pengar

5.3 Kompemenrarirermelaninspektionerochdecentralisering.

Regeringenharutvecklat politik för fördelaochdecentraliserakompetensområdentill fleratten
ochmindreenheterochinstitutioner, autonomi.Detökarmöjligheterna upprätthållasomgesmer att
derättigheterochskyldigheter hari Som komplementrättsstat. till dettastaten hardettill-ettsom en
skapatsinstitutioner, har kontrolleralegaliteten.DetgällerHögstadomstolen,förvaltnings-attsom
domstolenochriksåldagarämbetet.

Ettbrett för demokratiseringochförstärkning lokalaregeringar, inkluderarska-program av som 393pandet kommuner, förbereds.Mendeinspektionsenheter, harsinverksamhetriktad lo-av motsom
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förändning.förgenomgår Förberedelse dennaförhållanden ingenkalaBilagal2zl

före-ochoffentligainstitutionerförförstärkaautonominockså forhar gjortsAnsträngningar att
mångfaldigatantaletautonomiseringharkontrollråd företagen.Dennainomför skapaliksom atttag,

finansielladministrativochkringuppslutningför regeringens autono-och uttryckbeslutscentra ärett
ochför kontrollmetoderoch adekvatasamtidigt kapacitetmisering.Mendetkräver ansvar.mermer

för in-bordenyckelroll.Privatiseringsprocessenha utsattbordeInspektionsenhetema varaen
majoritetautonomiseradeenheterärinspekteranödvändigheten attEtt teckenspektion. avatt en

sektorn.offentligatill dennadel denpressuppgiftemarefererar av

fristående5.4 Ett revisionssystem
fort-revisioninspektionerochformkontrollfunktionerioffentligaförvaltningenden ärInom av

mellanliksominspektionsenhetema,mellankommunikationDetsaknasuppbyggnad.farandeunder
beroendefullständigtinternaochInspektionsenhetemaärinstitutiondetillhör.ochdenenheterna av
finansminis-utvärderingar.Enhetenförhindrarsektorsledningen,vilketellersinachefer autonoma

dettaavseende.utvecklingiundantag, vissteriet ettrepresenterar, ensom
politikNågonsamladbehov.utifrån sektorsvarjeinspektionsenheterskerskapamedArbetet att

grundenhe-existerandefundamentalt deDetförefallerfinnsinte.för denna attellerstrategi process
varandraochstude-medkommuniceraandra,börjarstatsinspektionenochför inspektion,terna som föranalyserochutvärderingarborde eta-verksamheten.Deutvecklingen göragemensammaavrar ocksåsökabordekorruptionen.Debekämpaförmålsättningar,blandblera annat attgemensamma skapandet all-ocksåreflekterabordede överTillsammanskapacitet.för utvecklasin enformer avatt

aspekter,liksomdessakringBeslutsrätten attutsemedparlamentet.diskuteradettarevisionochmän
offentligautveckladenfunktiondessMedtankeregeringen.koordineringsenhet,liggerhos atten dennaadministrationstimulerastatligministerietförbordeförvaltningen process.

liksomexisterar,bokförarerevisorerochauktoriseradeockså länkartill deskapaManborde som
strejkarinklusiveproblemen,anmälningar protest.arbetare.medborgareoch görtill de omsom

inspektionsenheterinternakontrollorganochemellertidsaknarnäraliggandeframtidenFörden
ochekonomiskamateriellapersonal,liksom resurser.

med korruptionOmråden5.5 stor
kor-finnsnågonexakthet detidentifieramed mestomöjligtdetnärvarandeFör är nästan att var

iiksåkla-hellerhoskorruption,intespecifikadatabehandladefinnsingabeteenden.Detnrptiva om
kriminalregistret ochfrånmaterialsammanställningförsökaHankommer göraatt avengaren.

1992.materialunderytterligaresamla
påstå detgår emellertidpressuppgifter det attoch attUtifrån intervjuer,dokumentantal mes-ett

För-ochlivsmedel,utrustningpå,behållaochutnyttjaläggabeslaghandlat pengar.tadelshar attom försäljningochdistributionkedjanimport,liksomparamilitäraenheter,och varor,polisen avsvaret, bete-bedrägligaockså tilltendensfinnsbeteenden.Detkonuptivafördeverkar enutsattamestvara kontakterpersonligaellerbeslut,dokumentsnabbaför underlättaarbetsuppgiftsinendenkring att
Tillgångtillsekundärskolan.skolledareinomAPIE.ellerserviceorgan,beslutsfattareinommed som förållandetill delågailöneranställda,vilkasför ärockså handelsvara extremthälsovård blivithar en beteenden,ocksåkorruptiva ävenledningsnivåfinnsPålevnadsomkostnadema. om mannuvarande

företagsledareoegentligheterinformationpubliceratsDetharomfattning.till dessintekänner avom
for-alltbredarekontinuerligtkorruptioninstitutioner.Fenomenet antardirektörerföreller autonoma

hålla tillbaka.denåtgärderförvidtasnabbtnödvändighet attdetförefalleroch attvaraenmer

biståndUtländskt5.6
giva-sammanhang.Genomfrågai detta attpersonalbistånd delikatochBiståndssamarbete ären nödvän-idagverkardetkatastrofgodsdistributionprojektochiifinnsinvolverade vararedan avre demokratiserings-linje medkontrollverksamhet,iutvecklaiocksåinvolverarsigdedigt attatt en

oförutseddatillledadenna perverte-skerkanOmintedettadecentraliseringsprocessen.och process
revi-för ledningkapacitetsutvecklingtillkoncentrerasbiståndskullekunnasådant av enEttringar.

erfarenhetsut-Utbildning,inspektionseneter.stödettill internaspecifikafömtomdetsionsverkamhet,
områdenförlämpligaövervakningssystemäruppbyggeochmetodutveckling,arbetsmtinerbyte, av

insatser.
ochkontroll- in-organisationinomochkapacitetverksamhet,uppgifter,diagnosEnkomplett av delikatastrategifördettarealistiskför formuleranödvändigemellertid om-spektionsarbetet attär en

kartläggningenkelefterharblottDenna strävatsektorn. attråde offentligainomden rapport varaen
frågan.394 av
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beskrivandeochanalytisk programdokumenten.genomgångav

IRAEBAPTISTALUNDIN COLOANE

för strategiskaochinternationellaCentret studier-CEEI

förHögre internationellarelationerinstitutet ISRI-

U pfatmingar framförsi denna författarens ochskainteär sammankopplasmedCEEI,ISRIrapportsom egnaMoçambiquesregering.er
Denursprungliga förkortadÖversatt, ochbearbetadär AndersNilssontexten av

Introduktion

Tanken decentralisering inte i moçambikiskpolitik.är Denhardiskuteratsi olikaperioder,ny
minstinte i anslutningtill Frelimosfjärdepartikongress1983. dåFrelimo landetsendapolitiskavar

parti.Diskussionendå koncentreradeskring övervikt nivåcentral ochdenvidhängandestatens
svagheteni provinserochdistrikt.

Medden konstitutioneni november1990blevdetnödvändigtför genomföranya statenatt ett
för decentralisering regeringsstmkturen.Artikel 116i konstitutionen skasägerprogram av attstaten

Ävenmedborgarnasdeltagandei beslut derasgarantera lokalsarnhälle.rör konstitutioneninsom om
uttryckligenbeskriverhurdettadeltagandeska såslårorganiseras,te denfast delokalaregerings-att

åtminstoneskahaadministrativochfinansiellautonomi.organen
Dengrundläggandeidénbakomdecentraliseringen fattabeslutärrätten lokalaatt omegna ange-lägenheteroch delokalaregeringsorganenska medellokalaatt skatterochdeli dengaranteras cen-tralabudgetenför genomförabesluteni praktiken.Medborgarnai olikadelaratt landetskakännaavdehar betydelse detgällerbeslutsfattande fåratt när och de deltai sin välfärdsutveckling.en att egen
Dettadeltagandekommer förbättrasjälvrespektochsjälvförtroendehoslandetsolikabefolk-att

ningsgrupper,vilket förmodasstärkadennationellaenhetenochbidratill skapa solidnation.att enFilosofinbakomdetta sålunda stärkadelarna,är d densocialaochkulturellastolthe-attprogram v s
hos olikade befolkningsgruppema,för skapaten solidochfasthelhet.att en
Decentraliseringenliggeri linje meddenpolitiskauppfattningenhosFrelimosförstepresident

EduardoMondlane.Mondlaneargumenteradeunderbefrielsekrigetför Frelimoskulle vär-att ettgede olika socialaochkulturellamodellerhosdeolika befolkningsgruppemai Moçambique.Han
menade centralregeringenmåstekännatill degrundläggandeatt drageni dessaolikamodeller.Detta

förutsättningför kunnaskapa nation,i vilkenallaaccepteradeochförstodatt detfarmsvaren en att
värdei dessaskillnaderkundefortlevainomett att för nationen.ramen
Decentralisering för regeringenär idag sigsätt desocialaochkulturellanärma skillnadernaett att

mellandeolikabefolkningsgruppema,derasförväntningaroch hanterasin omgivning,sättatt egenorganiserasinförsörjningochlösalokalakonflikter.att Genomdettakommer blistatenatt ope-merCentralmaktenrativ. kommer befattasigendastmedproblem helheten.Dennaatt rör helhetharsomtvâkomponenter.Detfinns politiskhelhet, ochdetfinns kulturellrepresenterasen staten,som av enhelhet, benämnsnationen.Dessabådahelheterbörkunna varandra friktioner.Till-mötasom utan
kande kraft förvaltningenså denkan dekrav följer demångaårensmötasammans attge som avkrig ochförstörelse Moçambiquessocialanätverk.av

Pålokalnivåfinnsmångavälutvecklademekanismerför socialkontroll.Mendetcivilasamhälle
omsluterdenlokalaverkligheten bort beslutsfattandetflyttasalltförlångt åter-bort.som tynar Attom

förabeslutoch för dessgenomförandetill denlokalanivånledertill förstärkning såvälansvar en avindividerna dettacivila samhälle.Desssocialakontrollmekanismerkanbli viktigt bidragsom ettett
till kampen komiptionen.Endecentraliseringledertillmot människor lokalnivåfår ökadatt enkunskap denpolitiska inteminstdärför dedeltari besluten.Följakligenkommerom processen, att
detintelängre någonfinnas centralmakt, frågorkommandoniatt berörlokalsarnhället.somger som

Denlokalakunskapen finansiering politiskabeslutkommer ökaeftersomdenlokaltom attav
församlingenvalda fattardessabeslutsjälv.Dennavaldaförsamling ansvarigför sinabeslutinförär

lokalsamhället,därallafamiljerdeltari dentraditionellabeslutsprocessen.Varjeavvikelsefrånfatta-
debeslutblir omedelbartkändai lokalsamhället. nivånDenlokala människormod användaattgerexisterandesocialamekanismerför intervenerai dendemokratiska samhälletatt kän-processenomsigförfördelat.ner 395

Det viktigt kommaihågär deoskrivnaatt detafrikanskalokalsamhället,haratt styrnonner,som
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Bilaga sanktioner,122 specifika kanriktas den skadarkollektivet.Befolkningenföljerocksåidagmotsom som
många dessa detofficiellajuridiska fortfarandeäven baseratärsystemetav normer, om portu-en
gisisktradition.

Programmetför decentraliseringenbaserat fyraomständigheter.är
Förändring föreskriveni den konstitutionen.är nya
Reformen folkligt krav.ärett
Detfinnsnationellenighet förändringen.om
Detfinnsinternationella frånrekommendationer VärldsbankenochFN.Dessabygger utgångs-

punkten överdrivencentraliseringhindrarutvecklingi tredjevärlden.att

möjligafrikanskmodell

Mångaolikamodellerför politiskt tillämpatshar i Afrika, ingenharhittills kunnatvisastyre men
någotriktigt braresultat.I varjefall såinte bra i deutomafrikanskaländerdärmodellernaupp som

har Frågansina det möjligt transplantera frånär är politiskt his-att ettursprung. systemomom ens en
torisk till verklighet, del helt historiskär Deolikakolonialmak-process en som aven arman process.

harantingen sitt politiska ellerskapat former,tema kundeexporterat ieget system nya som passa
deras Britternaskapadeindirekt där via lokalainstitutioner.Frankrikeeget. användestyre, styrtman
sig direkt d deskapadesina modeller.Belgien Portugaloch skapade medstyre,av systemv s egna as-
similerade byggde afrikanemaskullebli socialaochkulturellakopior sinaher-svarta, attsom av
rar.

stårAfrika inför politisktdilemma.Degamlamodellernafungeradeinte, vadett göranu men
istället Det naturligtvisomöjligt i Afrika skapaochinföraär heltendogent,däratt ettsystemsom vlokaltskapatuteslutandeutifrånlokalaerfareneter. såVärlden integrerad dettainteskulleärs att varaMångamöjligt. afrikanskaforskareförsöker ståndemellertid till teoretiskdiskussionför for-atten
mulera Måletlösningsförslag. regeringsform kan deproblem Afrika stårär inför,mötaen som som
inteminst detgällerdenallvarligaidentitetskrisen.när Deseminarier för Moçambiqueplanerassom

del dennaglobala förär ansträngning finnapolitiskalösningar.atten av
En förutsättningviktig för genomförande detfattaspolitiskabeslut,ärprogrammets att tarsom

ställningfördetcivilasamhälletoch rädslanför förändraexisterande Sådanaöverger institutioner.att
beslutinnebärockså ställningstagandeför söka ochformer, i högrevägar grad deett att ännya som
nuvaranderegeringsformema,ståri samklangmedlokalaafrikanskamodellerochderassociala,kul-
turellaochekonomiskaverklighet.

I Afrika söder Saharabestårdetcivila samhälleti princip socialanätverk baseradeärom av som
släkuelationer. ocksåVi kan detta i Moçambique.I Moçambiqueförstärks farniljebasera-dessase

denätverk dendesperataochkaotiska mångasituation,i vilken människorlever.Familjengenom
ochsläkten institutionför ökadbetydelseför föralokalsamhället krigetsfasor.Näst-att utsom en ur

allamoçambikerharinomden familjen hardötti krigetellerblivit flyktingar.an egna personersom
För klaradennasituationskapasdessutom former släktskap formerochgamla kanatt nya av enny
innebörd,för familjegnrppenskaöverlevai socialkris.att en

Det i dettaperspektivär decenualiseringsprogrammetförsökerstärkadetcivila samhälletsom
ochfinnademaktstrtrltturer detlokalacivila samhälletbetraktar legitima Enförutsättningsom som
for politiskmaktutövningi dagensMoçambiqueskabetraktas legitim utgårfråndenatt äratt attsom
lokalsamhälletharsina formerför socialorganisering.Den baserad formernaför denloka-äregna

jordbruksproduktionen.Legitimitetäri dettasammanhanginte form socialtkontrakt,utanetten av
maktinstxument, i lokalsamhälletbygger relationenmellanjord,socialaroller, ochsoci-statussom
alt agerande.Maktutövningi dettasammanhangkanenbartske eller människor, be-av genom som
timer sig intill devardagligatätt valsituationernaforbondebefolkningen.Mendet intemindrevik-är
tigt förstådekrafter liggerbakomdessaval.att som

Ettjordbrukssamhälles ideologiformas,exempelvis, kunskapen vilkengemensamma genom om
familjegrupp förstasådde demarker området.idagodlasi Symboliskt det förstadennaärsom som
sådd fortfarande och skörd Dennasymbolfor upprätthållskontinuitetgaranterarsom gror gruppen.

familjerelationema.genom
En aspekt detta denprimära för måstehållasenheten jordbruksproduktionärattannan sam-
mellansåddochskörd.Dennasammanhållning förutsättningför allaska del resul-är attman en av
ochha från sådd.användautsäde dennaskördtillrätt Dennaprimärgrupp familjen.tatet nästaatt är

Basenför farniljegruppensreproduktion deförtroligabandmedandrafamiljer, ingiftenkanär som
medföra.

För förståkunna förutsättningarnaför sådanthur samhällefungerar måsteidag, stude-att ett man
relationernamellandettasamhällesinternapolitiskamaktutövningochdessekonomiskasida,dra396 v s

kontrollen produktionsmedel, jord,över utsädeochredskap.Till relation ocksådenna hör densom
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I allahierarkiskasamhällenledermaktutövningenslegitimitetocksåtill ojämlikaförhållandenatt
Iegitimeras.Genomkulturensreproduktion,via ritualer,cennonier, och det språketlokalamyter
spridsde ochregler, legitimerarhierarkin.Underordnadeskiktellernonner kvin-som grupper,sombarnochträlfarrtiljer, lärsigsin hierarkiskaunderordning.Dennanor, ordningfördelarsocia-egen

roller, ochuppgifterinomsamhället.Ideologinsstatus uppgift sådanti samhälleblir förklaraett attbakomskälen i dettafall denfortgåendejämlikheten.status Denlegitimerarquo, status ettquo,somvärdei sig,vilketi sin användsför kontrollerakonflikter,tur kanatt i fara.sättastatussom quo
Detta någrakortateoretiskaöverväganden, delar begreppetlegitimitet.utgörvar Dettaärsom avockså basförmänniskors maktutövningi sinalokalabondesarnhällen.en egensyn
Denpolitiskamodell, fungerar landsbygdeni Moçambique, huvudsakli-överensstämmersom
meddennateoretiskaförldaring.Omdennationellapolitiken eftergen strävar landsbygds-mötaatt

befolkningensförväntningarmåsteden detta till Dennamötes. fortfarandesystem inteärprocessheltutforskad.Ingen hurregeringenännu kommervet organiseradnär avslutad.att ärvara processenTanken emellertid basenförär den modellenska välatt integreradmeddeexisterandefunk-nya vara
tionellastrukturemahoslokalaafrikanskasamhällen.Denskainte någon tillbakai historien.vägvara

Studier dettraditionellasamhälletav
Efter förberedelsernästan harMAE godkäntett omfattandestudie dettraditionellaav en omsamhället.Studienkommer behandladentraditionellamaktenatt ochlöperparallelltmeddetövriga

Målsättningen möjliggöraprogrammet. är samordningmellandenatt traditionellamaktenochdenen
administrativareform påbörjas.somnu
De specialister, arbetarmeddentraditionellamaktenhargenomförtregelbundnadiskussionersom
ochförberettolikadokument.Deharbehandlatföljandeämnen

Politiska sigproblemet.sätt närrnasatt- Metodochteoretiskafrågeställningar.- Tekniskafrågori sambandmedarbetsplanerocharbetsbeskrivningar.- Teoretiskareflektioner ämnesområdet,över mångvetenskapligmed ansats.en-Gruppenharproduceratsjucentraladokumentför projektfönnulering,fyrateoretiska-metodologiska
dokumentochandramedteknisk
Helaprojektetharbeskrivitsi dokumentmedföljandeinnehållettövervägandenkringdenaktuellasituationenfördentraditionellamakteni helaMoçambique.- överväganden teoretiskoch metodologisk det gäller politiskanär effekterav art den- avpågåendediskussionen.

Förslag vilken roll dentraditionellamaktenskaspelai Moçambiqueochom vilkennivå- omdenskaagera.
Betydelsen de politiskabesluten, kommer innebäragrundläggandeförändringarav attsom- lokalnivå.
Enskissför forskningsprojekt.ett- Gruppenarbetarför närvarandemedpilotforskning olikakulturellaregioner Moçambique.iomDettaprojektskaberikas seminarier.till vilka för olikabefolkningsgruppergenom skarepresentanter

inbjudas diskuteraför forskningsresultaten.att Dettaarbetssättförväntasledatill förbättradeteoretis-
kaochmetodiska i forskningen.ansatser

Resultatenskadiskuteras internationelltseminariumi slutet 1992.ett Moçambiquekom-avdär plattformför detvidarearbetet.Teoriattpresentera ochmetodkommermer diskuterasen öp-att
ochingående.Dennaakademiskaövningpet genomförsför underlättadecentraliseringenmakt,att avauktoritet,beslutochuppgifter.UnderdettaseminariumkommerMoçambique hakunnatdiskute-att

sinaerfarenhetermedandraafrikanskaländer.Materialetfråndettaseminariumkommerra publi-att
bidragtill fortsattaden debatten.ettceras,som

Gruppenkommersedan inleda systematisktarbeteföratt samlainformationett ochdis-mer att
kuteradesvårafrågeställningarnalokalt,därproblemenfinns.

Decentraliseringsprogrammet

Organisering

Regeringengodkändei maj 1992dokumentetDecentraliseringochautonomiför lokalaorgan,
detgrundläggandeär dokumentetför decentraliseringenBihangsom Arbetetmedprogrammetkommer koordineras MAE, ocksåharatt detslutliga för detgenomförs.Underav som ansvaret att

förstaden periodenmedpilotverksarnheteni olikastäderkommerledningsstrukttrrenatt varasam- 397olikaregeringsorgan.mansattav
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Bilaga Arbetetsleds122 regeringen.Under finns frånregeringen specialister till-regeringen,av engruppav
medMAE. Enfinans-ochadministrationsenhetunderledning MAE medskaarbetasammans ge-av

nomförandet.En specialisterkoordineringsgruppenunderledning sikaredo-regeringengruppav av
frånvisaerfarenheterna pilotverksarnheten. beståDenska adminis-nationaldirektöremaför lokalav

tration,för statsbudgeten föroch byggnadsstyrelsen. ingår frånDessutom olika mi-representanter
nisterierochlokalakommunstyrelser, frånjurist MAE.samten

Underdennatekniska kommerytterligarefyra arbetsgrupper arbeta.En institutionellattgrupp
med jurist ochandraspecialisterfrånMAE. En frnansgmppoch planeringsgrupp,grupp en somen

frågorskahantera kringbyggnaderochfysiskplanering.Till finnsocksåslut expertgrupp,somen
miljöfrågor.skasysslamed

Koordineringsgruppenska ansvarigför tekniskagenomförande.Denskakon-programmetsvara
tinuerligtfölja och frånvärderaresultatet denförstafasen, förbättrai aktochmeningprogrammet att

infördet fortsättningen.

Målsättningar

Inom kommerMAE drivaolikaaktiviteter, studier,forskningochseminari-programmet att som
Enviktigt deñnitionsfrågamåsteklargöras tidigt stadium.Decentraliseringfår betydainteetter.
dennuvarandecentralmaktensinstitutionerreproduceras nivå. måste detlokal Den betyda äratt att

lokalregering, planerarochhanterar tvåmålsätt-sina resurseLProgrammetharautonomen som egna
ningar, politiskoch administraüv.en en

Den målsättningenåterfinnspolitiska i konstitutionen.Den dels deltaimedborgarnaskasäger att
arbetetmed lösasina problem,dels tillgång,starklokalregering demokratiskatt ärattegna en somen
bidrartill integrering allabefolkningsgrupper mål beskri-ochnationellenhet.Dessapolitiska kanav

i fyrapunkter.vas
Deltagande,vilket för individeroch betydermöjlighet påverka del ibeslutochbli ettattgrupper

rättigheterochskyldigheter.systemav
Bättrefördelningochbättrekontroll socialkontroll lokalnivå.avresursergenom
Bättreregerande.
Stärktnationellenheti betydelsen starkadelarskapar starkhelhet.att en

målenDeadministrativa kanbelysasi punkter.tre
Minskadadministrativpappersexercis.
Att skapaomedelbarareaktioner lokalaproblem.
Enhöjning ansvarskänslan, beslutfattas genomförs nivå.och lokalattav genom

Trotsdeaktuellaproblemeni Moçambique,därbudgetentill 60 finansierasmedprocent extemt
bistånd, detviktigt peka defördelar, fåär regeringenskan reformen.Förutsatt denatt ut attsom av
genomförsmedhjälp redanexisterande ochi samklangmedexempelvis förjord-av resurser normer
fördelningochbefolkningensdeltagande såi skolbyggenochliknande, kan reforminnebä-lyckaden

bättreutnyttjande tillgängliga ocksåDenkan lokalakomma innebärafärre kon-ett attra av resurser.
fliktanledningarkringjordfrågorochbättreresultatför regeringspolitiken.

Huvudpunktemai decentraliseringsprogrammet,enligtdokumentetDecentraliseringochauto-
nomiför lokala följande.organ är

Lokalaregeringari provinser,distrikt,städerochbyar primärhâiso-ska hand primärskola,ta om
vård,jordbruksrådgivning,socialvård,vattenfrågor, jordfrågor.lokala ochvägar
Denlokalabudgetenskabeslutaslokalt.
För undvikafelanvändning detgälleranställningar förvaltningspersonanäratt av resurser av

nivåmåstelokal dessagodkännascentralt.
För lokalt budgetarbeteskakunnafungeramåstede lokala förvägi huratt veta soraorganen

dekanräknamedunder visstidsperiod.resurser en
Den del dencentralabudgeten förlokala ska förvaltakommer öronmärkasattav som organ
primär-hälsovård, jordfrågor,primärskolan,Vattenförsörjning, jordbmksrådgivning,vägar,etc.
Centralmaktenkommer kunna tilldelningen centrala det visarsigatt stoppa attav resurserom
dessa sådantinteanvänds Ett år.avbrottkan till femsätt.avsett varaupp
Detskafinnsspeciellakostnadskontonför lokalupphandling servicetjänster.av
En fondsärskild kommer för specielltstödtill särskilt distrikt.upprättas behövandeatt attge
Degenerellariktlinjernaför reformeninnebär centrala ska dvhanteraatt externaorgan resurser. s
bistånd.All Valutaväxlingska centralt.MAE cenralska delokalagöras representera organen
nivå. framtidenI kommerallaprojekt klassificeras centrala,regionalaeller lokala,förattatt som398
underlättaresursfördelning.
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Programmetharhittills varitkopplattill olikaprojekt,finansierade olikagivare.De före-av son1kommeri dettasammanhang Världsbanken,SIDA,är UNDP, USAID, FordFoundationochFrie-
drichEbenFoundationfrånTyskland.Derasrespektiveroller liteolika.är

Avdelningenför lokaladministrationinomMAE arbetarför närvarandemed projekt ñ-ett somnansieras UNDPProject M02.91002 för stärkalokalaregeringar.Underperiodenfebruari-av att
juni 1992harprojektet, baserati deär nordligapmvinsemaNarnpula,CaboDelgadoochNias-som

genomfört Ämnetseminariermedprovinsdirektörerochderasställföreträdare.sa, harvaritmanage-
ment-utvecklingför lokalaregeringar.Seminariernagenomfördessamtidigti olikaprovinser.tre

[november1991genomfördes seminariumi Maputo,finansierat Världsbanken,ett därgrund-avlinjemaför decentraliseringendiskuterades.
Världsbanken finansierathar seminarium decentraliseringiett november1991,om genomav-delningenför lokalaregeringarinom MAE. Dettaseminariumproduceradeviktigadokumentför

programmet.
SIDA arbetarmedMAE sedan1989.Manstöderministeriet avdelningenför lokaladmi-genomnistration,medmålsättningen avdelningenskautvecklas institutionatt ochkunnagenomförasom po-licybeslut.Dettasamarbete Izrilateralt,eftersomär detinvolverarockså brasilianskinstitutionfrånenSäoPaulo FUNDAPFoundationfor theDevelopmentof PublicAdministration.De inledande-studiernafrånSIDAFUNDAP allmänbild deviktigasteförhållandenai denoffentligaför-gaven av

valtningeni Moçambique.Enplanför förstärkning MAE också.presenteradesav
DettasamarbetemellanSIDAochMAE har målsättning biståMAE fylla sinfunktionattsom att

i detstatligaförvaltningssystemet.Perioden1989-92harhuvudsakligeninriktats organisatorisk
förstärkning MAE och grundutbildning personalenför ökakunskapernaav offentligför-en attav omvaltningochresurshantering.Samarbetetharockså experimentbasisutvecklat tvilling-rela-entionmellanBeirastadochGöteborgskommun.

MAE harför SIDA förslagför perioden1992-95, någonpresenteratett överenskommelsemenhar inteträffats.ännu Det förslagetomfattari huvudsakdecentraliseringsprogrammeti dessnya olika
faser.Förslagethardelats åttaolikadelprojekt.upp

UNDPhar genomförs avdelningenförett lokalaregeringarinomMAE.program Dettasom av
harsinbasi MåletNarnpula. utvecklaär kapacitetetenhosprogram personaleni deatt nordligatreprovinsema.Programmethar internationellkonsult tvåoch moçarnbiker, anställdaochären som ar-betari de provinsema.Detinleddesi september1991tre och sträckasig är.överettavses

USAID har avtal personaibiståndmedMAE. gårett Det i september1992.Målsättningenom ut
identifierasvårigheterär i decentraliseringsprocessenatt ochundersökaförhållandetmellandentra-ditionellamaktensstrukturerochlokalaregeringsinstitutioner.Man också definieravilketattavservidarepersonalbistånd krävsför MAE skabli kapabelt fortsättaanalysen fråge-att dessasom att avställningaroch sig deraslösning.ta an

FordFoundationfinansierardeninledandefasen forskningsprojektetkring dentraditionellaav
makten.Avsikten studerahurkolonialmaktenär hanteradedentraditionellamakten,vad händesomeftersjälvständigheten,desskonsekvenserochhurframtidenkankomma gestaltasig.Dennafor-att

fasberäknas månadertio anspråk.ista ta
FriedrichEbenFoundation föreslagithar seminariumi Moçambiqueunder1992förett disku-atterfarenheter olika lokalatera politiska i Afrika.typerav systemav

Aktiviteter

Denförstafasen kommer omfattastädernaMaputo,Beira,Quelimane,programmet Nam-av att
pulaochPemba.Maputo huvudstadi Moçambique.är

Beira provinshuvudstadi Sofalaär och landetsandrastad.Beira för allär socialochcentrum
ekonomiskaktivitet Beirakorridoren,i förbinderhamnenmedZimbabweochZambia.som

Quelimane provinshuvudstadZambeziaprovinsen.är i Det ligger Zambezitlodenochnorromhar antalplantager.Provinsenhar historiaettstort års500 kolonisering,nästan blanden av annatge-k prazos, landområden förlänadestill portugisiskafamiljer.noms som som
Narnpula huvudstadi provinsenär med Nacala hamnstadeniär provinsenochsammanamn.kommer allt döma ingåi i denandrafasen.att Nacalaatt har hamnoch järnvägav programmet en ensträckersigtill Malawi.NärkrigetslutarkanNacalakorridorenblirsom för fraktertill Mala-vägenwi. Valet städertill denförstafasenharskettefter bedömning derasgeografiskabelägenhet,av en avderashistoriskaochpolitiskabetydelseochderasekonomiskafrarntidsmöjligheter.
Krigetochdesäkerhetsproblemdetskapar ocksåpåverkathar valet de ingåri denorterav somförstafasen.I faskommerkommunemanästa ansökahosregeringen kommaatt mediattom 399I principkommervarjeansökan godkärmas.programmet. att
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Bilaga122 Kapacitersuppbygge

Kapacitetsuppbygge deviktigastekomponenternaförär fram-attgaranteraprogrammetsenav
gång.MAE hartillsammansmedFUNDAPochSIDA verksamhetför förbättrautbild-startat atten
ningsnivånhosrnirristeriemaspersonal.Sedan1987driverMAE skola,medadministrativenegen
ochgrundläggandejuridiskutbildning.Undervisningensker gymnasienivåoch adrninis-geren

inriktadtrativt utbildning.Vid sidan skolandrivskortarekurserför administrativ ipersonalav pro-
vinsema.UNDP har ocksågenomfört utbildningsprogramför distriktsadnrinistratörerunderett
1991-92.

I juli 1992genomfördes seminarium lokala i samarbete Centrummed för brasilian-ett om organ
ska CEB,studier Brasilianskainstitutetför kommunaladministrationIBAM ochFUNDAP. Se-
minarietdiskuteradefrämstdecentralisering,finanser,planeringochjuridiskaspörsmål.Dendorni-
nerandeinställningen planering,stadsförvaltning,primärhälsovårdochprimärskolanbordeattvar
decentraliseras.

Dengenerellaakademiskanivånhosdeanställdainomdenstatligaförvaltningen emellertidär
låg.mycket En framtidadecentraliseringkräverföljaktligen nivådenna höjs.Detñnnsplaneratt

skapa högreutbildningför förvaltningspersonal.Avsikten denskakunna i augustiatt äratten starta
1993.DennahögreutbildningskullesamordnasmedUtrikesministerietsISRI,vilketskulle sinaut-
bildningsplanerutvidgadeochbreddadeför bättre landetsaktuellabehov.En arbets-att motsvara

fråndeolika institutionernaarbetar förberedelsermed för sådanexpansion.Inställningengrupp en
hosMAE högreutbildninginomförvaltning,Statskunskapär ochsociala för-vetenskaperatt ären en

framgångsrikutsättningför decentralisering politiskadet systemet.en av

Demokratiseringochdecentralisering

Demokratiseringen pågåri ocksåMoçambique nödvändigförutsättningför decentrali-ärsom en
seringen.

Denmoçambikiska har enpartisystemetunderfemton nivåvarje intimtvaritstaten genom
sammankoppladmed mångaFrelimo.För människor Frelimolika med och likaär arstaten, staten
medFrelimo.deolika harblandatsmedvarandra allanivåeri Ofta inträffadesystemet.organen
dennasarnrnanblandning bådaledandei nivå.strukturema sin Oftaattgenom sammapersonvar
förmåddedeintesjälva sinaolikafunktioner.Oftafarmsinte representerad deläg-statenseparera

administrativanivåema.Därfannsendastpartiet.Sedan1991ñnnsintelängredessadubbelkom-sta
mandon.Frelimohar valtsin politiskasmrktur, befolkas andramänniskor deännu egen som av som

nivå.Emellertid oftade fortfaran-ärrepresenterarstaten representerarstatensamma personersom
deFrelimomedlemmar.Dettakankomma ändrasi vissadelar landetefterdeval skaatt av som ge-
nomförasefter vapenvila.en

Detjuridiska harredanavskiltsfrån exekutiva lagstiftandeoch Detfinnssystemet statens organ.
planer inrätta ombudsmannafunktion sådani En institutionskullekunnabidratillatt systemet.en

bättrebalansmellanmedborgare åochlokalsarnhällen, sidanochoch överord-en statenena somen
nad åmaktinstans,denandra.

Den konstitutionen förändrathar proñl, i formellvarjefall i mening.Tillkomstenstatensnya av
tlerpartisystem det tagitshittills.är Detñnnsomkring12största politiska medett stegetsom grupper

partiambitioner.Ingenharemellertidformelltregistreratsig politisktparti.som
RegeringenbedriverfredssarntalmedRenamo tvåsedanomkring år.Tre protokoll harhittills

undertecknats.Freden emellertidfortfarandeinte Regeringenär hoppas det delta-bredaatt
gandeti samtalen, Italien,USA,Portugal,närvaron FrankrikeochEngland,skaaccelereragenom av

fram fred.Fred också förutsättningför framgångär meddecentraliseringen.Valmotprocessen en
hållaskaninte förränefter såvapenvilaoch längevalintekangenomförasbegränsaseffekternaen av

decentraliseringenochdemokratiseringen,eftersomFrelimofortsätter innehai allapoli-att stortsett
tiskaposter.

mångaTrots refomrerhargenomförtssedan1987,dådetekonomiskarehabiliteringsprogram-att
inleddes,fortlever svårastedet problemetännu kriget.Krigetförstöralltmet ochledertill misärför-befolkningen.Dethindrardessutomgenomförandet mångaolikapolitiskabeslutochstopparut-av

vecklingen all ekonomiskverksamhet.Tills krigetsproblem sårlöstaochdess läkta detkommerärav
moçambikiskasarrrhället mångasjukti sinadelar.attvara av

400
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Decentraliseringoch för lokala Bilagaautonomi l2z2Bihanglorgan
förMinisteriet statligadministration,Maputo.

Dettadokumentliggertill grundfordenmoçambikiskaregeringensdiskussionochbeslut administrativdecen-omtralisering.inofficiellöversättningochbearbetningAndersNilsson.av

Frågan decentraliseringi Moçambique inte Redanom är Frelimosfjärdepartikongress1983ny.konstaterade hadeblivit alltförattstaten nivå,central medan fortgåendetung den hadeförsvagats
i provinserochdistrikt.Sedandesshardetvaritallmänt detbehövs omfattandeaccepteratatt en re-form i riktning administrativdecentralisering.mot Ministerietforen statligadministrationMAE
hargenomfört djupgåendeanalys, harbekräftatdentidigarebilden.en som

Framförallt hardenöverdrivnacentraliseringenförhindrat lokalbefolkningensochdelokalaatt
kreativitetharkunnat tillvaraför byggaorganens tas verkligtdeltagandeatt demokrati,Långsam-enhetoch byråkratii denadministrativaextrem handläggningenharfåttdramatiskakonsekvenserför

effektivitet,ekonomiochbeslutensrelevans.
Å sidanharbristen ekonomiskochpersonellena kapacitet lokalnivåskapat oundvikligentendens Åtill oansvarighetoch lösligheti de lokala andrasidaninnebärdenöverdrivnaorganen.rnaktkoncentrationencentralnivå verkligfaraför flexibilitetenocheffektiviteteni regeringsut-enovandel.Denfrämjarmaktmissbrukochuppkomsten sub-systeminommaktapparaten,vilkaska-avsåväldar politisk administrativochfinansiellverksamet.som
UtöverslutsatsernafrånMAE harocksåerfarenheterfråninternationellaorganisationer FNsomochVärldsbankenpekat överdrivencentraliseringatt deviktigastefaktorernaen bakomenavbristen framstegi tredjevärldensländer.Dessaländerhari allmänhet överdrivenmaktkoncen-entrationochelitenharoftast familjebakgrund.Dettasakemastillståndengemensam hinderforärettekonomisktframåtskridande,samtidigt detbidrartill framväxtenochupprätthålllandet olikasom avformerför korruption.Att maktelitenhämtarsin legitimiteti familjekretsarskaparlegitimitetspro-

blemi andradelar samhället.Dettaförsvårarallvarligtrelationentill detav civilasamhälletochslutarofta svårai brott de elementäramänskligamot mest rättigheterna.Dessutom sådanatenderar familje-
regimer sig självasättaatt över makt.statens

Filosofinbakomdetekonomiskarehabiliteringsprogrammet decentralisering för-ser somenavutsättningarnaför dessframgång.Dessareflektionerfrån hållolika också tendensemamotsvaras avtill tänkandeochdenverklighetnytt lever I dagensvärlderkännsoch värderasi växandeut-sträckning lokalabehovharmonisktmåsteatt kunnaintegrerasochbli del varjelandsidentitet.en av
Konstitutionenfrån1990uppmärksammardetta framhålleroch i artikel116 lokalaattstatens or-måste medborgarnasgarantera deltagandegan ochbeslutsrätt frågori derasrör lokalsam-egetsomhälle.Det siginterör möjlighet, konstitutionenlämnaromen öppen, konstitutionelltsom utan ettompåbud detgällernär organiseradenpolitiskaatt makten.
Decentraliseringensålundaär erkännande detexisterarett särskildaintressenatt ochbehovavlokalnivå,Trots författningeninteatt konkretaanvisningar hurdenlokalamaktenskaorgani-ger omöverlåterdetttatillutan denlagstiftandeförsamlingen,seras, såska lokalade åtminstonehaorganenadministrativochfinansiellautonomi.Detbetyder deskaha kompetensområdeatt ochetteget resur-tillåterdem genomförasinauppgifter.sersom att
Decentraliseringenframstår förstärkasätt dennationellaett enhetenatt ochidentiteten.som Trotsdeninnebär överföringatt funktionerfrån till andraorganisationeren kommerav staten decentralise-

ringeninte ifrågasätta suveränitet,att bekräftasstatens ånyo.den Decentraliseringenkommersnararelätta vissa fråntryckatt samhälletsbas,vilkakan dennationellastöra enighetenochstatenssuve-ränitet.Den harmoniskär utveckling, minskaravståndetmellanen ochmedborgarna,ochsom statenmednödvändighetförstärkerdennationellasuveräniteten.
Av dettaföljer decentralisering politiskfråga,att är kräver omfattandereformien som en statensadministrativaorganisation.Nårdepolitiskabesluten fattademåsteär administrativreformformu-enlerasochgenomföras.
Detarbete MAE har tillåtergenomfört redan skisseranågrasom gmndläggandeatt alter-oss nunativför dentekniskaochfinansiellaattgarantera kapacitet krävsför decentraliseringensförstasomutmaningar.Refomienkanomedelbartinledasmedstudier de nödvändigainstitutionella,legalaavochfinansiellaförutsättningarna.Deprinciper, ska refomien, följande.ärstyrasom
Denkommer Överföringennaturligtvis genomförasgradvis,att arbetsuppgifterfråncentralaavtill lokala kommer skeenligt tidsplan,att tillorgan förutsättningarnai varjeanpassats enskilten somfall. Legitimeringen dedemokratiskalokala kommerocksåav skegradvis.Inledningsvisattorganenkommerde regeringen.Förstattutses detbedömsnär möjligtkommerav de väljasi enlighetsom attmedkonstitutionenspåbud. 40l
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för inteskegradvislokala skaautonomiseringen deocksåframhållas attDetskaBilaga122 att organenav

Inledningsviscentralaberoendeochi underordningför totaltbrott statens organ.ett avutrymmege anställninghanteringochfinansiellframförallt detgällerbrett, närdessaskommer attomsorg vara
personal.av

reformenkommersinkärnpunkt,municipiokommunendecentraliseringenharEftersom som
De-NampulaochPemba.Quelimane,Beira,i Maputo,1993medpilotverksamhetinledasunderatt

erfaren-verklighetkommerochsocialgeografi,ekonomidetgäller attkaraktäristikaolika när geras genomförandetDetgradvisatill helalandet.spridareformenunderlättararbetetheter, avre-attsom överfö-undvikaenklaförfrånpilotverksarnhetema,tillåter tillvarataerfarenheterna attformen attoss kandet möjligtförutsättningar.Därnationella ärtillochiställetmodellerringar processenanpassaav
enskiltfall.skei varjeanpassningen

basenhet.kommunendärför väljerflexibel.Detockså och ärReformenbör öppen somvara deltagandeiformför medborgarnaskulturellt naturligochhistoriskt,sociologisktDenmotsvarar en
for medborgarnaunderlättarkommunenValet attspecifikaintressen. tamedsinaarbetet avegna utvecklingochstödertill faktor,vilket denreformen sina göroch somacceptera enemot som egen,

förberedarefomtarbetetkommeroch lederkoordinerar attMinisteriet,nationellintegration. som
arbetet.Detkom-deltariinstitutionermedandraochföradebattentekniskabeslutnödvändiga som

deltagande.aktivaskadabefolkningensekonominioch utanattrytmenattgarantera processen,mer
traditionellasamhälletsstudier detsinafördjupadeframhållas MAE fortsätterSlutligenbör att av

mel-kommunikationkompatibilitetochfinnaMålsättningenmeddettaorganisationsfonner. äratt en
inleds.Reformenreform,administrativadensamhälletsfunktionerochtraditionellalandet somnu

försoningochtraditionellasamhälletoch detförbättradialogenmellankommer staten genomatt
för ska-viktigtinteminstsamarbete.Dettaoch givande är attömsesidigåstadkomma ettacceptansen reformen.DetgenomförakoordineraochåliggerMAEmedvetande.Detnationelltstarkare attettpa konstitu-fullföljande dennaförförutsättningarfinnsdetutmaning, attett avär trorattstor menen

alla.refonnledatillkommertionellaplikt accepterasatt avsomen

Dagenssituation

centraliserad.Detberori daghöggradigtmoçambikiska attDen ärstaten
offentlig utanförför rätt,kollektivaaktörer,inomorganiseradeterritorielltDetfinnsingaa ramen

bestämdaorganisationsforrnermednågralokalafinnsinnebär detinteDet autonomaattstaten.
institutioner.uppgifterochegna

tillbegränsadeadministrationen,från centrala ärbestår denavläggarelokalamaktenb Den somav rapporterings-ocksåhierkarkisktnivå.central Manhar fattats ärgenomförabeslut,att som
centralaskyldigtill organ.

administrativaförinnebärDetta apparatstatens
iochrationaliteteffektivitetvilketsänkeradministrationen,dencentralaöverbelastningEn

beslutsfattandet.
ochansvarstagandetillberoendeställningleder sämrelokaladeAtt extremaorganens

motivation
i verksamheten.

administrativaiDärför beslutsprocessen apparatär statens
sammanstrålariallarelationer,hierarkiskaberoendeLångsam, deneftersom väva är somen avav

centraladet organet.
handlarbeslutenfrånlång denverklighet,befinnersigbeslutscentraOklar,eftersomb om.som
enbartbeslutet dettagenomföraska gördet lokalaIneffektiv, eftersomc somensomorgan,

beslutetinteharmed göra.exekutör, attsom

Målsättningar

nivåochsocialekonomiskfinns politisk,moçambikiskautmaningar denDe statenmot som
också riktning,i dennamakten.Detdenlokalareformför stärka äradministrativframtvingar atten aktuellasituatio-denkandraslutsatsen,från första1990pekar.Denkonstitutionen man avsomsom

enkeldenharbeskrivits ärovan,nen,som
mindrealltfler ochskapaarbetet,exekutivakoncentrationeni detför minska attIstället att genom- beslut.för lokalaskapanödvändigtstatliga detär centraattorgan,

från medfriståendeoch uppbyggedecentralisering statenkräver egnaDetta ett av organen ---402 uppgifterochresurser.
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Dessaenheterkommer integreradei landetsstyrelseskick,att ändåhasinfriståendeställ- Bilagavara l2z2menningdefinierad sitt kompetensområde,inomvilket dekanräkna tillgångmedgenom till personal-,
ekonomi-ochmaterialresurser.

Målsättningamamed reform dettaslag mångaochvarierandeären av

Politiskamålsättningar

främjaAtt ochunderlättalokalsamhällenasdeltagandei debeslut gällerdem.Beslutenskasomfattashosbefolkningen,i fårsinlegitimitet val.organsom genom
Att jämvikt i fördelningenstonegarantera tillgängliga Existensen lokalaen av resurser. av organkommer underlätta tydligaredefinition målsättningaratt ochdeprioriteringar måsteen av somi varjegöras del landet.Dekommer ökarationaliteteni resurstilldelningen.attav

förbättraAtt regeringsarbetetseffektiviteti områdenalla och i landeti sin helhet.Dennamål-
sättning direktär konsekvens dentidigarepunkten jämviktstörre ochrationaliteten iav en resurs-fördelninglederoundvikligentill högreregeringseffektivitet.

4. förstärkaAtt dennationellaenheten.Om de förstamålsättningarnauppfylls,kommerdennaattautomatisktföljaefter.Uppbygget friståendeorganismermed uppgifteroch förav attegna resurserfullgörasina uppgifterkommer främja harmoniskutvecklingi landetatt och förstärkadessen
homogenitet.

Administrativamålsättningar
.

Lokala kommer påverkabeslutsprocessenattorgan genom
Att undvikaöverdrifteri kontaktvägaroch hierarkiskarelationermellanbeslutscentraoch de. beslutengäller.Dettaunderlättarför decentrala ochmöjliggörbättrelösningar lokalaorganen
problem.
Att underlättasnabbareoch effektiva konkretabehov lokalaområden.i Omdelokalamer svar. kanbli ochkompetenta fattabeslutautonoma i lokalafrågor,organen såkommeratt dessabeslut
mednödvändighet snabbareoch bättreatttas anpassadetill verkligheten.vara
Att till de lokala till beslutochge rätt genomförande.Ommeransvar de heltorganen ärgenom
självständigainom för sitt kompetensområdeochsina såkommerdenaturligtramen resurser, attökasittansvarstagande.
Att skapamotivationfor lokalalösningar lokalaproblem.Det lätt förståär delokalaatt attomfår kompetensoch kommerdetorganen ökamotivationenenegen utveckladetegnaresurser att attgeografiskaområde, dehar för.som ansvar

FinansiellamålsättningarS
Från finansiellutgångspunktkommertilldelningen lokalaen innebäraattav resurser

Att utgifterkommertill effektivarestatens användning.Om specifika användsfor attresurser.tillfredsställaspecifikabehovochhanterasdirekt de hartill uppgift lösajustdessaattav organsomspecifikabehov optimerasanvändningen tillgängligaav resurser.
Att inkomsterkommerstatens öka.Omdelokala behållaatt rätten ochbeslutaöverattorganengessina inkomsterökarderasintresse driva skattenellerandraförekommandeegna att inkomster.av
Att främja den sektornsprivata deltagandei tillfredsställade lokalabehoven.Decentrali-att
seringengördetlättare upptäckadespecifikabehoveniatt regionochdenkapacitet deen somekonomiska haraktörema i dennaregion. friståendeDe lokala kandärförstimuleradenorganenprivatasektornsdeltagande, denbedömsnär nyttigför lokalsamhället.vara

Konkretisering

friståendeDe organen
Deterritorielltbaseradelokala skabildaskommeri princip organiseras följandeorgansom att

sätt.
Ettrepresentativt valt befolkningeninomområdet.organ, av
Ettexekutivt detrepresentativa,införutses vilketdet ansvarigt.organ, ärsom av

Dessafriståendelokala kommer deavläggarefrånersätta det 403centralaatt iorgan systemet,somframtidenkommer inomvarjeatt territoriellenhet.Derasrepresenterastaten funktionerochresurser
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finnasfor-kommakandetlokala Dessutom attmeddesammanblandasemellertidinteska organens.Bilaga122

formellterkärmsmakten,traditionella staten.den avsommerav

Uppgifterochkompetens

medkon-kompetensområde,enlighetiarbetsuppgifterochhalokala ska egetDe egnaorganen
stånd.tillskakommalagstiftning,denstitutionenoch som

från ln-tillsynadministrativståunder staten.delokalaverksamhetsutövningskasinI enorganen
investeringarbudgetbeslut,detgällertillsyn,grad närskältill högrefinnasledningsviskandet aven frågor.legalagällaenbartinskränkastilldockpersonalfrågor. skaTillsynen attoch senare

Finansiellaresurser
kom-Dessakanfinansiellamåste fumasdetställsnå målsättningardeFör resurser.att uppsom

frånolikakällor.ma
lokalaskatter.såsomavgifterochinkomster,Egna

nationellaskattema.fråndeFördelning
centralastatsbudgeten.Tilldelning dengenom

efterfördelasDe skatzransfereringar.från nationellakommakanKompensationspengar,som
utvecklingi landet.balanseradfrämjaterritorier,förolikamellanbehov att en

centrallokaladeMAE kankommabistånd.Detförutses representera organenUtländskt attatt
fördelas.nivådärexternaresurser

bankväsendet.nationelladetfrån ellerinomLån, kan statenupptassom

Arbetsplan

uppgifter.följandeinnehållerarbetsplanenI allmännatermer
avsnitt.frågor, beskrivsi nästadepolitisktbeslutPreliminärt somom-

reformarbetetförkoordineringsenhetUppbygge enav-
arbetet.delarnafinansiellalegalaochinstitutionella,fördearbetssbeskrivningUtveckling avav-

finansiering.Att externgarantera-
nivå.lokalrefomrenförberedaAtt-

innehåll refonnen.projektbeskrivningar,studierochgenomföraAtt gersom- tillräckligaharMinisterietMAE.liggerhosreformenochkonkretiserafonnuleraförAnsvaret att
politisktbeslut.efteromedelbartarbetetinledaför etttekniska attresurser

givarinstitu-andraochVärldsbanken,SIDAgarantierfördetredanfinnsreformeninleds attOm
förfall helst,vilketarbete.Ifinansieradetta attintresserade garan-kommer somtioner attatt avvara beskri-arbetsbeskrivning,färdigställa1992juninödvändigt innandet somfinansieringär att entera ochekonomiskabehovochpersonalbehovprojekt,studierochmålsättningar,delkomponenter,ver institutionellaochlegalaarbetsbeskrivningför detpreliminärframställt ar-tidsplan.MAE har enen pågårarbetetDessutomdefinitivversion.färdigställabeslutförpolitisktavvaktarManbetet. att enett

landet.iför förberedelsernaarbetsplankonkretiserad utemeden

beslutpolitiskakräverFrågorsom
distrikt.ochbasi städergenomförsmedför lokalaReforrnen organ

möjlighetskaharpolitiska attkommuner,skapasdetDecentraliseringenkräver organatt vars
självständigtautonomiochadministrativfråninblandningbeslutdefinitiva somfatta statenutan

autonomi.finansiellbudgetrnedeltillgångarochfastaochrörligadisponeraregna
haridagstädernanågra eftersomstäder,ipilotverksamhetföreslåsinledasmedDecentraliseringen

decentralisering.inledaför idaglandsbygdenförutsättningarbättre än att en
Pemba.ochNarnpulaQuelirnane,Beira,Maputo,i städernaskainledasPilotverksamheten- i ochförutsättningarnaspecifikameddeöverensstämmelseigradvisoch enskaske varStarten- städerna.deföreslagnaav infö-beslutochpolitisktmånadermellandröjaminstkommerdet ettmedplanernaenlighetI sex

dokumentetföreslagitsiprinciper,deområdet. förutsättsDetlagstiftning attrande somennyav förinstruktionernagrundläggandedeorgan skaautonomiför lokala ar-Decentraliseringoch vara
betet.404

fortsätta.skaochSIDAVärldsbankenmedfinansiärerKontaktema som
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Skupandet koordineringsenhet Bilaga122av en
Om reformarbetetskainledasomedelbartkrävs schemafor det institutionellasamarbetet.ett

Dettaschemamåsteuppfyllaföljandekrav.
Detskaunderlättakoordineringenmellandeenheter, involveradeär i arbetet.mestsom-
Detskatillåtainfonnationsflöde.-
Detskabreddadiskussionenmaximalt.-
Detskafungerasnabbtochmedlöpandeekonomi.-
Detskatydligtskilja denpolitiskaochdentekniskanivån.-
Detska autonomi teknikemasstudier,diskussionerochrekommendationer.ge-
Detskaframbäraförslagochrekommendationer, tillräckligtunderbyggdaär och tillsom- mogna,depolitiskainstansema,för tillåta debatt tydligaalternativ.att en om
Detskaundvikaöverflödiga, ellerövemmga enbartprotokollärainstanser.-
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AfrikaSödraBilaga Korruptioneni123

BJUREMALMHELENA

SödraAfrikahardelarivadregeringarnasammanställningFöljande rapporter avär omaven Angola,Botswana,iarnbassademaskickatsDe harkorruption.för bekämpaochgjort gör avatt nå-FörstZimbabwe.ZambiaochTanzania,Namibia,Uganda,Lesotho, gesinkluderarKenya även
Därefterkommeri länderna.förekommerkorruption genom-exempel vilken entyp somavgra genomgång depoli-följerSedanrevisionsmyndighetemaochrättssystemengång hur ut. avenserav opinionsfrihe-tonviktspeciellmedpåverkarkonuption,förhållandenekonomiskaochtiska som

samhällsmoral.viktenrollbetydelse,statstjänstemarmenssamt avternas

fall korruptionVanliga av
högtliten.Den ärnärochtvå korruption storadetfinns storGenerelltkan säga sortersattman - kor-lilla fomtenfönnåner.Denellerroffar sig avpolitikerochtjänstemän storasummoruppsatta

småskaffasigenklatjänstemannens sättdenlilleruption attär summor.
enligtrevisionsmyndighetenskenyanskahar denkorruption rappor-detgällerNär tstor ex underlagnegligeras,upphandlingreglerförgällande atthandlatKenya,frånambassadeni attten om medekonomiblandasföljs,inteobefintligaelleribland samman rege-för betalningar attstatensär

vanligEnaldrigägtskettför leveranserbetalningarharellerringspartietKANUs, rum. annansomatt ändåutgårdetingenhard tjänsteranställda,spökenkorruption k somform menär somsvsomsav i revisiorvsmyn-brukarinteberöraskommunalförvaltning,NairobisSådanafinns ailön för. men
dighetensrapport.

trafrkinspektio-kenyanskadenvarianterinomfleraförekommerkorruptiongällerlitenNärdet
körkortel-förbetalningkrav attdetkanambassadensenligt extraochpolisen, rapport; varanen Detutreda brott.skaför polisenbetalning ettellerkravfå uppkömingen, attslippaler extrat o m just li-betyderkidogokitudenswahiliförspecielltuttryck mutorfinns typen somett avt o m korruptionalltidberorproblemintedelpåpekarKenyaambassadenisvenskasak. Den attenten

tañligheten.administrativanormalau-landförden ettutansnarare

strukturFörvaltningens

uppföljningför ochStatligal revisionsystem
myndig-inomavdelningrevisionsmyndighet,någonformAfrika hari SödraSamtligastater av flestahardepraktikenlallafallkorruption,iundersöker pappret.kommissionheternaeller som

Bristen ärarnbassademas ettenligtgenomslagskraft, genom-någon rapporter. resurserinte större
gåendeproblem.

Namibia,UgandaKenya,finnsi Lesotho,oberoendemedolikagradRevisionsmyndigheter av i Botswana,finnsundersökningskommissionerstatligamindreMerellerZimbabwe.och permanenta
ochZambia.Namibia,Tanzania

klagomål.Om-medsigkanvändaallmänhetenvilkenombudsmantillNamibiahardessutomen Ombuds-skatillsättas.konuptionutrederkommittéföreslagitbudsmannenhar permanentatt somen
undersökningar.omfattandebedrivasmåmöjlighetersjälvhar attmannen

smålåg ochharinstitution statusexempelLesothoRevisionsmyndigheteni är ett somen
Lesotho.Rappor-ambassadeniundersökningar,skriversinapåverkaochföljamöjligheteratt upp lå-delsrollmyndighetensstärkaavsikt attdockförRegeringenharoffentliga. genominte attärterna till hu-kommissionparlamentariskttillsattellerparlamentetdelsbli offentliga, göra entarapporterna

vudman.
nå-underlyderinteochhandläggare110harCommission,däremot,CorruptionZambiasAnti

idomarekommissionenför ärOrdförandentill presidenten.direktdepartement rapporterarutangot ochverksamhetförebyggande ut-utredning brott,medKommissionarbetardomstrolen.Högsta av
fördärvlighet.korruptionensavsnittingårhögstadietsocialkunskapIbildning. ämnet omnumera
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Kommissionenharmedvetetvalt interekryterafrånpoliskårenatt korrupt.somansesvara Bilagal2z3

Zimbabweharett mycketsofistikeratpapperet maskineri för kontroll betalningssuöm-avenligtambassadens Landethar revisionsmyndighet,mama, rapport. AuditorGeneral,en ärsom an-svariginför parlamentet.Det finnsäven parlamentarisktutskottett granskar finanser.statenssomDessutom varjeär statssekreterarei princippersonligenansvarigaför vad tilldelasdet de-som egnaVarjedepartementharpartementet. internrevisor.en

Z legalaDet ramverket

oklarheteri ochokunskap regelsystemenkorruptionensär livsluft.Entjänstemanom gärnasomvill har ingentaemotmutor medborgarnakännertillnytta vilkaatt regler gällerochav kansomkrävasinrätt, påpekarambassadeni Tanzania.Den kännerdärförintealltid hanmutasomgeren attellerhon någotfel,konstaterargör ambassaden.Mutan intealltid för förtur förattges t utanexöverhuvudtaget någotgjort.att
SärskiltZambiaochZimbabwetycksha väl utveckladlagstiftning korruption.Zambiaen mothari princip lagstiftandeochkontrollerandeett parlament, regering stårför hederligt,öp-en ettsomochansvarsfulltutövandepet makt självständigdömandemaktsamt grundvalenförav effek-en entiv bekämpning konuptionen.Mendeolikadelarna ännu intefastförankrade,av är skriverambas-

saden.Den länkeni Zambia avsaknaden kompetent,svaga effektivochhederligansesvara aven po-liskår.I Zimbabwekommerlagen korruptionofta till användning.mot Den effektiv,åt-ansesvaraminstone de lägrenivåerna.Landetharocksåpåfallandeoräddaoch självständigadomstolar.Även institutionernafinns platsbrister deti denom politiskakontrollen, skriverambassadeni
Zimbabwe.

I Botswanafinnsbl regler redovisningöppen ministrarsochhögta tjänstemänsom av uppsattafönnögenheter.Detharvarit ochsåmedtillämpningen dem,konstaterarambassadeni sinav rap-denkankommaport, skärpasefterskandalervårasi dåmen att ministraravgick.tre

3 Bristen uppföljning

Trots flera haroberoendeatt staterna undersökermisstänktav korruptionlederunder-organsomsökningarnasällan någottill resultat.Godainitiativ går intetjust därför uppföljningen förärattomdålig.Detfinnsfleraexempel detta.I Lesothoharfå, några,fall korruptionmedstarkaomens avbevislett åtal.till Rättssystemet, knutetär till detnära styrandeMilitärrådet,fungerardåligt,som en-ligt ambassadens Dethar hänt högtrapport. t i statsförvaltningenatt haro uppsattam personer avsattsdeharförsöktnär draframkorruptioneniatt dagerFörflyttningöppen misstänktatjänstemänel-avleravskedför småñfflare vanligaär sanktioneri deflesta deundersöktaländema.armars av
En3000sidorlång fiskeindustrini Namibiarapport blevklar i februari1992, regering-om menhar inteännu bestämt denskabli offentlig.när Efteren delrapportfrån undersöknings-en enannankommissionsuspenderadesll statligatjänstemän, statssekreterare.Tvåmånader ha-varaven senarenågonde ordentligutredning deraspåståddabrottknapptkommitigång.Trotsdettapubliceradesav

deras i massmedia.I Namibia detvanligtär publiceranamn misstänktaföredomstolsbe-att namnslut.I Botswanañck ministrarlämnasinatre efteranklagelser maktmissbrukposter i sambandommedförvärv Denfria skriveriertomter. bidrogstarktill minisuamaav avgick depressens att trotsattförklaradesigoskyldigatill lagbrott.
I Kenyaharparlamentethitintills inteföljt frånrevisionsmyndighetenmednågrarapporteruppåtgärder.Finansdepartementet åklagarmyndighetenoch brukarintehellerdrivaigenomnågrakraft-

fullaåtgärder,enligtambassadensbeskrivning.

Politiskaochekonomiskaförhållanden

Detallmännaekonomiskaklimatethar betydelseför uppkomsten korruption.stor Den di-äravrektkorreleradtill ekonomisknedgång,lågalöner,byråkratiochstatligaregleringar.
Generellt verkar inkomstklyftorochkorruptionsett stora ha samband.Sambandetgårförmod-ett

ligeni bådarikmingama.Botswana braär exempel.Därfinnsidag offentligaett skrytprojekt.Det
finns knappastnågrautmärkandelyxvillor i huvudstadenGaborone.Avståndetmellan elit och
vanligtfolk litet, skriverär ambassaden.I Botswanafinnsdeflestakonsumtionsvaror, bilar,även attköpa.Händelser dei grannlandetZimbabwe,därministraravskedadesefternågraskumraskaffa-som

i bilbranschen,skulledärförintekunnainträffai Botswana,rer bedömerambassaden.På tidsenarehardenekonomiskautvecklingenskjutit fart.Resultatenhardockfördelatsojämntmedökadein-
komstldyftor följd. Samtidigtharkorruption, tidigare heltsaknades,som nästan börjat före-som attkomma, denäven säkerligenfortfarande tämligenär marginelli jämförelseom medandraländeri re-
gronen. 407Ett instabiltpolitisktlägetycksocksåinverka graden korruption, indirekt.än Iav om exem-
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beslutso-lågmoral,präglasförvaltningentillsituationenlettinstabilaLesothoharden att avpelvisBilaga123 forgångiåtgärderde ärmotverkar atthållning.Dettaavvaktandeallmänt sombenägenhetochen

i Lesotho.ambassadenkonstaterarkorruptionen,bekämpa
myndig-genomregleradsedanlängeekonomilandetsocksåfrämjas avkanKonuption attav utländskxalutatDettilldelningenbyråkratikringgärdatsnårskogZimbabweharI avheterna. aven medProcessenansvarigatjänstemännen.denäringslivetochbådeförfrestelsernaturligtvismedför

ambassabedömerproblem.dettareduceraförhoppningsvisekonominkommerliberalisera attatt
i Zimbabwe.den

betydelseOpinionsfriheternos
främjagäller öp-roll detviktig när attoppositionspelarpolitisk enorganiseradochEnstark en nivå.hög IkorruptionÄven avslöjauppgiftiviktighar attkonuption.debatt pressen enompen ochdemokratiseringen,följdskriver meromländerna merundersöktaflera de en avpressen,somav innehardocki Namibia,exempelvis attjournalister,undersökandeutbildadekonuption.Bristen

liten,försvinnandefåriavslöjaskonuptionskasigden vararisken ägnar ansespressenatt som vårenstagitvisserligenmediaregeringskontrolleradefall har uppambassaden.I Botswanasenligt
bakgrunder.Ambassa-utförligabetydligtkommitmedharobundnaskandaler, den merpressenmen konuption.bekämpningenifaktorernaviktigastedefri aväri Botswanaden att avpress enenanser

Stutstiönstemunnenssituation
existensmi-understigersålåga delönertjänstemännens attkorruptionvanligtskältill ärEtt att

slut.lönenmånaden ärnärkvarveckoroftaharsålåga löntagarenTanzania deI trenimum. är avatt extrain-skaffasigförsökaanställdatill designalindirektarbetsgivare attDärmed staten ensomger behållasvårtfårdetkonsekvens attEn ärTanzania. statenambassadeni attskriverkomster, annan
duktigatjänstemän.

möj-Detföretag. öppnardrivalagenimeddestatligatjänstemännen,kanKenya egnal ryggen,
förekommerUgandaIarbetsplatsen.egentligadenkontorsrumtelefonerochutnyttjaligheteratt förarbetenjustdåligtbetaldavid sina attsigfastbitertjänstemänambassadensenligtdet, rapport,att

företaget.egendomtill detutnyttjakunna statens egna
tillfällenutnyttjafrestelsenminskarDärigenomrimliga. attlönernadäremot,I Botswana, är mer Gabo-huvudstadeniflygplatsentullensigigenomintelärDettill extrainkomster. attmutat ex kanstatligatjänstemännendelanddärexempelLesothoambassaden. ärskriver annatettrone, ministrarnatjänstemännen.dehögaNamibiaharbisysslor.Itillbehövalönsinöverleva tautanatt liggerochhusköp,låntill bilfonnånligamycketmedtillsammansLönema,myckethögalöner.m korruptionenAmbassadenSverigehar.i attmotsvarandekollegorvad ansermyckethögrebra än

någotlägrelöner.medskullehämmasäven

sumhöllsmorulullmönnubästaDet en-
mångaproblemigrundläggandeEttlojalitetbristandeKorruptionförutsätter statsapparatcn.mot

samhällsinsti-fördenågotförtroendeharintemedborgarna gemensammasamhällenafrikanska äratt försörjningsinrättningarangelägenheterinte utanbetraktasDe somtutionema. gemensammasom viktigasteDemokratinsi Tanzania.ambassadenklienten konstaterar uppanställdaochderasförde
detmellansambandetochsamhällsinstitutionemaförtroendetför en-återupprättagift i Afrika äratt bysamhäl-fannsiFörtroendetförslag,ambassadsenligtbästa.ochdetskilda sammagemensamma harutmärktebyn ännusamarbetsmönsterochdetmoralMendenfortfarande.ochfinnsdär somlet

krävsVad ärstrukturer.moderna ettsamhälletsafrikanskadettransplanterasin i somintekunnat
Lojalitetenambassad.privatmoral,kräverochdeti sinsamhällsmoral,slags sammaansertur nogen diversifierasekonomintaktmedökaitroligtviskommer attbästadetallmänna attnationenochmot ambassadenipåpekarlångsamdocksigstäderna.Detfler flyttar till rörallt process,och enomatt

Kenya,
kollek-behöversamhällsinstitutionemaprivatiseras,näringslivbehöver snarareTanzanias men

förl Kenya,Tanzania. annatföreslårambassadeni taettattnyttigheter,tiviseras bli gemensamma- denklanen,ordningfallandedärefterioch motfamiljenförstahandlojal iexempel,är motpersonen fått utbildningdärifrån.Denambassadrapportenenligtoch allrasist sometniska staten,gruppen -- meduppnått positionDentill familjen.medsigdelaförväntas engodainkomsterochdärmed som
parlamentsle-Enupphandlingar,ochtjänstetillsättningarvidetniskasinförväntasmakt gruppgynna ellerskolor,form vägaritill valkretsenhemutifrånvad lyckashanväljarnabedöms avdamot taav Västlän-ivanligmycket ävenföreteelsensistnämnda ärdeninteglömmahälsovård.Men ska attman

personval.medder
harambee,till kmycketbidramedi och numeradeltapolitikerförväntaskenyansk sEn pengar408
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oftastpemtinginsamlingarFör samhällsändamål.Deekonomiskakraven oftaär stömegemensamma Bilaga123vadpolitikernskullekunnaän klara hanintehadeñfflat till sigextrainkomster.I falletUgandaom
förefaller lojalitema.mönsterstyrasamma

Ytterligare variant denalltför vanligaär sammanblandningen kassaochdeten statens styran-av
partiets.de I Zimbabwehänder gårdet skattemedel till partiaktiviteter, partiet Zanupt fåratt att - -lån frånde statligabolagen,och utbetalningar. bistånd,iblandstora användstill fiskaatt röster,att

skriverambassaden.

framtidenKorruplioneni

Framgångeni kampen kon-uptionberor dedemokratiskaochformellamekanismemamot om
finns platsoch tjänstemän politikeruppleversigharimligalevnadsvillkor.samtom

Ambassadeni Kenya ganskaskeptiskinfor möjligheten kommaär till medden kor-rättaatt stora
ruptionen.Den inteovanligär i i-ländermeddjupaämbetsmannauaditioner.Sannolikhetenens att

u-landmed administrativ ochtraditionskullekurmaett lyckasbättre mycketliten.lärapparatsvag
Kenyasfall hardessutommånga oppositionspolitikematillhört maktapparaten.Att deskullebrytaav
praxisvid regimskifte knappasttroligt,enligtär ambassaden.Ett ilerpanisystemett skulledockkun-

ökaparlamentetsinsynochbidratill minskaden konuptionen.attna stora
Denlilla korruptionen troligenlättare hanteraär den bedömerän ambassadeni Kenya.att stora.

Ett flerpartisystemmedökadinsynochkontrollskulleocksåhärkunnaledatill förbättringar. såMen
längesamhällets inteingriper allvar den kretsen detintelätttoppar predikamoralärmot attegna
ochhederlighetfor småfolket.
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Bilaga fenomenl24 Korruptionsom

BJUREMALMHELENA

botemedelDebatt-Orsaker,konsekvenser,KonuptionensanatomiskriftKarlström,Bo vars - bedräge-korruptionhelhetbygger,definierarpromemoriatill sin1991,denna mutor,Sida somnr
offentligt anställdautfördautpressningvissaformerdelning vinsteroch personersomavavav detof-sfärochdistinktionmellan privatförutsätterBegreppetsintjänsteställning.missbrukar enen

såsommutaffä-alltså ekonomiskbrottslighet,intedefinitionBoKarlströmsfentligaintzresset. tar upp
definitionväljerhanFörinomdenprivatasektorn. avgränsaämnetskattefusk att somenm m,rer, också, Bo Karlström,denenligtoffentli agerande.Denprivatoch ärkonfliktermellanbaserar

ellerBo Karlströrrisi dennapromemoriaiktema ärdefinitioneni litteraturen.allmäntaccepterade
synpunkter.refereradede egnapersonemas

i västerlandetbåde tid och Denskarpaflytande i gränskorruptionDefinitionema är rum.av så okändiallmännasintressenochdetekonomiskaintressendrarmellanprivata gottvar somnumera såg privatahansSveriges.IngendelGustavVasasekonomikungadömen.semnedeltidens en avvar
undermedel-trakasserierför slippanågotfelaktigt.Betalningarkassakistagrävandei attstatens som

Definitionemaskatt.formDå detuppfattadesidagkallasförtidenskulle muta. en avsnararesom
traditioner.olikakulturellamellanländermedsigskiljer även

slogskorruptionlvü

möj-politikernashögstlitenkonuption.DekorruptionochskiljamellanMankan uppsattastor
denlille tjänstemarmens.dimensionhelttjänaochmetoder ärligheter att annanenmerpengar av småmetoderfår användaenklaprovision.Dekontrakt kaningaDe har somgerstora som gesenare ochhotarfortkörninghävdar dettill flygplatsenbilistenPolisen väg attstoppar varsompengar.

för extraslant.omedelbartförhörmed att en
poli-exempel deDepåverkar förstärkervarandra.båda korruption och tungaDe somtypernaav

legitimitet tjänstemännensmoraliskaffärer formsinatvivelaktigatikernasätter geren avgenom
transaktioner.

inkomstkoncentration,tilleftersomdenlederskadligför samhälletkonuptionenDen ärstora
därför denskadliglilla korruptionenimportkontrakt Den äronödigtdyra attmisstro etc.staten,mot

utförasitttidhar mindretill tjänstemännenlegitimitet,delslederundergräver attdels attstatens
går skaffa extrainkomster.dåså till sigmyckettidegentligaarbete att

fragmenteringinstabilitetochoftapolitiskkorruptionkonsekvensen utbredd ärDenyttersta av
detkanskeslutpunkt.Nigeria härvanlignationsbildningarmedstatskupper är mestex-somavsvaga mak-ordningtagitlandeti ochfrån detheterogenaolikadelarexemplet,därregeringar turtrema av

rundgångblevDennapolitiskafrån delar landet.regeringar andratidigarei statskuppermotten av
dåfrån plundradesoljanintäktema1970-talet;deefteroljeprischockemaspeciellttydlig stora suc-

olikaregeringama.cessivt deav

ursöktosellerkritiserasskulldenKorruption-
förstående detochtvå förstaurskilja detanatomikankonuptionens synsätt,I litteraturen manom

kritiskt.andra
förvaltningför offentligoklarareglermedförstående u-ländemaskolanDen staterungasomser

korruptionbetraktari västerlandetdet idaggår historisktskededärigenom sesett somsomsom förklaringsgrundentillhistoriskapåminnermycket denkorruptionnonnalt.Denna omsynsom iförstående hävdarvidareskolandominerande.Denganskalänge attnedanochfenomenetse var
klangrän-intressensammanhållande skapa överkonuptiondessa blir attstater gemensammagenom

smörj-också korruptionfungerarförståendeskolanhävdarDenviafinansiellakontrakt. att somsema
byråkratier.ineffektivameddåligtfungerandeekonomiermedeli

uppåt,till dembetalasalltidkonuptioninnebärDenkritiskaskolan att somre-att pengarmenar
förmögenhetochkoncentrationtill orimligt starkDettakan ledamaktochdanhar avenpengar. Zaireför landet.direkt förlustutomlands resultatettillgångarna placerasdessutom ärmakt.Om en

exempel.underMobutuärett
konsekvenserna korrup-negativabetonadetenderar alltmerForskningenunder att av4l0 senare denal-förvaltningenkanoffentligapåverkarheladenslår samhälleochkorruption ition.När rot ett
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drig försvaras,varkenmoralisktellereffektivitetsmässigt.Det inteheltovanligtär ärligtbeteendeatt Bilaga124bestraffasi u-ländemasförvaltningar,exempelvis avsked.Detta intebarahögstomoraliskt,ärgenom

också skadligtför effektiviteteni ekonomin.utan ytterst

Biståndochkorruption

Utrikeshandel,internationelltbiståndochkapitalflöden kommersiellkaraktär exempelärav
kontakter delsluckrar traditionellavärdesystem,delsskaparmöjlighetertill ekonomiskasom upp
transaktioner konupt Möjligheterna snabbtbli rik uppenbararsigochnatur. detfinnsingaattav tra-
ditionella,moraliska hindrarspärrar utnyttjardem.attsom man

Finansiellakontaktermedomvärlden,och i synnerhet penningflödenutifrån, viktigärstora enkällatill Biståndetkorruption. sådanviktig finansiellär mångakontakti fattigaländer befin-en somsigjust i denkulturellabrytningspunktdärmodemisering, ellerindustrialisering,blir allt vikti-ner
ochdär roll i denna ökar.Biståndetsroll i u-ländemasförändringsprocessstatensgare, ärprocess spe-ciellt kompliceradi avseende,nämligendärför offentligtbiståndkanaliserasett statsför-att genomvaltrtingari mottagarländema i flertaletfall komrpta.Att förse förvaltningarär dessa medsom stora

penningtillskottinnebär mångdubbling frestelsentill missbmk.Samtidigt svårtdetofta förären av
utländskgivare ändrabeteendenorrnerinom förståratt baratill del ochkanen ettsysternsomman enpåverka.
l SIDAs I krisensspår.Förändratbiståndtill defattigasteländernairapport, Jan Ce-

dergrenochBertilOdén,SIDA l99l konstaterasdet vid tilltagandekonuption detfrestandeäratt
ökakontrollen heltenkelt verksamheten.Detta långsiktigatt över inte lösning.att ärtagenom en

Rapporten därförnågrakonkretaförslag vad kan inombiståndetförgöras handskasger attsom
medkorruption

SIDA bör för detförsta årliginföra revisioni insatsavtalen.Enrevisionsklausulbör införasvid
förlängning pågåendeavtalochi alla avtal.Fördetandraskabevisadefall korruptional-av nya av
drig sanktioner.SIDA bördrasig samarbetemedinstitutioner,accepterasutan myndigheterochur
företag misstankarna starka,föreslårförfattarna.Förär dettredjebörmottagarländemasom egnare-visionsmyndigheterstärkas exempelvisförvaltningsbistånd. måsteldialogen betonavik-genom man

ökadöppenhet,insynochmöjligheten utkrävaten Till sistkandeti vissaländerbli nöd-av att ansvar.
avståfrånvändigt arbetai vissasektorer förvaltningsområdenelleratt grund föratt risken miss-av

bmk biståndsmedel.av
Till råddessapraktiska läggerBo Karlström förhoppning biståndet, villkor iatten om genomsamarbetsavtal,i samverkanmedVärldsbankenochvalutafonden kanmedverkatill minskaetc, att

deekonomisk-politiskaskevhetervalutapolitik, priskontroller m oftafungerar källarn som somentill konuption. påpekarHan internationellafinansiärer, biståndsmedeläven ellerkrediter,kanatt av
bidratill förkorta fasden korruption flestade samhällentycksatt igenom till detvägenav som
modernasamhället.De kan det följaklaragöra och redovisningsregleröppna i avtal,ochattgenom

självaspelamed kort,d intefallaför frestelsemaöppnaatt till sig marknadergenom attmutav s nyai u-världen, försig vapenleveranser,kraftverkellerindustriinvesteringar.vare

korruptionHuruppstår

Tre förklaringsgrundertill korruption historisktmakroperspektiv, moralisktmi-tas ett ettupp
kroperspektivoch samhällsekonomiskt.Oftaexisterardeparallellt,d törklaringsmodellett for-v sen
stärker mångal dagensafrikanskasamhällen sannoliktalla giltigaär synsättenenannan. treav sam-tidigt.Detfinns viktig skillnadmellandethistoriska,förutbestämda, bådaochde andrasynsätteten
nämligen något problemetgöra medkonuption.Iden förstamodellenfinnsutrymmetatt detinte-mycket förränsamhälletochtiden bådagöra l de andraatt är mycket Boär större.utrymmetmogen.

Karlström olikaäven lösaproblemet utifrånsätt medkonuptiontar och deattupp vart ett treav syn-
sätten.

historisktI En makrøperspektiv

Enligtdethistoriska konuptionsynsättet naturligtär och oundvikligtfenomenunderett to ettmvisststadium samhällespolitiska,ekonomiskaochsocialautveckling.Enett centralförvaltnings-av
rättvistocheffektivtkanskötalandets uppstårapparat angelägenheter såknappast längesamhäl-som

letbestår klaner,baserade geografiskaelleretniskalojaliteter,ellerdominerandefarniljedynas-av
tier. l sådantstadiumi samhälletsutvecklingsaknasett denpolitiskaochrättsligabasenför objek-entiv förvaltning.rättsapparatoch Underkungadömenastid detdepersonligaförbindelsemavar snara-lagarochförordningarän skapadetrygghetfor individen.re som

Detfinnsingaenklalösningar problemetmedkonuptionenligtdethistoriska Kor-synsättet.
ruptionen 4llminskargradvisi taktmed samhälletutvecklas.Ekonomisktillväxtochökadläskunnig-att
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till detellerfrånfamiljen,klanen,långsamtflyttaslojalitetmedelklass stammenhetskapar varsenBilagal2z4 efterförtjänsttillsättstjänstemänkompetensförvaltningensSamtidigthöjsbästa. attallmänna genom

ocksåfårekonomin stoneAllteftersomnepotistiskagrunder. växer staten resurser, aänsnarare tving-så deinterimligalönertjänstemäntill sinaanvändadem attbeskattning,ochkan attgegenom tillåtet.tillåtetochinteframförvadpraxis ärregelverkochParallelltbisysslor.ha växer somett enas politiskyttrandefrihet,demokratiserassamhälletsvårare döljaKomrptionblir dessutom när op-att
allmänhet.för ochinsynpositionochstörre press

underförhållandenai Europamånga medlikheteru-länderhari dagenstill korruptionOrsakerna
självstän-historiamycketkortAsienharAfrika ochdelarländerisenmedeltiden.Flertalet somenav
allmännatill detofta lojalitetenligger djuparefamiljelojaliteter änochstatsbildningar,diga stam-

överle-förutnyttjasinställningdärförunderbetaldaochtvingasofta attochtjänstemännenbästa, är
va.

möj-allmänhetensdelsvadgällergäller roll,delsvadockså olikheterfinnsMendet statensstora
politikernaoffentligasektornochgenomgåendegivit denu-länderharDagenslighettill insyn. upp-

Dengi-kundedrömmarenässansfurstemakthungrigaöverstigervaddenvidagifter om.mestsom kommunikations-modernaförkorruption.Denuppgifterökarriskenomfattningen dessagantiska av hemlig-kanfurstendömenintefrånskillnadu-ländematill renässansenskorruptioniteknikengöratt
börSamtidigttillanklagelserna noteraattkommerhållas evighet.Förrelleri all ytan. manuppsenare våg miss-LatinamerikaAfrika ochmaktenikommittillregeringar harflera de t en avexsomav

genomgående blir komrpta.självamedkorruptionennöje nästan
allasamhällssystem.finns ibegå handlingarkorruptafrestelsemaglömmaMan skainte attatt

Sverigeexempelvisdagens änstarkareidockmycketkorruptionmotverkarMekanismema ärsom ochregelverk.fungerandelagarpolitiskoppositionfriLatinamerikaAfrikaeller samtitex press,en-

mikrøperspektivmoralisktZ Ett
kontrakt,korruptionperspektivkanochindividcentrerat etttekniskt-moralisktUr somsesettmer kontraktsförhål-dockvanligare korruptadettvå I verklighetenindivider. ärtransaktionmellan atten transaktioner.Därigenomtill deövrigaallakännerantallandeninvolverar parternasett personersom

transaktionerförFörutsättningarnapotentielltangiven.skruvstädihåller fastvarandra avde ett av
inblandade,tvåutgårfrån individerendast ärskull treför enkelhetensdethärslaget att avär,om för-erbjudakannågrakonkurrenterhainteförstaskatjänstemarmenolikaslag.Fördet sammasom

regelsyste-beslutsfattandet,dgodtyckeifinnasskadet attFördetandramån till lägrepris. ett v sett
revisions-oberoendeellernågraöverordnadefinnasskadetinteFördettredjelösligt.är personermet

transaktionema.upptäckamyndigheter kansom
visstmiljönochsocialadenpolitiska ettmöjlig uti problemhärdenupprensning ärEn serom

vissdis-börfinnasoffentligtanställda.Detmåttstockar vad krävsförbörfinnasDet ensätt. avsom
hantlangare.användertjänstemännenså politikernaintepolitikförvaltningochmellan somatttans

rimli-förutsättervilket i sinförvaltningen,professionalismivissgrad turvidarefinnasDetbör en av Slutligendisciplini arbetet.skaparochreglerramverk lagarocksåñnnasbörlöner.Det ett somavga demokratisktdelsviarevision,viaoberoendekontroll,delstill insynoch ettfinnasmöjlighetbördet
såmoti-aldriguppfylldakaninteförutsättningartillåter Omintedessa äropposition. ensystemsom

uppnånågrabeståenderesultat.veradeldsjäl

samhällsekonomisktEtt3 synsätt
orsakertillekonomiska-politiskaochsarnhällsekonomiskaolikastuderarNationalekonomema

prisbildning-ingreppiillustreradettauppstår. exempel kan synsättrörEttbeteendenkorruptaatt som
såsompriskontroller.en

dlandetsvaluta,prisetfönnodligenu-länderblanddagensvanligasteexemplet ärDetallra v s
valutasitt landsprisetcentralbanker gentemotregeringarochregelbestämmerväxelkursen.Som

vadhögreväxelkursen, änharpriset,i Afrikaalla länderI praktiskt satts somandravalutor. taget
köpa.då billigaartificielltfått råda. valutorblirAndra atthadefallet marknadenhavaritskulle om skul-allalandet.Omfrån iimportöremaöverefterfrågan utländskvalutatill somDetleder t exen slut.snabbtockså landetsvalutareservfick det,skullelågapriset tatill detutländskvalutavilja ha

oftaDessutomvaluta.tilldelningencentralbankemaFör förhindradetta ransonerasavatt ransonerar formimportlicenser,efterfrågan främmandevaluta,indirektochdärmed att enimporten, genom
för licensochalltså för valutauppstår köpTvåköertill importörema.kölappar,delas enavut enav -

imponeraatt
vänskapsband.Depenningpåse starkastellerförsttill kvarn,Härgällerinte tyngstutansnarare

Overvärde-u-ländema.konuptionikällornatillnågra viktigastedetvå köerharblivittyperna avav
Afrika.fenomenisärskiltvanligtvaritväxelkurserharrade ett

Enfleraförklaringar. över-valuta Detfinnssinmånga övervärdera412 dåså länderVarförväljer att
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värderadväxelkursinnebär importprisemahålls kraftigt.att De vinner detta denere ärsom stora Bilaga124importörema,ofta själv,ochpolitisktinflytelserikastaten stårregeringen Ennära. över-personersomvärderadväxelkursinnebärockså blir olönsam.Exportintressenaattexporten är organiseradeisvagtflertaletländeri Afrika ochharalltsåmycketlitet inflytandei regeringskretsar.

Importöremasstarkainflytande delösningargör korruptionsproblemenatt enkla iutsomserteorinblir svåra genomförai praktiken.Deatt ska besluten oftastärtasom sammapersonersomblir lidande dem.Få bereddaär rationaliserabortav sinapersoner att tjänsterochdärmedsittle-egnavebröd.

korruptaDen fasenkanförkortas

Närdetgällerkorruptionfinnsdetrisk blir cyniski arbetetatt medu-länder.Korruptionensmanofrånkontlighetkankanskeförstärkas historiskaparallelleri västerlandet.Sådanaparallellerav mel-landagensu-länder gårdagensoch västländerfår dockinteförleda till fatalistiskaslutsatseross omkorruptionensoundviklighet.Närsamhällengårigenomperioder snabbekonomiskochsocialfor-avändringfinnsdetsannoliktskäl sigvänta kormptabeteendenatt ökar.Menatt hurlängedessaperio-der inte någotär forutbestämt.sättvarar
Detñnnsall anledning dagensu-länder,att fungerartm att i starktintegreradvärldseko-som ennomi, föremålär for intensivbevakning joumalister,som och medborgareharallt lätta-av varsegnaskaffasiginformationatt maktmissbmkinomre landet,kommerom det korruptastadietattpasserabetydligtsnabbare vad gjordeän i Västeuropa.Deallt starkarekraven ökaddemokrati hörssomi antalafrikanskaländerkanett kanske denkorruptafasenatt allt kanförkortas.sessom trots

413
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mottugnrlünderkorruptionför iriktlinjerBilaga minimering125 SIDAs av

Bakgrund
förkla-olikakanhaDenutsträckning.varierandeisamhällenflestaförekommerdeKorruption samhäl-skadligföralltiddockKorruptionomfattning. ärmindreelleroch stön-eringsgrunder varaav

let.
underdetländernahar senastefattigastemånga defunnitsikorruptiontilltendenser avDe som Struktur-i idag.befinnersigländermånga dessaekonomiskakrisdenförstärktsårtiondet avsomav konup-siktlängreminskargenomför,mottagarländemamångaanpassningsprogrammen avsom marknaden.köpaskan öppnatjänsterochvalutasåvälutländskeftersomtionstillfällena varorsom ökadedenkorruptionenförvärra pressen u-strukturanpassningemellertid genomPå siktkankort möjligheterbiståndskaparÖkande intemationelltochhandel nyalågavlönadetjänstemän.ländemas tillresursflödenbiståndetkanaliserasGenom storakorrupttransaktioner natur.ekonomiskatill av

nivåer.olikastatsförvaltningens
utvecklingssamarbetet.forinommåstediskuterasöppetproblem ramenKorruptionutgörett som ellertillinbjudakanmetoderochsituationerdeochanalyserabevaka somviktigtdärförDet attär

mottagarländema.ikorruptionförvärra
und-ochaktivtgällerambitionsnivånvad stoppaatthöjninginnebärriktlinjerFöreliggande aven handandraochiSIDAstödsverksamhetdeninomhandi första avgäller somDettakorruption.vika ochandraförvaltningsreformerförfårskeinomförvaltrting.Detmottagarlandets rameni hela senare

effektivitet.förvaltningenshöjatillsyftar attutvecklingsprogramsom

Definition
ochpri-offentligtbeteendebedrägligttolkaskorruption kan ett avbegreppetbredare somDet medborgar-andradärmeddeochoftastvinningpersonlignivåerfor statensolikaanställdavat följan-tilltvå begränsasochidelassammanhangdettadockibörbegrepp uppbekosmad.Dettanas

de
förtroende-elleranställdoffentligtegendomkommunalellerstatligförskingring avstöldoch av

valdperson,
bestickning.tagande mutorav

praktikenKorruptioni
medexempliñeraskanmetoderantalskekanförskingring stort somettStöldoch genom exempelvisprojektverksamhet,ingår imaterielochmaterialförsäljningprivat somstöldoch av- reservdelar,ochfordoncement,papper, inspektionsdokument,ochverifikationerfakturor,förfalskningav- fordon,statligaegendom,kommunalstatligeller texuthyrningeventuellochanvändningprivat av- telefonlinjer,ochfastigheterstatliga statligföravseddatelefonlinjerel-energiochförsäljningeventuelloch vatten,användningprivat av- försäljning,ellerverksamhet minera-ochkorallrevplanteradskog,naturligellertillhörnaturtillgångar tstaten,stöld exsomav-ler. myck-ochländer ärindustrialiseradei enmönsterföljeriTagande sett somstort sammamutaav

företeelse.gammalet
formen ärtraditionella mutaDen av anbudstävlan,iföretagvisstväljaförersättning ett eneller atta attta annanpengar ifingrarnamellanförtillståndellerbevilja attförersättning seeller attb att annanta pengar förordningar,ellerregler,lagarsamhälletbrytafråga motattom förmåner ärsärskildanärstående annarsellersjälv somsigtillställningsinutnyttja attc geatt

svår delatt av. samhällethelapågå tid,längretillåtsden genomsyrakankorruptionformDenna omavsenare Bangla-iavgift läraredenexempel dettaärEtt enutvecklingen.förhinderstrukturelltblioch ett formifråneleverna extra-måste igen avi sindenne taturrekryteras,förmåstebetaladesh att som
lektioner.

denför sigklarthamåste attdefinitionenenligt manochkorruption ovangällerdet mutorNär -- bereddaärenskildaliksomföretag,inhemska sompersoner,internationellaochberoendestarktär av
4l4
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betalaatt mutor.

Bilaga125De skadeverkningarnastora dennakorruptionär stömingamaav denoptimalaresursfördel-avningenaffarsmässigheteni relationernamellan ochprivatstat näringsliv. Korruptionkanledatillpolitiskabeslut, inte delångsiktigamålsättningarnasom gynnar ökadvälfärd.t Korrumperadex omupphandling konsulterkanledatill ofullständigaav elleroprofessionellautredningar i sin kantursomledatill investeringar skadarmiljön,ekonominsom ellermänniskorssäkerhet.
SIDA böri förstahandanvändamottagarlandetslagstiftning för agerandenochsomnorm even-påpekanden.tuella Någonlokaltanpassadförståelse för u-landskomrptionkaninte likaaccepteras,litet SIDA kansom defattigaacceptera berövasatt denlilla socialaservice allt finnstill-trotssomgängligeller beloppattstora biståndsprocessenskullegenom hamnai privatahänderochöverförastill bankkontoni utlandet.Manskallhållai minnet nästanall korruptionatt går överdemut harsomvillkorsämst ochminstfamiljekontaktermedoffentligtanställda,d oftadefattigaste.Korruptionv sdrabbardefattigadels uteblivnafördelargenom utvecklingsinvesteringar,delsav minskadgenomvolymochkvaliteti densamhällsservice äravseddfördem.som

Åtgärder
Åtgärder bedrägerimot ochstöldskiljersig frånåtgärderför minimeradenatt strukturelltmerbetingadekorruptionen.I fråga stöld börSIDA, tillsammansom etc medandragivare,initieraochpåskyndarealistiskbudgetering,redovisning,insyn,revisionoch ingåri begreppetannat godsomsamhällsstyrningGood Governance.

Allmännaåtgärder

Förekomsten ochriskenför korruptionav varierarfrånland- till landochmellanmyndigheterochorganisationer.Det därförär viktigt studerahurkorruptionatt förekommeri varjelandochvilkenutsträckningsamhällssektorerochmyndigheter påverkade.är
Alla diskussioner korruptionmedmottagarlandetom bör- öppenhet.lgenomsyras dialogenavmåsteutkrävande accountabilityav ochansvar Ökadöppenhetoch insyn transparencybetonas.
Bevisadefall korruptionskallaldrigav- accepteras sanktioner.utan
I vissaländerkandetbli nödvändigt avståfrån- att arbetai vissaformeratt ellersektorer riskenp gaför missbruk biståndsmedel.Politikerav och myndigheteri landetbör informeras varföromundvikerdessasektorerområden.
Deåtgärder väljsför motverkaellersom att kommatill- rättamedkorruptionmåstediskuterasochhelstöverenskommasmedandragivare.Samordning och åtgärdersynsätt mellanav givareäravgörandeför positivareatt resultatskalluppnås.
SIDA, främstbiståndskontoren,bör inta- öppenattityd tillen massmediai mottagarlandet.Densvenskaoffentlighetsprincipengäller föräven svenskförvaltningutomlands.
SIDA kanockså, villkor iett insatsavtal,som t kräva- ex mottagarlandetatt redovisarmedels-användning till allmänheten lämpligtm m sätt.

Rapporteringochrevision

Samtligaavtalskall,såsomidagär normalfallet.innehålla- tydligakrav fysiskochekonomiskrapportering.Biståndskontorenskall bevaka rapporteringenatt inkommer.Om rapporteringenintekommerin,eller den ofullständig,är skallom sanktionervidtas.Efterpåminnelseskallutbetalningar-Avtalenstoppas. skallna vidare SIDArätt när helstge att ochgranskasom räkenskapema.
I defall rapporteringen sådanär detföreliggeratt misstanke- komrption,ellerdärriskenom ansesskallSIDAstor, anlita auktoriseradrevisionsfirmaen för revision insatsen.Revisionsfirmanav kan,förutsatt erforderligkompetensatt ochintegritetföreligger,i normalfallet lokaleftersomdendåvarabesitterlokalkärmedom kan värdeförsom revisionen.SIDAsvaraav avsikt låtagenomföraatt löpan-derevisionskallklargörasför mottagarlandetsmyndigheterredanvid insatsensbörjan.

kontrollMLs och förbättrasrevisionssystem
Förvaltningsbistândetbörutnyttjasför stödja- att mottagarlandetsutveckling systemav motver-somkarkomrption.Såbör ländernast centralarevisionsmyndigheterex kunnaförstärkasliksomdenin-temrevision förekommmerinomförvaltningen.som SIDA börvidarekunna förvaltningsbiståndgetill valutahanterings-t ochinköpssystemen.ex Fråganbördessutomuppmärksammasvidallt stödtill
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sektorer.samtligainomkunskapsutvecklinginstitutionsuppbyggnadellerBilagal2z5

upphandlingsreglervedertagnaTillümpu
bekäm-kaninteupphandlingar,statligasambandmediinnebärkorruption mutorDentyp somav- till-förebyggassålångtmöjligtmåste noggrarmDen enrevision. genomrapporteringochmedpas devikti-vilkahandböckeri SIDAsreglerfinnsDessaupphandlingsregler. avvedertagnaämpningav

ärgaste
vidförfarandetskallhandlingsplanerochprojektdokumentiinsatsavtalochprocedur-I alla samt
tillavtalendelarockså dessadelgeskallframgå.SIDAklart avochtjänsterupphandling varorav

upphandlingsärenden.ideltarkonsultföretaghosochmyndigheterberördaialla som
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AGRICOM Moçambikiskt statligt företag för uppköp jordbruksprodukterav
AIC Arbetarrörelsens internationella centrum
APIE Statligt forvaltningsföretag i Moçambique for nationaliserade

hyresfastigheter

ARO Afrikagruppemas Rekryteringsorganisation

BADAEA Arabisk utvecklingsbank

BCM Moçambikisk statlig handelsbank
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BM Moçambiques centralbank

BPD Moçambikisk statlig bank

BRAC Landsbygdsutvecklingskommitté i Bangladesh
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CARE Amerikansk enskild organisation

CCADR Moçambikisk jordbrukskreditkassa
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CENE Den moçambikiska regeringens samordningsorgan för
katastrofrnsatser

CORE FNs kommission for reintegrering

DAC OECDs kommitté biståndsfrågorför

DEA Jordbruksekonomisk planeringsenhet inom det
moçambikiska jordbmksministeriet

DNEP Moçambiques nationella och bromyndighetväg-
DPCCN Moçambiques organisation for katastrofbekämpning

EKN Exportkredimämnden

ESAF lMFs utvidgade strukturanpassningsfacilitet

FAO FNs livsmedels- och jordbruksorganisation

FCG Moçambikiskt administrativt valutafordelningssystem

FM Moçambikiskt administrativt valutafördelningssystem

FRELIMO Ursprungligen moçambikisk befrielserörelse, efter
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FUNDAP Brasilianskt konsultföretag

GCPI Moçambikisk organisation for administrativ valutafördelning,
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