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1. Inledning 
Ofta benämns tiden mellan 1890 och 1940 som imperialismens era eftersom det var en tid då 

Europas stormakter ansvarade för en gränslös ekonomisk och territoriell utbredning i 

världen.1  En av de kontinenter som snabbt hamnade i många västmakters fokus var Afrika, 

detta på grund av att kontinenten med sin befolkning och sina rika naturresurser hade 

kapacitet att bli en profitfylld scen för västländska länder.2 

Efter Berlinkonferensen på 1880-talet fördelades de territorier i Afrika som inte redan 

koloniserats mellan Europas stormakter. Denna koloniala utbredning, som ju följde på 

förslavandet av en stor del av kontinentens invånare, anses idag av många som en av 

mänsklighetens värsta förbrytelser. Dessutom menar man att många av dagens ekonomiska, 

politiska och sociala problemkomplex har sitt ursprung i perioden för den europeiska 

kolonialismen.3  

Idag investerar Kina mer pengar i de afrikanska länderna än vad flera europeiska länder gör. 

Relationerna mellan Kina och Afrika har stärkts betydligt då Kina har börjat erbjuda bistånd 

samt handlar och investerar mer i Afrika. Den afrikanska kontinentens ekonomi bedöms 

expandera i högre tempo än på mycket länge, vilket till stor del beror på Kinas intresse för 

ländernas tillgångar. EU:s intresse av Afrika har också intensifieras under de senaste åren. 

Precis som för Kinas del är det framför allt ländernas tillgångar som lockar. Men till skillnad 

från Kina så understryker EU hur centralt det är att deras samarbete med Afrika förväntas leda 

till demokratiutveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt som EU är i 

Afrika och poängterar att deras samarbete med afrikanska stater ska stimulera demokrati och 

mänskliga rättigheter frågar sig Kina hur de enklast kan gå in samarbeta med afrikanska stater. 

Detta gör det lättare för enskilda icke- demokratiska stater att ingå avtal med Kina än med EU, 

då den kinesiska regimen inte ställer krav på demokrati och mänskliga rättigheter.4 

I alla externa avtal som EU har med afrikanska stater finns det klausul om demokrati och 

mänskliga rättigheter. EU-länderna arbetar mycket med att införa demokrati och mänskliga 
                                                
1 Magnusson, Lars. 2002, s 13 
2 Ibid s 14 
3 Ibid s 17 
4 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 20-21 
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rättigheter i utvecklingsländerna. Europeiska Instrumentet för Demokrati och Mänskliga 

Rättigheter (EIDHR) är det instrument som EU använder för att inkorporera mänskliga 

rättigheter och demokrati i alla externa samarbeten. Instrumentet är rätt tydligt med att 

understryka betydelsen av de mänskliga rättigheterna och lägger stor vikt vid ett effektivt 

politisk deltagande i syfte att understödja demokrati som grund för en utveckling mot fred och 

säkerhet i utvecklingsländerna.5 

Kinas växande intresse i Afrika fick global uppmärksamhet efter toppmötet vid Forum on 

China-Africa Cooperation (FOCAC) i Peking i november 2006, då den kinesiska staten erbjöd 

de afrikanska ledarna möjliga kommande samarbeten. Där framgick att Kinas ekonomiska 

satsningar i Afrika skulle bygga på komplexa paketlösningar med en sammankoppling av 

handelspolitik, bistånd och investeringar, där den kinesiska staten skulle komma att spela en 

viktig roll. Samarbetet mellan Afrika och Kina har också varit framgångsrikt framför allt för 

den kinesiska staten och i dagsläget finns det inget som talar för att Kinas närvaro i Afrika 

kommer att minska i framtiden, eftersom de kinesiska företagen vill etablera sig på den 

afrikanska marknaden och stärka sin konkurrenskraft gentemot företag från andra länder.6 

I EU diskuterar man under tiden ifall man ska se Kinas ambition att tillskansa sig nya råvaror 

och marknader i Afrika som något problematiskt. Det som EU kritiserar Kina för är icke- 

agerande gällande upprättande av pluralistisk demokrati inkluderande mänskliga rättigheter i 

de afrikanska stater som det ingått avtal med.7 

Många länder i Afrika, bland annat Sudan, Angola och Zimbabwe har valt att samarbeta med 

Kina, vilket i praktiken har bidragit till att somliga politiska ledare undgår påtryckningar om 

politisk förändring, trots man är medveten om brott och kränkningar mot mänskliga och 

sociala rättigheter.8 

Skillnaden mellan EU och Kina i frågan om mänskliga rättigheter och demokrati är inget nytt 

påfund, eftersom EU betonar och länge har betonat de medborgerliga och politiska 

rättigheterna, medan Kina i sin tur alltid har betonat de ekonomiska, sociala och kulturella 

                                                
5 EU:s externa affärer, besökt 17/01/2013. http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/index_en.htm  
6 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 24 
7  Kinas relation med Afrika ur ett handelsperspektiv s16. Besökt 17/01/2013  

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%C3%A5den/Handel%20och%20h%C3%A5llbar%20ut

veckling/Rapport%20Kinas%20relationer%20med%20Afrika%20ur%20ett%20handelsperspektiv.pdf 
8 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 27 
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rättigheterna. Det fanns diskrepanser mellan Kina och Europa redan när konventionerna om 

de mänskliga rättigheterna utformades år 1966. I Europa ansåg man att Konventionen om de 

medborgerliga och politiska rättigheterna var den mest grundläggande, medan Kina bedömde 

att det var Konventionen de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som borde ha 

företräde. Denna diskrepans existerar än idag och skilda politiska synsätt på rättigheter utgör 

fortfarande en het debatt på den internationella scenen.9  

Samarbetet mellan Kina och en rad afrikanska stater har lett till en rädsla för att mer av den 

kinesiska rättighetstolkningen ska komma att inspirera staterna, vilket i sin tur har öppnat för 

en allvarlig ideologisk diskussion mellan parter med olika teoretiska positioner. Vad denna 

relativa frånvaro för EU:s rättighetstolkning har för påverkan de mänskliga rättigheterna 

ställning, är något som jag vill undersöka i uppsatsen.  

1.1. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att, ur ett rättighetsperspektiv, göra en analys av Kinas respektive 

EU:s nuvarande handelssamarbete med afrikanska stater. Dessutom vill jag, bland annat med 

utgångspunkt i moderniseringsteori, diskutera i vilken utsträckning samarbetet mellan Kina 

och Afrika kan sägas understödja demokrati och utveckling på kontinenten eller ej. 

1.2. Frågeställningar: 

– Finns det risk att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som Kina 

förespråkar ges företräde på bekostnad av de civila och politiska rättigheterna som EU 

betonar? 

– Varför lyser de medborgerliga och politiska rättigheter med sin frånvaro i 

förhandlingarna mellan Kina och Afrika? 

– Vilka är de mest relevanta skillnaderna och likheterna mellan EU:s och Kinas 

respektive riktlinjer och principer för handelssamarbete? 

– Bör samarbetet mellan Kina och Afrika främst ses som gynnsamt för demokrati och 

utveckling eller som ett hot för mänskliga rättigheter? 

1.3 Metod 
Jag avser i denna undersökning att med hjälp av systematisk och fokuserad jämförelse peka 

på likheter och skillnader i de samarbetsriktlinjer som EU respektive Kina utvecklat med 

avseende på handel med Afrika. Textmaterial från FOCAC och EIDHR är de källor jag främst 

                                                
9 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 33 
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kommer att använda för att se om skillnaderna mellan riktlinjerna är mindre eller större och 

om de kan vara flera. Denna jämförande undersökning av FOCAC och EIDHR kommer sedan 

att ligga till grund för en fokuserad jämförelse av EU:s och Kinas politiska användande av 

mänskliga rättigheter i sina respektive förhandlingar med afrikanska stater. Emellertid är det 

viktigt att vara medveten om den stora skillnaden mellan Kina och EU, vilket på många sätt 

gör att områdena inte är jämförbara, eller åtminstone svåra att jämföra. Eftersom 

undersökningens grundförutsättning utgörs av likheter och skillnader mellan EU och Kina, 

kommer jag därefter att presentera dem i översiktlig form. Utifrån resultatet genomförs en 

mer kvalitativ analys där jag även reflekterar med utgångspunkt i rättighetsteori samt utifrån 

förhandlingsteorier. Detta eftersom min normativa del av undersökning har sitt fundament i 

vad som kan berättigas på moralisk väg, inte i vad som vid varje tillfälle enligt gällande lag 

och överenskommelser kan tolkas som rätt. Slutligen så kommer jag använda skillnaden 

mellan normativ analys och faktisk politisk praktik som bedömningsgrund för det som återstår 

av undersökningen. I och med detta kommer jag att föra ett avslutande resonemang om hur 

den europeiska rättighetsfilosofin i form av civila och politiska rättigheterna kan och/eller bör 

förstås ur såväl en realpolitisk som en teoretisk synvinkel innan jag diskuterar huruvida den 

håller på att försvinna på grund av Kinas investering i Afrika. 

I uppsatsens första del det kan svårt påvisa huruvida en teori har rätt i sina anspråk eller inte, 

men jag kommer i slutet av uppsatsen att göra ett försök att ge så många rimliga tolkningar 

som möjligt eftersom jag anser att genom att tolka, betrakta och utforska ur olika aspekter kan 

bidra med att öppna upp för ett bättre sammanfattande intryck. 

Det är viktigt för läsaren att notera att uppsatsen handlar om samarbete mellan Kina och 

Afrika och EU och Afrika. Dock kommer jag att ta upp några enskilda länder som exempel 

för att illustrera om hur samarbetet brukar se ut mellan Kina, EU och afrikanska stater. Dessa 

länder är Sudan, Angola och Uganda. Sudan och Angola har samarbetat i många år med EU 

med under senaste åren har de valt att inrikta sitt samarbeta mot Asien och framför allt Kina. 

Uganda samarbetar också med Kina, men inte lika stor utsträckning som de gör med EU.  

Jag har alltså valt att titta på den demokratiska utvecklingen i Afrika i ljuset av vad 

moderniseringsteorin framför om demokrati och utveckling. Moderniseringsteorin fastställer 

att om en stat rättar sig efter vissa givna steg såsom, ekonomisk tillväxt, utbildning, 

urbanisering och industrialisering, så kommer det politiska systemet stärkas och utvecklas till 

demokrati. Med moderniseringsteorin hjälp kan man diskutera om samarbetet mellan Kina 
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och Afrika skulle kunna leda till demokratiutveckling i de afrikanska länder som är 

odemokratiska, vilket kan komma att ge svar på de frågeställningarna ligger till grund för min 

uppsats. Jag har undersökt vad olika teoretiker säger om moderniseringsteorin, men jag 

kommer i min analys i första hand utgå från av Lipsets version för att bedöma om det skett 

eller rimligen kommer att ske någon demokratiutveckling i afrikanska stater. Min 

utgångspunkt har varit de variabler som Lipset anser vara de mest angelägna: utbildning, 

urbanisering, industrialisering och ekonomisk tillväxt. Med utgångspunkt i dessa variabler 

försöker jag att ta reda på huruvida förändring kan förväntas ske i afrikanska stater. När det 

kommer till resultat förväntar jag mig lägga märke till att moderniseringsteorin har rätt i sina 

anspråk om det inte skett en utveckling gällande dessa fyra variabler som jag har med. 

Emellertid om det har skett en utveckling, kan det resultatet ses som kritik mot teorin som i så 

fall behöver revideras. I så fall bör man kunna dra konklusionen att det finns flera skäl än de 

angivna till att Afrikas politiska system inte kan utvecklas i demokratisk riktning. Sålunda 

finns ett teoriprövande, eller snarare teoriutvecklande, inslag i min uppsats. När det handlar 

om Afrika är min hypotes att kontinenten är ett avvikande fall för möjligheten att tillämpa 

moderniseringsteorin som en förklaring till utveckling av en demokratisk regim.    

1.3.1 Källor  

Min studie består dels av primär-, dels sekundärkällor. Sekundärdata utgörs bland annat av 

artiklar, böcker och undersökningar gjorda av andra forskare. De flesta studierna återfinns i 

Nordiska Afrikainstitutets databas. 

Primärkällor utgörs av sådant offentligt textmaterial och som jag har samlat in för mitt arbete 

och som svarar mot problemställning i min uppsats. Här så kommer jag att främst använda 

mig av FOCAC och EIDHR och de riktlinjerna som där har bestäms för ett partnerskap 

mellan Europa, Kina och Afrika. 

Läsaren skall vara medveten om att mycket av materialet i uppsatsen är politiskt målat. En 

annan sak som är intressant att lägga märke till är att materialet kommer från källor i antingen 

Kina eller västvärlden. Jag har inte lyckats hitta en bok eller relevanta artiklar som skrivits av 

afrikanska författare och som behandlar ämnet jag skriver om. Om detta beror på de 

afrikanska rösterna gått förlorade i det västerländska och kinesiska artikel- och rapportutbudet, 

eller om det, dessvärre, till stor del saknas afrikanska undersökningar på området är oklart.  
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1.4 Disposition 

Resultatdelen inleds med ett avsnitt om Kina. Där presenteras Kinas strategier för mänskliga 

rättigheter och handelssamarbeten, samt Kinas handelsprinciper och biståndspolitik i (kapitel 

fyra). Där tar jag även upp de sino- afrikanska relationerna och här beskrivs och behandlas 

FOCAC. Det andra avsnittet (kapitel fem) handlar om EU och dess direktiv för mänskliga 

rättigheter i tredje världen. Här presenteras också EU:s och afrikanska partnerskap samt 

Cotonouavtalet och dess betydelse för samarbete mellan EU och Afrika.  Kapitel sex utgörs 

av en jämförande analys av EU:s och Kinas principer och riktlinjer, i syfte att se vilka de 

relevanta likheterna och skillnaderna är. I kapitel sju tillämpas och prövas 

moderniseringsteorin.  I det sista kapitlet diskuteras vad som framkommit i uppsatsen och hur 

detta kan tolkas . Uppsatsen avslutas med en avslutande reflektion.  

1.5 Om rummet 
Afrika är en kontinent som under lång tid har varit marginaliserad i relation till resten av 

världen, och de afrikanska länderna har tillsammans bildat en oväsentlig periferi utan större 

betydelse för det stora flertalet. Den ekonomiska situationen i världen har emellertid gjort att 

betydelsen av och förståelse för kontinentens naturresurser och råvaror intensifierats rejält 

under de senaste åren. Kontinentens kostnads- och geografiska placering har med andra 

termer övergått till att vara intressant för resten av världen. Ekonomiska såväl som politiska 

intressen har uppgraderat värdet av många afrikanska nationer, vilket också bidragit till en 

förändring i inställningen till Afrika som kontinent. Samtidigt som omvärldens attityd till och 

förbindelserna med afrikanska stater förändrar sig, ändras på samma sätt attityden till själva 

kontinenten och dess naturresurser. Enligt min mening visar den afrikanska kontinenten 

tecken på att stämpeln som fattig, underutvecklad och politisk instabil, håller på att tvättas 

bort och bytas ut mot en ny syn på Afrika som möjligheternas eller framtidens kontinent.  

Det relationella rummet, som enligt Holt Jensen innebär att ” a site has value, not because of 

its own isolated existence but because it contains relationships with other sites” vilket 

betyder under sådana omständigheter att relationen till Afrika och attityden till dess nationer, 

är i förändring, därför att omvärldens inställning av, och förbindelse till, Afrika och dess 

nationer också håller på ändras.10 

Ändå är inte det relationella rummet den enda tid- och rumsliga aspekt som är intressant för 

denna uppsats. Naturligtvis spelar på liknande sätt det absoluta rummet in, då de naturresurser 
                                                
10 Jensen, Holt. 2003, s 146 
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som finns i afrikanska länder är geografiskt lokaliserade där de är och inte låter flytta på sig. 

De geografiska utgångspunkterna är i det avseendet absoluta. Men det relativa rummet har en 

betydelse, under förhållanden att denna rumstolkning, bland annat, behandlar problem om tid- 

rumsliga intervaller i förhållande till avvikande fenomen i rummet.11 I detta noggranna fall 

har den relativa rumshanteringen betydelse i synnerhet för både kinesiska och andra företag 

då mellanrum till och överflödet i tillgången av naturresurser skall värderas mot utgifter för 

att få ut desamma.  

2. Bakgrund  
Kinas nationella engagemang visar sig allt tydligare och inte minst i Afrika där striden om 

makt över politiska solidariteter och staternas ekonomiska resurser fortsätter. Kinas 

engagemang i Afrika har fått betydande uppmärksamhet under senare tid. Framför allt betonas 

det kinesiska intresset av naturtillgångar och hur afrikanska länder har kommit att bli 

råvaruleverantörer till den snabbväxande kinesiska produktionen. Kina ses av många, och 

kanske inte minst EU, som en nykolonial aktör i Afrika, vilken i första hand ser till egna 

intressen och inte bryr sig om att ställa krav på mänskliga rättigheter.12  

Det är viktigt att slå fast att det kinesiska engagemanget i Afrika inte är något nytt fenomen. 

Redan på 1950- 1960 talen hade Kina diplomatiska förbindelser på högsta nivå med 14 

afrikanska länder och de kinesiska ledarna gav sitt stöd till många antikoloniala aktivister i 

Afrika, bland annat i form av militär träning och vapenleveranser. Många afrikanska ledare 

såg Kina som en betydelsefull allierad i kampen mot imperialismen. Kina med sin neutrala 

position under kalla kriget samlade då, i Indonesien, asiatiska och afrikanska ledare för 29 

länder, i syfte att forma en självständig enhet. Men för att få de afrikanska staternas förtroende 

var man tvungen att tydliggöra att även Kina är ett utvecklingsland som jobbar sig ur 

fattigdom och detta utan bistånd från andra länder. Med den här strategin stärktes kontakterna 

mellan Kina och Afrika och stora utvecklingsprojekt inleddes i många afrikanska länder.13  

Det följde dock en period av stagnation under perioden 1978 – 1989 och kontakterna 

försummades, vilket i sin tur ledde till reduceringar av Kinas insatser i Afrika. I början av 

                                                
11 Jensen, Holt. 2003, s 148 
12 Starkt Kina går taktiskt fram i Afrika. Besökt 02/02/2013 http://www.svd.se/kultur/understrecket/starkt-kina-

gar-taktiskt-fram-i-afrika_5986461.svd 
13 Ibid 
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1990 talet blev återigen kontakterna med afrikanska länder viktiga. På den kinesiska agendan 

blev det då viktigt att hitta sådana samarbetsformer som långsiktigt kommer att gynna alla 

parter ekonomiskt. Sedan millennieskiftet har handel, investeringar och bistånd växt markant, 

vilket beror på att relationerna mellan Kina och de afrikanska länderna har stärkts avsevärt. 

När nu relationen mellan Kina och Afrika blommat upp är det ekonomin som står i fokus.14  

Det som har spelat en avgörande roll i förbindelsen mellan Kina och afrikanska stater är ett 

erkännande av varandra som självständiga nationer och detta har kommit att på något sätt 

marginalisera västmakternas inflytande i Afrika.15 Idag har samarbetet mellan Kina och 

Afrika ökat markant vilket innebär att Kina har gått om USA, Storbritannien och Frankrike 

som kontinentens största handelspartner.16   

De politiska uppfattningarna om rättigheter är fortfarande ett kontroversiellt samtalsämne på 

den internationella scenen. När de mänskliga rättigheterna utformades fanns det skillnader 

mellan Kinas och västländernas uppfattning av rättigheter, där väst betraktade Konventionen 

om de medborgerliga och politiska rättigheterna som grundläggande samtidigt som Kina 

betraktade att Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som den i 

förstahand skulle gynnas.17  Det kinesiska staten har undertecknat, men inte ratificerat de 

medborgerliga och politiska rättigheterna i International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR) och deras nya globala utvecklingsriktning har numera fört den egna kinesiska 

rättighetsfilosofin utanför landets gränser. Samarbetet med afrikanska stater har lett till kritik 

från EU-länder och organisationer som Human Rights Watch (HRW) där de fördömer det 

faktum att Kina inte verkar för pluralistisk demokrati eller stöder mänskliga rättigheter i de 

afrikanska länder som de samarbetar med.18 

                                                
14  Kinas väg i mörkrets hjärta. Besökt 02/02/2013. http://www.ne.se/rep/kinas-v%C3%A4g-in-i-

m%C3%B6rkrets-hj%C3%A4rta 
15 Ibid 
16 Starkt Kina går taktiskt fram i Afrika. Besökt 02/02/2013.  http://www.svd.se/kultur/understrecket/starkt-kina-

gar-taktiskt-fram-i-afrika_5986461.svd 
17  HRW i artikel China Africa summit, fokus on human rights, not trade. Besökt 02/02/2013. 

http://www.hrw.org/news/2006/11/01/china-africa-summit-focus-human-rights-not-just-trade . 
18 Ibid 
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3. Teori 
I denna del har jag valt att inleda med att först titta på moderniseringsteorin för att sedan 

kunna diskutera om det ekonomiska samarbetet mellan Kina och Afrika kan leda till 

demokratisering i de afrikanska länder som är eller uppfattas som icke-demokratiska. Sedan 

går jag vidare genom att referera till olika författare som skriver om förhandlingsteorier och 

om politisk teori angående rättigheters begränsningar. Detta för att kunna diskutera i vilken 

utsträckning Kina och EU använder sig av mänskliga rättigheter i Afrika. Slutligen kommer 

jag även att återge teorier om rättigheters territoriella begränsningar. 

3.1. Moderniseringsteori 
Huvudargumentet inom moderniseringsteorin som man stöter på i den statsvetenskapliga 

litteraturen, är att ju större ekonomisk utveckling i en stat har desto större ekonomisk frihet får 

medborgarna i den staten, vilket i sin tur kommer att leda till att den politiska ledningen också 

kommer att förändras till att bli en mer demokratiskt ledning. Alltså, ekonomisk utveckling 

leder till sociala och politiska förändringar därför att landets styrande regimen öppnar upp för 

inflytanden som kommer utifrån.19 

Moderniseringsteorin introducerades i slutet av 1950- talet. Huvudtanken med teorin är att 

ekonomisk utveckling i samarbete med andra variabler som till exempel utbildning, 

urbanisering och industrialisering ger upphov till en stor förändring i samhället, som i sin tur 

förändrar politiken till fördel för demokratin. Man ansåg att ekonomisk och social utveckling 

ledde till högre utbildningskapacitet och att detta i sin tur skulle gynna öppenhet och en 

djupare förståelse för medborgare inom statliga verksamheten. Detta betyder med andra ord 

att socioekonomisk utveckling är en grund för demokrati.20  

Teoretiker inom moderniseringsteorin bedömer att u-länderna är underutvecklade och de 

menar att med hjälp av ekonomisk, social och kulturell modernisering kommer till och med 

det politiska systemet inom uländerna förbättras, och då i enlighet med en idealkarakteristisk 

västerländsk utvecklingsmodell. Den tolkning som man får genom litteraturen är att 

teoretikerna är överens om att kapitalismen och imperialismen visserligen hade 

utvecklingshämmande påföljder, men också att u-länder bör efterhärma en europeisk 

                                                
19 Huntington, Samuel. 1993, s 78 
20  Artikel i Svd, välfärd leder inte automatiskt till demokrati. Besökt 22/01/2013 

http://www.svd.se/kultur/understrecket/valfard-leder-inte-automatiskt-till-demokrati_4541491.svd 
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moderniseringsmodell, därför att ekonomisk och social utveckling banar för en politisk 

utveckling som i sin tur kommer att leda till demokrati.21 

När man läser om moderniseringsteori kan man, beroende på om man ligger till vänster eller 

höger på den politiska skalan, ansluta sig till skilda uppfattningar. Det finns alltid olika 

förståelser av hur den politiska utvecklingen bör gå till, beroende på om teoretikerna är 

marxister eller icke-marxister. Marxister bedömer att politisk styrning och en stark ledande 

stat kommer att leda till demokrati, samtidigt som icke-marxistiska teoretiker menar att 

ekonomisk och social utveckling kommer att erbjuda politiskt utveckling.22 Emellertid finns 

det flera olika skolor inom utvecklingsteorin som helhet. Ett marxistiskt inspirerat exempel 

som kan nämnas är beroendeskolan som finner att imperialismen är orsaken till att u-länder 

inte utvecklas och att industriländernas och u-ländernas nationella självständighet 

undermineras, och att statsmakten övergår till att vara ett verktyg för internationella aktörer.23 

Tolkningen som t ex den postmarxistiska skolan har förutsätter att man ser på relationen 

mellan individ och stat, vilket betyder att man lägger åt sidan att kapitalismen leder till 

socialism, och precis som tidigare bedömer man att den snabba förändringen av u-länderna 

leder till att nya politiska och sociala grupper existerar som i sin tur bereder demokratisering 

av politiskt system.24  

En av de första som sammanställda moderniseringsteorin var Seymour Martin Lipset som har 

skrivit boken Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 

Legitimacy (1959). Lipset gör en kvantitativ studie av hur socioekonomisk utveckling står i 

förhållande till demokrati. De stater som Lipset har valt att analysera är europeiska länder som 

är starka demokratier, parallellt med svaga demokratier eller diktaturer och latinamerikanska 

länder som är starka diktaturer. Variabler som han använder som mått på socioekonomisk 

utveckling är bland annat industrialisering, ekonomisk tillväxt och urbanisering.25  

Lipsets tolkning är att ekonomisk utveckling och demokratisering i många fall inte kan gå 

hand i hand, på grund av att ett fattigt land måste ledas av starka politiker som kan 

implementera nödvändiga reformer utan att begränsas av inskränkningar i det inflytande de 
                                                
21 Huntington, Samuel. 1993, s 84 
22 Törnquist, Olle. 1996, s 58-59 
23 Ibid s 72-73 
24 Ibid s 112 
25 Lipset, Seymour, 1959 s 74-76 
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har. Betydelsefulla ekonomiska reformer presenterar sällan positiva resultat med en gång, 

utan leder snarare många gånger till nedgång under systemskiftet men genererar positiva 

resultat framöver.26  

Han betonar dock att det finns de som har poängterat att på längre sikt uppvisar demokratier 

starkare utveckling än icke-demokratiska länder. Detta på grund av att de har bättre tryggheter 

för ekonomiska rättigheter, mer tillförlitliga institutioner och att god folkig representativitet 

leder till statlig verksamhet som gynnar en större del av populationen snarare än den centrala 

eliten.27 

Lipset skriver om utbildning som en av många sociala aspekter av utveckling som kan leda till 

demokrati. USA och Haiti är två exempel han använder sig för att förklara detta. I USA har 18 

av 1000 människor läst på universitet samtidigt som har bara 11 av 100 människor gått ut 

grundskola i Haiti, och USA har en högre standard av demokrati än Haiti. Här anser Lipset att 

detta förklarar att utbildning är något som har betydelse för att demokrati ska utvecklas i ett 

visst land. Han bedömer att i stater där utbildningsstandarden är högre kontra stater med en 

låg utbildningsstandard är medborgare mer tillgängliga för demokrati som styrelseform och 

även för demokratiska värden.28. Han tillägger att även en högre nationell inkomst och en 

växande borgarklass har betydelse för om demokrati ska utvecklas i en stat. Han anser i själva 

verket att en medelklass eller borgarklass är mer beredd att sätta sig emot diktatoriska regimer 

än en arbetsklass med sämre löner. Lipset anser att ju större medelklass med högre utbildning 

ju mer sannolikt är det att man sätter press på statsstyrelsen att använda demokratiska metoder 

att leda ett land. 

En annan författare som resonerar kring moderniseringsteorin är Adam Przeworski i 

Democracy and Economic Development (2004). Przeworski bedömer att ekonomisk 

utveckling är den variabel som har störst betydelse för att en demokratisk regim utvecklas och 

kvarstår. Det är här viktigt att komma ihåg att Przeworskis inställning till 

moderniseringsteorin är präglad av den dominerande internationella debatten om ekonomisk 

utveckling som dominerade i början av 1990-talet.  

                                                
26 Lipset, Seymour. 1959, s 77 
27 Ibid s 78 
28 Ibid s 79 
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Przeworski lyfter fram frågan om politisk instabilitet där han menar att det är något som 

inverkar på den ekonomiska utvecklingen i en stat. Emellertid anser Przeworski att det inte 

har någon betydelse om en stat är en diktatur eller en demokrati så länge den politiska 

stabiliteten är den samma. Enligt honom kan en diktatur precis som en demokrati erbjuda den 

politiska stabilitet som, i sin tur, underlättar den ekonomiska utvecklingen i en stat.29 Precis 

som Lipset anser Przeworski att ekonomisk utveckling och demokrati är sammankopplad, 

men det som skiljer Przeworski från Lipset är att han anser att demokrati inte måste vara 

produkten av ekonomisk utveckling, bara att demokrati kan ha lättare att finnas kvar under en 

demokratisk regim. Przeworski bedömer också att i en stat med ekonomisk instabilitet kan 

demokratin ha svårt att överleva. Orsaken till om en diktatur överlever eller ej beror dock inte 

bara på om staten har hög ekonomisk tillväxt. Enligt Przeworski måste det finnas en rad andra 

rekvisit för till att en stats politiska uppbyggnad ska förändras till ett mer demokratiskt 

politiskt system.30  

Han anser att på samma sätt som ekonomisk utveckling likväl skulle kunna försvaga en 

diktatorisk regering kan en ekonomisk kris försvaga en demokratisk regering. Internationella 

påtryckningar har möjlighet att skapa opinion för en mer demokratiskt regim men kan 

samtidigt skapa möjlighet för makteliten att hävda att ett inhemskt intresse står mot utländska 

aktörers intressen. Dock kommer han fram till att det politiska styret har litet värde för en stats 

ekonomiska tillväxt. Det som i själva verket växer till under ett icke-demokratiskt styre är 

arbetskraften, av den orsaken att man inte investerar mycket i den sociala utvecklingen, till 

skillnad från i demokratier där arbetskraften ökar obetydligt därför att man har högre 

inkomster, men också för att den sociala utvecklingen är högre. Enligt Przeworski betyder 

detta att den ekonomiska utveckling är likadan oavsett vilken regering som än har makt.31 

Avslutningsvis kommer Przeworski fram till att ekonomisk utveckling i själva verket inte 

influeras av vilken slags regering som styr, ekonomisk utveckling har möjlighet att 

förekomma både under en diktatur likväl som under en demokrati. Om en stat är fattig, då har 

det inte betydelse om det är en diktatur eller en demokrati, eftersom regeringen inte har 

möjlighet att göra så mycket för att driva fram den ekonomiska utvecklingen inom landet. 

Dock är det viktigt att notera att en demokrati och en diktatur spenderar inkomsterna på olika 

                                                
29 Przeworski, Adam. 2004, s 7 
30 Ibid s 2-4 
31 Ibid s 8 
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sätt. Oftast har demokratier högre statliga utgifter, samtidigt som diktaturer oftast har lägre 

offentliga utgifter. Men däremot har diktaturer en högre befolkning, vilket i slutända gör att 

den ekonomiska tillväxten blir ganska lika under båda slagen av statsstyrelseskick.32 

Författarna Sam Hak Tang och Linda Yung menar i sin tur att ekonomisk utveckling kan vara 

skadlig för demokratisering. Denna föreställning är framträdande bland de så kallade High- 

Performing Asian Economies (HPAE) som Kina, Indonesien, Sydkorea och Thailand. Yung 

och Tang använder mest Kina som exempel på att stark ekonomisk utveckling skapats utan 

främjande av mänskliga rättigheter och demokrati i landet. De menar att ekonomisk 

utveckling kan ha negativ effekt på demokratisering på grund av det förstärker politikernas 

legitimitet och ger befolkningarna lägre stimulans att slåss för rättigheter och förändring.33 De 

empiriska kunskaperna från dessa länder har pekat på att motståndsrörelser som uppkommit 

när tillväxten blir sämre ofta har slagits ned och mött ett starkare förtryck från den centrala 

makten. Tang och Yung anser också att i dessa HPAE:s som Sydkorea och Thailand, vilka i 

själva verket visat prov på en relativt stabil demokratisk utveckling, så är det starka och 

stabila yttre samarbetspartner, snarare än ekonomin, som bidragit med demokratisering i dessa 

länder.34 

Deras sammanfattning är att samtidigt som ekonomisk tillväxt prioriteras och för med sig 

förändringar är det inte tillräckligt för att ge grund till en demokratisk övergång. Ekonomiskt 

välstånd kan hjälpa till att upprätthålla demokrati i stabila stater men utgör inte en tillräcklig 

förutsättning för att sätta igång en demokratisk utveckling i ett icke- demokratiskt land.  

3.2. Förhandlingsteorier  
I sin bok Alternativ tvistlösning (2000), beskriver författaren Bengt Lindell förhandling som 

en process där två eller flera parter med såväl gemensamma som motstridiga intressen möts 

med målet att lägga fram sin sak och diskutera olika för att uppnå ett avtal.35 

Lindell betonar att en viss skillnad bör göras mellan begreppen taktik och strategi när man 

pratar om förhandling. Han definierar strategi som det tillvägagångssätt parter använder för att 

                                                
32 Ibid s 20-21 
33 Tang, Sam och Yung, Linda. 2008, s 244 
34 Ibid, s 250-251 
35 Lindell, Bengt. 2000, s 17 
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nå sina mål, medan taktiken är urvalet av de medel som används för att strategin ska 

förverkligas.36  

Enligt Lindell brukar det talas om fem olika strategier när förhandling uppstår: konkurrens, 

undvikande, anpassning, kompromiss och intressebaserad förhandling.37 

Den kanske mest debatterade strategin är den intressebaserade förhandlingsstrategin. 

Intressebaserad förhandling inriktar sig på det uppkomma problemet och går inte ut på att dela 

upp en bestämd resurs, men lösningsförslagen expanderas så att parternas intressen och behov 

tillfredsställs på bästa tänkbara sätt.38 

Om den intressebaserade strategin ska fungera så behövs det att parterna upplever förtroende 

för varandra, att de har krav som är till viss del oberoende från varandra och är måna om goda 

förbindelser. Utgångsläge för strategin är att parterna ska få en förståelse för problemet och 

för varandras intressen och behov. Vid en genomgång av dessa behov jobbar parterna för att 

finna en uppgörelse vilken tillfredsställer båda parternas krav.39 

Den centrala punkten i strategin är att man inriktar sig på parternas intresse istället på deras 

positioner. Lindell menar att skillnaden mellan dessa formuleringar är att positioner är de krav 

som specificeras tydligt, medan intressen är de bakomliggande omständigheterna som 

underbygger denna positionering. Med hjälp av att gå ner på intressenivån är det möjligt att 

hitta ömsesidiga omständigheter som parterna kan använda för att kom fram till en lösning 

som båda tjänar på. Och i denna fas är det angeläget att parterna uppmuntras att direkt tala om 

vilka deras intressen verkligen är. Lindell menar att resultat som tas fram kommer att i största 

möjliga omfattning vara grundade på en objektiv standard. Skulle det vara så att lösningen ger 

ett objektivt tillfredsställande resultat för båda parter, är det utan tvivel lättare för endera av 

dem att gå med på lösningen än om lösningen skulle favorisera den ena framför den andra40 

I boken Negotiation (2001) formulerar Dr Gavin Kennedy vad en framstående förhandling 

baseras på. Med sin politikteoretiska beskrivning av en förhandling fyller Kennedys teori en 

funktion i min uppsats och med utgångspunkt i hans teoretiska sammanställning räknar jag 

                                                
36 Ibid s 60 
37 Ibid s 61 
38 Ibid s 69 
39 Ibid s 71 
40 Ibid s 72 
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med att kunna lyfta ett resonemang om de medborgerliga och politiska rättigheternas 

uteblivande i förhandlingarna mellan Kina och afrikanska stater. Kennedy inleder med att 

först dela upp en förhandling i tre olika kategorier. Den första kategorin i 

förhandlingsprocessen är ett ömsesidigt intresse. Alla parter i en förhandling har önskan av att 

komma fram till ett ömsesidigt intresse. Det betyder att det måste finnas ett gemensamt 

intresse för det man förhandlar om ifall man vill komma fram till ett gemensamt utslag, menar 

Kennedy.41  

Den andra kategorin i förhandlingsprocessen är issues agenda, d.v.s. hur man kommer fram 

till det planerade målet. Han ger ett exempel från det kalla kriget då issue agenda gick ut på 

att motståndarna kom i konflikt och siktade vapen mot varandra.42 

Kategori nummer tre i en förhandlingsprocess är positionering, vilket beskriver tilldelningen 

av tillgångarna. Detta betyder egentligen att det förekommer en bestämd mängd inflytande 

inom en förhandling, får en sida vinning så betyder det att den andra sidan inte vinner på det. 

Han kallar fördelning för en ”fixed pie”.43 

Detta argument framhävs även av en annan författare John Nash, i The Bargaining Problem 

(1950). Nash har under sin tid inom akademin arbetat med teorier om förhandlingar. Hans 

teori för lyckad förhandling betyder kortfattat att en förhandling bör maximera vinst för alla 

inblandande parter, alltså den måste maximera vinst för part X och maximera vinst för part Y. 

När man går in i en förhandling betyder det att man låter bli från att förhandla med en tredje 

part Z. Av den orsaken menar Nash att en förhandling bör ha sin grund i ett var part (X och Y) 

har som utgångspunkt att göra så stor vinst som möjligt i sin egen process annars skulle parten 

låta bli från att föra en förhandling. När man skriver ett kontrakt så förhandlar man med hjälp 

av att byta produkter eller tjänster vilket betyder att man byter det som man har minst värde i, 

mot det som man har mest värde i, menar Nash. Detta betyder att förhandlingen utgår från att 

produktion uppnår sin maximerade vinst. Här betonar Nash att vinsten för produktion ser 

olika för de olika de inblandande parterna. Han menar att X kan ha 2 på en vinst skala från en 

1-5, samtidigt som Y har vinst 4 på samma produkt som man förhandlar om. Det betyder 

                                                
41 Kennedy, Gavin. 2001, S 6 
42 Ibid, s 15 
43 Ibid, s 17 
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absolut inte att Y har dubbelt så mycket vinst av produkten än vad X har. Alltså var part av 

förhandlingen bestämmer storlek av sin vinst efter sin kontextuella utgångspunkt.44 

Ytterligare en författare som tar upp frågan om förhandling är Ian Taylor som är professor i 

internationella relationer och som har skrivit mycket både om Kina och i Afrika. Han bidrar i 

uppsatsen med en objektiv syn och kritiska inlägg angående förhållandet mellan Afrika och 

Kina ur aspekten mänskliga rättigheter, då han har skrivit både böcker och artiklar inom 

ämnet för min uppsats, detta för att få en djupare uppfattning angående förhandlingarna som 

Afrika har med EU och Kina. Detta kommer hjälpa mig att få en djupare insikt i det politiska 

användandet eller icke användandet av mänskliga rättigheter i överenskommelser som Kina 

och EU har med afrikanska länder.  

3.3. Om rättigheters gräns och rum 
I uppsatsen kommer jag att ta en utgångspunkt i Nancy Frasers teorier om rättigheters 

begränsningar något som hon kallar för ”inramningsproblematiken”. Hon problematiserar 

nationalstaten som en given ram för rättigheter i och med den globalisering som upplevs idag. 

Hon är en känd amerikansk filosof och i samband med min frågeställning om EU:s 

rättighetsfilosofi är hotad, så bör det i enlighet med Frasers argumentation inte finnas någon 

negativ effekt. Som många andra rättighetsteoretiker, problematiserar Fraser föreställningen 

om nationalstaten som den naturliga arenan för rättvisa och rättvisefilosofi. 

I artikeln ”Rethinking the public sphere” (1990) problematiserar Fraser också den västfaliska 

staten som gräns och arena för rättigheter. 45  Inramningsproblematiken behandlar de 

otydligheter som börjat göra sig påminda över rättvisans territoriella begränsningar och, i och 

med det, över hur man kommer överens om vilkas intressen som skall inkluderas och vilka 

som bör exkluderas. I en annan artikel ”Rethinking Recognition” (2000) problematiserar 

Fraser inramningsproblematiken ytterligare och menar att under kalla kriget var inte 

inramningsproblemet särdeles betydelsefullt, eftersom man inte var tvungen att poängtera att 

den enhet inom vilken rättvisan var användbar var den samtida territorialstatsmakten. 

Emellertid kan man idag känna tvivel om den västfaliska inramningen på grund av att olika 

                                                
44 Nash, John. 1950, s 155-163 
45 Fraser, Nancy. 1990, s 62 
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globala och transnationella grupper lägger märke till gränsöverskridande orättsvisor och 

anstränger sig för att skissa om planen över rättvisans begränsningar.46 

Den auktoritet som afrikanske ledarna eller den kinesiska staten har att förverkliga politiska 

rättigheter, eller auktoriteten de har att bortse från dem, övergår till att betvivlas och inte 

rättigheten i sig. Fraser tvivlar på den gamla förställningen om den västfaliska staten, snarare 

än på rättighetens existens inom ett område.47 

En annan rättighetsforskare som problematiserar rättvisans gränsdragning är Michael Walzer. 

Han behandlar teorier som rättvisans rum i sin bok Spheres of Justice (1983). Walzer 

huvudargument är att alla rättigheter har olika betydelser beroende på kontextuella och sociala 

utgångspunkter och att orättvisa uppstår när en rättighet ges privilegium framför andra. För 

honom är fördelningsfrågor inte ett problem om det statliga gentemot det globala, inte heller 

ett problem om territoriella begränsningar, utan ett problem som berör vilken typ av nyttighet 

det för med sig.48  

Walzer poängterar att rättvisa är en mänsklig uppfinning och fastställer att det skall 

ifrågasättas om rättvisan bara kan existeras i en struktur. Walzer bedömer det som att 

rättvisans grundregler i sig är pluralistiska och att alla slags sociala nyttigheter skall uppdelas 

av olika anledningar, samt att alla dessa olikheter härstammar från olika tolkningar om vad 

som de sociala nyttigheterna går ut på, och alltså utgör det ofrånkomliga resultatet av kulturell 

och historisk partikularism.49 

Fördelningsfrågor är inte ett problem om en stat gentemot det globala, eller ett problem om 

territorialitet, menar Walzer, utan ett problem om vilken variant av nyttighet som gäller. 

Likheter och skillnader kan bara föreställas om de olika nyttigheterna som upplevs i samhället 

beaktas, till exempel arbete, makt och rikedom. Här föreställer sig Walzer att rättvisa kan vara 

kontextuell, i den bemärkelsen att vad som är rättvis uppdelning av en särskild nyttighet är en 

fråga om socialt fastställda uppfattningar, som i grunden har möjlighet att se olika ut i olika 

samhällen, eller i samma samhälle vid olika tillfällen.50 

                                                
46 Fraser, Nancy. 1990, s 62-63 
47 Ibid, s 63 
48 Walzer, Michael. 1993, s 20 
49 Ibid, s 22-23 
50 Ibid, s 25 
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Walzers teori står också i motsats med den tolkningen av rättigheter som författaren Ayn 

Rand fastställer i Mans Right (1963). Rands syn på rättighet är att en rättighet ska ses som en 

moralisk grundregel som ge en definition och samtidigt accepterar människans 

handlingsfrihet i en social kontext. 51  Med utgångspunkt i den definitionen skall 

handlingsfrihet betyda att det handlar om allas handlingsfrihet, samtidigt som en social 

kontext är tvungen att vara fråga om alla sociala kontexter. Således framhävs det att 

rättigheter verkligen bör handla om alla vid alla tidpunkter, vilket betyder att de är universella.  

Författaren Per Bauhn menar att det finns avvikelser när det handlar om rättigheters förmåga 

att förverkligas i ett samhälle. Ett exempel skulle vara om två olika rättigheter inte kan 

realiseras samtidigt på grund av att de är logiskt stridande. Det kan bli på det här sättet att ifall 

den ena rättigheten realiseras så utesluts därmed den andra rättighetens möjlighet att realiseras. 

Ett exempel kan vara när två absoluta rättigheter ställs emot varandra, att man förklarar en 

absolut rättighet för att undgå utsättas för förtryck, på samma gång som det finns en absolut 

rättighet som gör gällande att jag har rätt till självförsvar mot förtryck. Inför en sådan 

situation kan det bli ett rättighetsteoretiskt dilemma. Det blir en svår situation när man ställer 

en rättighet mot en annan, användandet av rätten att använda våld kommer att exkludera rätten 

att inte någonsin använda våld. Det måste formuleras en princip som kan behandla konflikten 

mellan rättigheterna då både rättigheterna inte kan gälla absolut.52 

Situationen är inte på samma sätt om det saknas resurser att förverkliga två olika rättigheter 

på samma gång. Till exempel om man tänker sig att det finns en mänsklig rättighet till rätten 

till utbildning, men samtidig att samhället inte har hjälpmedel att realisera den. I det här fallet 

innebär det inte att rättigheten tillbakavisas, men snarare att realiseringen av rätten till 

utbildning förskjutits. Skillnaden här gäller vad samhället borde göra och vad samhället är 

kapabelt att göra.53 

När man inte förverkligar en särskild rättighet kan det även vara frågan om alltför liten 

politisk vilja från den styrande regimen.54Som exempel kan man säga att Angolas regering 

kan fatta beslut om yttrandefrihet för alla medborgare, på samma gång som den inte förmår 

                                                
51 Rand, Ayn. 1963, s 3 
52 Bauhn, Per. 2006, s 13 
53 Ibid, s 14 
54 Ibid, s 16 
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implementera den rättigheten. I det här fallet blir det snarare ett exempel på att rättigheten 

åsidosätts av staten än att samhället skulle vara inkapabel att realisera rättigheten. 

Det som är ganska intressant i kontexten är Amartya Sens teori, som presenteras i 

Development as Freedom (1999). Sen menar att relationen mellan demokrati och svält inte 

betyder att fattiga stater inte är kapabla att föra in och utveckla demokrati, utan att det istället 

är så att bara icke-demokratier lider av svält på grund av fattigdom. Sen menar att en ganska 

billig rättighet som kan realiseras i många fattiga stater är utbildning, helt enkelt på grund av 

det inte kostar mycket att betala lärarlönerna. Låt oss påstå att ett stort antal av svältande 

stater investerar mer resurser i till exempel militär än på utbildning. Här gäller det inte då 

problemet att staten inte kan, i uppfattningen att det kan vara fysiskt eller finansiellt 

ogenomförbart, utan snarare att man avsiktligt prioriterar en annan sak. Det blir här tydligt att 

regimerna helt enkelt inte vill realisera rättigheten. Sen menar att det finns ett allmänt 

missförstånd här, då han bedömer att frihetsrättigheter huvudsakligen verkar som ett skydd för 

huvudsakligt välfärdsresurser, snarare än en barriär för dem.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Sen, Amartya. 1999, s 187 
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4. Kina 

4.1. Strategier för mänskliga rättigheter och handelssamarbeten 
Kina har många gånger blivit kritiserat av EU och andra västländer på grund av den 

utrikespolitik de för i Afrika. Kritiken har sin grund i att Kina inte inkluderar de mänskliga 

rättigheterna i relation till de afrikanska staterna där de uppehåller sig, vilket enligt många är 

orsaken till en begränsad effekt för EU:s ambitioner på den tidigare koloniala kontinenten, 

men däremot en ökad effekt för Kina. Uteblivande av mänskliga rättigheter i Kinas 

utrikespolitik är ingen kontroversiell hypotes men är i samklang med en växande ekonomi 

som samarbetet börjat få en vinstinriktad innebörd. Detta för att den kinesiska staten anses 

skydda diktatorers makt och myndigheter genom inte blanda sig i andra länders 

inrikespolitik.56 

4.1.1 Handelsprinciper 

Den första fasen mot samarbete mellan Kina och Afrika ägde rum i och med konferens i 

Bandung (1955). Vid konferensen medverkade många afrikanska och asiatiska länder och 

intentionen var att skapa ekonomiska och kulturella relationer länderna emellan. Man pratade 

även kolonialism, imperialism och västländernas inflytande i både Afrika och Asien. Alla 

aktörer på konferensen hade det gemensamt att de på ett eller annat sätt förtryckts av väst och 

en ledande ambition var därmed att försvaga västländernas betydelse i både Asien och 

Afrika.57  

År 1953, efter att man genomförde reformer i det nya Kina bedömde landets ledare Mao 

Zedong att man var beredd att upprätta diplomatiska förbindelser med andra länder som var 

beredda att tillmötesgå de krav som än idag fungerar som de fem grundsatserna för fredligt 

gemensamt arbete.  

Dessa fem handelsregler om fredliga samarbete innefattar följande:  

 Ömsesidig respekt för styrande och territoriell integritet 

 Ömsesidig icke-aggression 

 Att inte lägga sig i varandras inhemska angelägenheter 

                                                
56 Kina köper Afrika i tidningen Fokus, Besökt 03/02/2013 http://www.fokus.se/2006/11/kina-koper-afrika/ 
57  The bandung conference of 1955. Besökt 03/02/2013 http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-

04/20/content_435929.htm 
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 Fredlig samlevnad 

 Jämlikhet och lika fördelar58 

Man kan konstatera att de fem reglerna inte är speciellt riktade mot afrikanska länder, men 

konsekvent använda som en fundamental riktlinje i alla Kinas bilaterala överenskommelser 

och nästan alla stater i världen har erkänt dem. 

4.2. FOCAC- Forumet för Sino- afrikanska relationer 

År 2000 introducerade Kina en ny utrikespolitisk strategi som fått namnet ”Going global”. 

Strategin är en del av en utveckling som pågått under en längre tid där den kinesiska staten 

öppnat upp sig mot resten av världen. Detta gör det möjligt för internationella investerare att 

flytta sina verksamheter till och placera kapital i Kina. Dock har landet inte bara tagit rollen 

som mottagare av internationella investeringar man har samtidigt kommit att bli en mycket 

aktiv placerare, och har således placerat kapital i verksamheter och resurser utanför landets 

gränser. Kina har varit särkilt aktiv i sina förbindelser med Afrika. Samtidigt som Kina 

introducerade ”Going global” strategin var landet värd för 48 afrikanska regimledare vid den 

konstituerande konferensen för FOCAC i Beijing.59 

FOCAC skapades för att stärka samarbetet med afrikanska stater i frågor som fred och 

säkerhet samt ekonomisk och social utveckling. Konferensen bekräftade inte bara att 

förbindelserna mellan Kina och Afrika tagit ett steg framåt, utan visade också på kontinuiteten 

i Kinas förbindelser med Afrika. Det står skrivet i FOCAC:s förord att Kina vill säkra freden i 

Afrika eftersom man bedömer att en ökande utveckling går hand i hand med ökad säkerhet i 

ett land, men också ekonomisk tillväxt ska fungera som en stark grund för samarbete mellan 

Kina och Afrika.60 

Det finns inget tvivel om att FOCAC redan från början varit ett grundläggande forum för de 

sino- afrikanska förbindelserna. Av sammanlagt 54 länder på den afrikanska kontinenten är 49 

medlemmar i FOCAC.61 

                                                
58  China’s intitation of the five principale of peaceful co-existence, Besökt 03/02/2013 

http://www.fmprc.gov.cn/eng/ziliao/3602/3604/t18053.htm 
59 Lagerkvist, Johan. 2009, s 7-8 
60 Sino- Afrikanska policydokument. Besökt 05/02/2013  http://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zfgx/dfzc/ 
61 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 78 
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Statistiken över Kinas handelssamarbete med Afrika visar tecken på Afrikas ökande betydelse 

för Kina. År 2000 var den totala handeln mellan Kina och Afrika ca 6,5 miljarder US dollar 

men år 2006 hade den summan ökat till 50 miljarder US dollar, vilket gör Kina till Afrikas 

tredje största handelspartner efter USA och Europa. Trots att Kina har ökat sin utrikeshandel 

med Afrika så utgör den totala handeln bara 2,5 % av Kinas utrikeshandel.62 

Deklarationer och välformulerade dokument är ingenting nytt i bistånds- och 

utvecklingssammanhang men det som avskiljer FOCAC:s konstituerade och dess 

programförklaring från andra är att man tydligt understryker att forumet med dess 

medlemsstater inte på något sätt skall blanda sig i varandras inhemska angelägenheter, vare 

sig politiska eller ekonomiska sådana.  

I Sino- afrikanska policydokumentet lyfter Kina fram vikten av afrikanska staters 

statssuveränitet och framställer suveränitet som centrum i utvecklingsarbetet. Kina betraktar 

sig vara liksinnat med Afrika med motivet att Afrika är den kontinent som har flest 

utvecklande nationer under utveckling och Kina som varandes det främsta utvecklingslandet. 

Genom att betrakta varandra som suveräna stater så har man lyckats skapa politiska och 

diplomatiska relationer och stärkt samarbetet genom åren där det gemensamma syftet är ett 

ömsesidig förtroende och en politisk jämlikhet.63 

De fyra principerna och målen som Kina har för att samarbete med afrikanska stater är: 

 Sincerity, friendship and equality. Chine adheres to five principles of peaceful 

coexistence, respects African countries’ independent choices of their paths of 

development and supports African countries’ efforts to grow stronger through unity 

 Mutual benefit, reciprocity and common prosperity. China supports African countries’ 

economic development and nation building endeavors, carries out economic and social 

development cooperation in all possible forms, and promotes common prosperity of 

China and Africa. 

 Mutual support and close coordination. China will strengthen cooperation with 

African in the UN and under other multilateral systems by supporting each other’s 

appropriate demands and propositions and continue to call on the international 

                                                
62 Så vann Kina Afrika. Besökt 05/02/2013   http://www.fokus.se/2009/04/sa-vann-kina-afrika/ 
63 Sino- Afrikanska policydokument Besökt 05/02/2013 http://www.focac.org/eng/ 
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community to give more attention to issues concerning peace and development in 

Africa 

 Learning from each other and seeking common development. China and Africa will 

learn from and draw upon experiences of each other in governance and development, 

strengthen exchange and cooperation into educational. Scientific, cultural and health 

care fields.64 

I korthet är Kinas mål att etablera ett strategiskt och konstruktivt samarbete med syftet att 

utveckla afrikanska stater där samarbetet förväntas gynna nationella och privata intressen. 

Dock har Kina tydliggjort att deras deltagande med att utveckla afrikanska stater inte handlar 

om välgörenhetsprojekt utan det hela syftar till att forma en plattform för gemensam fördel. I 

verkligheten handlar det om för afrikanska staters del om bistånd som är riktat mot ökad 

handel, vård, skola och infrastruktur och för Kinas del handlar det om att sälja sina produkter 

men, också att samtidigt få tillgång till viktiga råvaror som Afrika kan förse Kina med. Detta 

skiljer sig från de ekonomiska och politiska förutsättningar som utmärkt det västerländska 

biståndet i Afrika. 

4.3. Kinas biståndspolitik 
Samtidigt som olika syften bakom de ökade bilaterala förhållandena kan vara lätta att urskilja, 

är det svårare att hitta skillnad mellan de olika instrument som används för att nå upp till 

målsättningarna. Den kinesiska biståndspolitiken har en tendens att utgöras av mer och mer 

sofistikerad instrument som bidrar till att utbreda kineserna ekonomiska satsningar genom att 

bistånd erbjuds i de områden där traditionella biståndsgivare till stor del har beslutat att inte 

satsa på mer. Bland annat gäller detta flera infrastrukturområden i Afrika. Kina använder 

bistånd som instrument i olika former för att uppnå sina egna ändamål i Afrika, vilket i sin tur 

ger kinesiska bolag en fördelaktig position när det handlar om att befrias från byråkrati och 

protektionism i de afrikanska länder som samarbetar med Kina. Detta sker till en viss del 

genom att parallella biståndsprojekt utförs av kinesiska företag som många gånger står som 

budgivare till olika avtal.65 

                                                
64 Chinas role in Africa. Besökt 05/02/2013    http://www.focac.org/eng/jlydh/t689653.htm 
65  Kinas relation med Afrika ur ett handelsperspektiv s15. Besökt 07/02/2013    

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%C3%A5den/Handel%20och%20h%C3%A5llbar%20ut

veckling/Rapport%20Kinas%20relationer%20med%20Afrika%20ur%20ett%20handelsperspektiv.pdf 
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Biståndet utgör en central del av relationerna mellan Afrika och Kina, förutom handels och 

investeringsrelaterade satsningar. Den kinesiska staten blandar bistånd med handel och 

diplomati där det finns möjlighet att erbjuda bistånd till varje afrikansk land men däremot går 

de största delarna av biståndet inte till oljerika länderna som Sudan, Angola och så vidare.66 

Det sammanlagda kinesiska biståndet i Afrika är procentuellt litet om man ska jämföra det 

med det västerländska biståndet, men Kinas praktiska ansats till bistånd är ganska unikt. Kina 

förmedlar sitt bistånd på ett mer konkret sätt genom byggnationer av skolor, vägar, sjukhus 

och bostadshus till skillnad från de traditionella bistånden från bland annat OECD.67 

China Exmibank är en av de institutioner som är inblandade i biståndsarbetet och den enda 

institution som har kompetens till att föreslå subventionerade lån till projekt utanför Kina, har 

finansierat ungefär 92 % av de infrastruktursatsningar som utförts i Afrika. I teorin skall de 

subventionerade lånen avse till att gynna ekonomisk tillväxt och förbättra levnadsstandard i 

de länder som tar emot lånen. Kina begär alltid en garanti av mottagarlandet för att ha 

möjlighet att ta del av de subventionerade lånen, och om det är så att mottagarlandet bedöms 

ha en svag betalningskapacitet kan lånet backas upp med naturtillgångar som mottagarlandet 

har. Med hjälp av den här metoden så har Kina möjlighet att få tag på naturresurser som olja, 

koppar och andra naturresurser till ett sänkt pris.68 

Biståndsgivare från väst har en s.k. progressiv riktning, vilket betyder att erbjuda budgetstöd 

åt utvecklingsländer som betraktas ha ett relativt fungerande styrelsesätt. Detta för att man 

bedömer att det är viktigt att dessa länder erbjuds möjlighet att på egen hand få bestämma sig 

för på vilket sätt de vill använda biståndet som de tagit emot.69  Det kinesiska staten är 

medveten om denna riktning men vill inte gå samma väg som västländerna. Det är ovanligt 

för Kinas del att det förekommer bistånd i rena pengar, men ibland inträffar det i ytterst 

begränsad utsträckning då det handlar om en nödsituation. För den kinesiska staten är 

                                                
66 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 43	  
67  Kinas relation med Afrika ur ett handelsperspektiv s17. Besökt 07/02/2013    

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%C3%A5den/Handel%20och%20h%C3%A5llbar%20ut

veckling/Rapport%20Kinas%20relationer%20med%20Afrika%20ur%20ett%20handelsperspektiv.pdf 
68 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 45 
69 Ibid s 46 
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bidragsmetoder innovativa ansatser där bistånd, diplomati och handel sammanförs till att 

skapa en helhetslösning.70 

4.4. Kritik mot Kinas biståndspolitik 
Många traditionella givare har kritiserat Kinas princip om icke-inblandning, vilket betyder att 

Kina inte ska eller villl blanda sig i andra länders inrikespolitik. Detta har möjliggjort för Kina 

att ingå avtal med regimer som EU betraktar som diktaturer och skurkstater. EU har lyfts fram 

principen om ”Good Governance”, som betyder krav på framför allt demokratisering och 

marknadsanpassning, som en total bedömningsgrund för bistånd och handel med afrikanska 

länder. Principen som givetvis i högsta grad är ett påtryckningsmedel för att dirigera 

utvecklingen i Afrika i en europeisk riktning, stoppar på så sätt EU från att bedriva handel 

med de afrikanska länderna som inte uppfyller kriterierna. Kritiker menar att EU:s krav på 

demokratisering och mänskliga rättigheter spelar allt mer mindre roll i Afrika på grund av 

Kina inte ställer några politiska krav i de länderna där de finansierar olika projekt.71  

Kina har också kritiserats för att gå emot EU- kommissionens formella biståndspolitik, som i 

enlighet med rekommendationer från OECD:s Development Assistance Committee (DAC) för 

bistånd handlar om att biståndet i första hand ska inriktas med hjälp av fria och transparenta 

upphandlingsmetoder. Kina har fått denna kritik på grund av att de ställer villkoren att 

biståndsfinansierade infrastrukturprojekt till minst 50 procent i Afrika ska formas av kinesiska 

tjänster och produkter. Kina hjälper sina egna företag i Afrika genom att binda sitt bistånd och 

på samma gång nekas afrikanska stater som tar emot det kinesiska biståndet möjligheten att i 

upphandlingen av de produkter och tjänster som utgör en del i biståndet bestämma sig för 

vilka som är de mest lämpande bolagen i deras land.72  

Till sist så riktas kritik mot Kinas bistånd för att prioritera länder med viktiga naturresurser 

framför andra som, strategisk sett, är mindre viktiga för Kina. Länder som är rika på 

naturresurser till exempel Nigeria, Angola, Kongo och Zambia, liksom politiskt strategiskt 

viktiga länder såsom Egypten, Sydafrika och Etiopien, ses som gynnade länder i Kinas 

bredare afrikanska verksamheter. Den officiella inriktning som Kina har när det gäller bistånd 

till Afrika är att det ska genomsyras av ömsesidig respekt, och till och med små afrikanska 

                                                
70 Ibid s 49 
71 Ibid s 50 
72 Ibid s 42 
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länder med ganska liten ekonomisk eller politisk vikt för Kina tar emot idag bistånd från 

Kina.73 

4.5. Kina i Sudan 
För att ge exempel på en handelsrelation mellan Kina och ett land i Afrika som omvärlden 

anser vara som bekymmersam kan man titta på relationen mellan Kina och Sudan. Sudan som 

är ett land med stora naturtillgångar, erbjuder rättigheter åt kinesiska oljeföretag till att 

rekognosera och borra efter oljefyndigheter, och förutom detta erbjuder dem en marknad för 

billiga kinesiska handelsvaror. Sudan får i gengäld lån med reducerade räntor, generösa avtal 

med kinesiska byggnadsfirmor för att bygga broar, vägar och skolor till ett pris som 

västländska firmor inte kan tävla mot.74 

År 2003 startade oroligheter i Darfurområden i Sudan där rebeller angrep regeringsstyrkor för 

att de tyckte att den islamiska regeringen undertryckte den svarta befolkningen genom en 

ojämnt resursfördelningen. Den sudanska regeringen svarade med att mobilisera en 

regeringsvänlig milis som kom att heta Janjaweed milisen. Janjaweed milisen började 

systematiskt angripa olika områden i Darfur och våldtog och mördade där den civila 

befolkningen. FN reagerade och säkerhetsrådet försökte under flera tillfällen godkänna 

resolutioner för att vidta åtgärder i Sudan, men Kina motarbetade resolutionen genom att 

avstå från att rösta eller genom att helt enkelt utnyttja sin vetorätt.75Det dröjde till 2008 innan 

Kina började ändra sin ställning i förhållande till FN och på diplomatisk väg började man 

försöka övertala den sudanska regeringen att samarbeta genom att släppa in fredsbevarande 

styrkor i Darfur, samt att avväpna Janjaweed milisen. Det var ingen tillfällighet att Kina 

ändrade riktning i frågan då det sammanföll med att de olympiska sommarspelen skulle hållas 

i Beijing samma under period. Senare kom informationen att Kina hade brutit mot FN:s 

vapenembargo och i hemlighet understött Sudan med krigsmaterial i form av flygplan, 

lastbilar, artilleri och mm.76 

                                                
73  Kinas relation med Afrika ur ett handelsperspektiv s19. Besökt 07/02/2013 
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Sedan 1996 har kinesiska företag investerat mer än 15 miljarder dollar i Sudan, främst i 

oljeindustrin. Detta har gjort det möjligt för Sudan att öka sin oljeproduktion, vilket lett till 

enorma intäktsökningar för regeringen. Samarbetet har varit särskilt fördelaktigt för Sudan på 

grund av att sanktioner har hållit flera av de största internationella oljeföretagen ute ur landet. 

Ungefär 10 % av Kinas oljeimport kommer idag från Sudan.77  

4.6. Kina i Angola  

Ett annat talande exempel på hur Kina sammankopplar investeringar och biståndsprojekt är 

Angola. 2004 stoppades ett samarbete mellan Angola och den Internationella Valutafonden 

(IMF). IMF erbjöd Angolas regering ett lån i utbyte mot att intäkterna från landets oljeindustri 

skulle göras mer transparenta men istället för att ingå avtal, bestämde sig Angolas regering för 

att tacka ja till ett anbud från Kina om ett gynnsamt lån utan några politiska krav.78 

Det enda ekonomiska kravet som China Eximbank framförde, var att pengarna skulle 

överlämnas på projektbasis och att minst 70 % av material, utrustning, tjänster skulle 

levereras av Kina. För den kinesiska regeringen är lånen ett utrikespolitiskt verktyg, i 

synnerhet i Afrikas stater som har ont om pengar, men däremot är rika på naturresurser, vilka 

kan utnyttjas som garanti på lånen. Den ekonomiska uppläggningen gynnar också den 

strukturella arbetslösheten i Kina, då China Eximbank framför krav på gynnsamma lån att 

kinesiska leverantörer måste erhålla de infrastrukturavtal som lånet kommer att bekosta.79 

Hittills har China Eximbank gett lån i miljarddollarklassen till Angola för att bistå landet med 

att återuppbygga betydelsefull infrastruktur efter många år av inrikes strider. Som utbyte för 

lånet, har Kina säkrat tillgångar från Angola bland annat oljan. Avbetalningstid på lånen 

brukar vara 5 år, vilket betyder att Kina har en garanterad möjlighet att använda upp till 

10 000 fat olja per dag från Angola.80 Oljepriset sätts efter det aktuella spotpriset, vilket under 

den senaste tidens prishöjningar hjälpt landet att betala av på sina lån till Kina.81  

I fallet som rör Angola har 35 kinesiska bolag utsetts av den kinesiska ledningen för att lägga 

bud på projekt vars erbjudande bara tas emot i Kina. Detta säkerställer att en betydande andel 

                                                
77 Ibid s 90 
78 Ibid s 94 
79 Ibid s 95 
80 Ibid s 97 
81 Ibid s 98 
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av lånets pengar kommer tillbaka till Kinas nationella ekonomi, samtidigt som trycket på 

Kinas egna marknader avstannar. The Angola model, genom vilken lån till reducerad ränta 

och med naturresurser som garanti i en utbytersaffär, har kommit att vara det sätt Kina 

föredrar att erbjuda gynnsamma lån till afrikanska stater.82 

Hård kritik riktades i fallet Angola mot Kina för att de genom sin lånepolitik undergräver 

IMF:s ansträngning att intensifiera transparensen inom oljeindustrin och i och med det 

motarbeta korruption. Vissa kritiker påstår att, trots att denna kritik troligtvis är välgrundad, 

reflekterar den bara en del av verkligheten. När den angolanska regeringen minskade 

engagemang för ett finansiellt samarbete med IMF ska belysas, förbises en ytterligare 

betydelsefull faktor bort, nämligen den oförutsedda fördel och produktionsökning som 

kommit från ökade världsmarknadspriser på olja. Från år 2001 till 2006 ökade priset från 26 

till 66 dollar per fat, och Angolas oljeproduktion nästan ökades till det dubbla från 742 000 till 

1,4 miljoner fat per dag. Värdeökningen av Angolas årliga produktion av olja från 7 till 34 

miljarder dollar, med ett samlat värde kring 100 miljarder dollar ger anvisning om hur stor 

påverkan dessa överraskande vinster från högre oljepriser och produktion haft på Angolas 

finansiella läge under den här tidsperioden.83  

5. EU 
Relationerna mellan Afrika och Europa har en lång historia, och det har sedan 

självständighetsrörelsen varit en prioritet för de gamla kolonialmakterna att behålla dessa 

band, både av politiskt och ekonomiskt syfte. Europa har länge varit en viktig 

samarbetspartner för afrikanska stater, och i takt med att fler och fler europeiska länder anslöt 

sig till den EU har de ekonomiska relationerna till Afrika till en viss del förts upp på mellan 

och överstatlig nivå.84 

I nästintill alla överenskommelser som EU har i externa avtal har de med en klausul om 

mänskliga rättigheter och demokrati. EU arbetar aktivt med att förebygga de mänskliga 

rättigheterna och demokrati internt, men som den största unionen i världen arbetar EU externt 

                                                
82 Ibid s 100 
83 Ibid s 102 
84  Rapport om Kinas relation med Afrika ur ett handelsperspektiv. 07/02/2013 S 23 

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%C3%A5den/Handel%20och%20h%C3%A5llbar%20ut

veckling/Rapport%20Kinas%20relationer%20med%20Afrika%20ur%20ett%20handelsperspektiv.pdf 
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med att förebygga detta i utvecklingsländerna. Genom att inkorporera de utvecklande staterna 

in i EU:s policys, program och projekt ska det hjälpa dem att få en mer sammanhängande 

riktlinje i utvecklingsprocessen.85 

5.1. EU:s direktiv för mänskliga rättigheter i tredje världen 
EIDHR (Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter) är EU:s instrument 

för integrera mänskliga rättigheter och demokrati i alla externa förbindelser.86 När den nya 

förordningen EIDHR trädde i kraft var det allmänna syftet att medverka till utvecklingen och 

befästandet av demokrati och iakttagandet för de mänskliga rättigheterna, i enlighet med EU:s 

politik och grundprinciper och i nära gemensamt arbete med det civila samhället.87  

EIDHR är mycket tydliga med att understryka innebörden av de mänskliga rättigheterna och 

lägger värde vid ett aktivt politiskt deltagande för att stödja demokrati som fundament för en 

utveckling mot säkerhet och fred.  

De grundläggande förutsättningarna för att upprätthålla säkerhet och fred ser ut följande: 

 Förstärka den civila ställningen av att förebygga mänskliga rättigheter och 

demokrati i samhället. Dessutom utveckla politiskt deltagande och politiska 

representationer. 

 Utveckla nationellt självförtroende och verka för ett ökat medborgerligt 

deltagande av valrörelser. 

 Stödja och stärka de internationella och regionala ramverken som finns för att 

försvara och genomföra rättsäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

 Att erbjuda stöd och solidaritet till förespråkare för mänskliga rättigheter, 

enligt i artikel 1 i den globala deklarationen av de mänskliga rättigheterna.88 

 

                                                
85 EU:s hemsida: Promoting human rights and democratisation in third countries. Besökt 09/02/2013 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/r10101_en.htm 
86  EIDHR hemsida: human rights and democracy. Besökt 09/02/2013. 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm 
87 Ibid  
88 Ibid 
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5.2. EU och Afrikanska partnerskap 

EU har ett ökande antal överenskommelser med afrikanska stater, bland annat Cotonouavtalet. 

Cotonouavtalet är en överenskommelse om samarbete mellan EU och AVS-länderna (Afrika, 

Västindien, Stilla havet) och trädde i kraft i 2003 och är det senaste avtalet i samarbetet 

mellan EU och AVS- länderna.  

Relationerna mellan EU och de AVS- länderna kontrollerades av Lomékonventionen från år 

1972 till 2000. På grund av spridning av fattigdom, instabilitet, samt politiska förändringar i 

AVS-länderna, fanns det ett behov att skapa ett nytt samarbetsavtal. EU och AVS-länderna 

startade förhandlingar år 1998 och dessa avslutades år 2000. Det nya avtalet undertecknades i 

Cotonou i juni 2000 och är tänkt att gälla till år 2020. I Cotonou-avtalet introducerades 

radikala förändringar och nya ambitiösa målsättningar och avtalet ska gås igenom var femte år 

för uppdateringar efter nya omständigheter. Dem fem pelare som avtalet är baserat har som ett 

underliggande syfte att bekämpa fattigdom i AVS-länderna. De fem pelarna medför en 

breddad politisk dimension och ett utökat deltagande, ett mer strategiskt förhållningsätt till 

samarbete som inriktas mot fattigdomsminskning, förnyat finansiellt samarbete, samt nya 

ekonomiska samarbeten inklusive handelssamarbeten.89 

Den första pelaren som tar upp frågan om den politiska dimensionen, understryker funktionen 

av politisk dialog mellan EU och AVS-länderna. Samarbetstillvägagångssätt och dialog 

kommer att förhindra konflikter och skapa en fredsbyggande politik mellan kontinenterna. I 

avtalet betonas också att samarbetet kommer att inrikta sig på regionala initiativ och bygga 

upp lokala kapaciteter inom AVS-staterna. Grundprincipen för samarbetet kommer att vara 

hänsyn för mänskliga rättigheter, demokratiska grunder och reglering genom bestämmelser. I 

avtalet har även nya tillvägagångssätt att hantera med regelbrott tagits fram, framförallt för 

fall som handlar om korruption.90 

Den andra pelaren i Cotonou- avtalet förlägger tyngdpunkt till att understödja deltagande av 

det civila samhället samt andra sociala och ekonomiska aktörer i AVS- staterna. Man avser att 

genomföra detta genom att erbjuda information, rådfråga det civila samhället och erbjuda stöd 

till ekonomiska, sociala och institutionella förändringar, understödja medverkan av icke-

statliga deltagare i genomförande av projekt och program, erbjuda hjälp till icke-statliga 
                                                
89  The cotonou Agreement. Besökt 09/02/2013 http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/cotonou-

agreement/ 
90 Ibid 
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deltagare för kapacitetssammansättning, samt genom att uppmuntra nätverk och länka mellan 

olika deltagare i AVS och EU.91 

I den tredje pelaren är fattigdomsreducering den centrala målsättningen. På denna punkt 

understryker man att samarbetet avser att spegla internationella avtal om t ex utveckling. 

Avtalet rekommenderar en global utvecklingstaktik som ska framföra krav på att aparterna 

samarbetar för att nå ett resultatrikt strategiskt ramverk, och att framgång bedöms utifrån 

resultat. Utvecklingstaktikerna avser att vara skräddarsydda efter de individuella situationer 

som gäller i en stat, och samarbetet avser att gynna regionalt ägande i ekonomiska och sociala 

reformer. Man betonar också att integration av den privata och civila sektorn i 

utvecklingsgången ska underlättas. Samarbetet mellan EU och AVS ska även garantera 

samspel mellan olika tillämpningar av utvecklingsstrategier, som till exempel ekonomiska, 

sociala, kulturella, institutionella och miljö utsträckningar, samt att dessa ska komplettera 

varandra. En integrerad inställning kommer att avspegla den komplexa bakomliggande 

orsaken till fattigdom i AVS-länderna. De tre främsta områden som man fokuserar på är: 

ekonomisk utveckling, social utveckling samt integration och lokalt samarbete.92 

Pelaren nummer fyra utgörs av ett nytt handelssamarbete som avser att gynna liberalisering av 

handel mellan EU och AVS-länderna. Bland annat bistås med en smidig och successivt 

integration av AVS-länderna in i världsekonomin och garanterad överensstämmelse med 

World Trade Organization (WTO). Det stipuleras dessutom i avtalet att diskussioner ska 

påbörjas om ett Economic Partnership Agreement (EPA). Här beaktas ekonomiska och 

sociala svårigheter i AVS-staterna på två sätt: för första, med hjälp av en social 

utvecklingspolitik tillsammans med förändringar inom ekonomi och handel, och för det andra 

genom att understödja AVS-staterna i att vara effektiva inom den internationella ekonomin 

och handeln, med hjälp av multilateralt samarbete. Syftet med detta är att åstadkomma en 

regim som är WTO-kompatibel, närmare ekonomiska relationer, fler investeringar, både 

inhemska och utländska, samt ytterligare kännedom om teknologi till AVS-staterna, vilket i 

sin tur kan förväntas erbjuda lättare integration i världsekonomi och större konkurrenskraft. 

Fattigdomsbekämpning och ekonomisk tillväxt ska inspireras med hjälp av öppen 

handelspolitik och en social utvecklingspolitik.93 

                                                
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
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Pelaren nummer fem, som är den sista i avtalet, handlar om finansiellt samarbete med 

principerna kontext, effektivitet och flexibilitet som ledstjärnor. I avtalet menar man att 

bistånd ska erbjudas som sektorprogram eller budgetassistans samt erbjudas i enlighet med 

resultat och behov. Man väljer två olika former att ge biståndet, antingen som lån och 

riskkapital till den privata sektorn eller som bidrag. Varje stat erbjuds en summa som man kan 

använda som t ex makroekonomisk stöd, sektorprogram, traditionella projekt, skuldbetalning, 

kompensation för reducering av exportinkomster, decentraliserat samarbete eller som bistånd i 

nödlägen. I avtalet understryker man att inga resurser är låsta till något särskilt. Syftet med 

detta är att get större flexibilitet att använda biståndspengarna där de för tillfället kan 

användas bäst.94 

Sammanfattningsvis ska man säga att Cotonou-avtalet är till för att förebygga korruption, 

understödja deltagande, öka den politiska dimensionen, engagera det civila samhället i politik 

och reformer som får stöd av EU, fokusera utvecklingspolitik på fattigdomsreducering, 

fördela pengar efter både resultat och behov, gynna utvecklingen av den privata sektorn, 

förbättra det politiska ramverket för inventeringar och handel, samt expandera samarbetet 

inom alla områden som är viktiga för handeln. 

De Ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA) anses av många vara som den mest 

kontroversiella delen av Cotonouavtalet. Anledning till det är att sedan Lomékonventionen 

från 1975 har EU godkänt icke- reciproka handelspreferenser till Afrika. EU utförde alltså 

tullsänkningar gentemot AVS- länderna utan krav på interaktion, vilket inte är 

överensstämmande med WTO:s regelverk. Detta gör det möjligt att AVS- ländernas handel 

successivt öppnas för tullfria europeiska handelsvaror.95 

5.3. EU:s bistånd till Uganda sedan 1990-talet 
Ugandas demokratiska utveckling har varit relativt stillastående sedan nuvarande presidenten 

Museveni tog över landet. Efter regimskiftet 1986 har landets ekonomi liberaliserats och växt 

snabbt, vilket för en stor del av befolkningen betyder att har fattigdomen har reducerat. I 

biståndsgivares ögon har Uganda setts som ett ljus i en mörk region och har på grund av detta 

fått mycket hjälp från externa aktörer, däribland EU länderna. Aktörerna har framgångsrikt 

                                                
94 Ibid 
95  EPA hotar afrikanska länders utveckling. Besökt 11/03/2013. http://www.afrikagrupperna.se/raettvisa-

handelsavtal/handelsavtal/nyheter-om-handelsavtal/1073-tidigare-deadline-hotar 
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hjälpt ekonomin, men har samtidigt inte lyckats med att lösa de demokratiska brister som 

förekommer inom statsapparaten.96 

Uganda och EU har sedan en tid tillbaka haft omfattande kontakter. EU var under 1990-talet 

den största enskilda biståndsgivaren och en viktig handelspartner som svarade för 50 % av 

exportinkomsterna. Uganda har i samarbete med Världsbanken 1997 sammanställt en Poverty 

Eradication Action plan (PEAP) som fungerat som underlag för Ugandas Overty Reduction 

Support Paper. Planerna fungerat som ett ramverk för hur Världsbanken och andra 

biståndsgivare, så som EU, skall agera då de gemensamt med nationella myndigheter besluter 

om och realiserar reformpaket i Uganda.97 

I Uganda har EU arbetat inom ramen för biståndsplanerna där man har fokuserat mycket på 

bland annat rättsäkerhet och governance, fattigdomsbekämpning, hälsofrågor samt utbildning. 

Men det framkommer stora brister när det kommer till utvärderingen av EU:s 

biståndsverksamhet i Uganda. Bland annat påpekar utvärderarna att många strategier i 

Uganda är förenliga med EU:s målsättningar. Man poängterar även att många av EU:s planer i 

Uganda inte varit realistiska och att det inte funnits tid att realisera de planerade 

förändringarna i Uganda. Trots att EU under tidens lopp kommit till insikt om bristerna har de 

ej förändrat dem, och detta beror framför allt av byråkratiska och politiska orsaker.98 

Den sektorn som man enligt utvärderarna har lyckats med är hälsosektorn där EU i samarbete 

med regeringen har uppnått framgångar. Satsningarna inom hälsosektorn har hjälpt till att öka 

sektorns kapacitet och sjukvården har decentraliserats. Uganda har också med gott resultat 

fört kamp mot HIV/AIDS med hjälp av hälsodepartement i landet.99 

EU har framgångsrikt representerat sina medlemsländer, först och främst då det handlar om 

frågor som rör governance, demokratisering och konflikt. Emellertid har planen i liten 

omfattning skapat någon förändring i landet. Problemet med enpartisystemet samt den 

omfattande korruptionen som finns i hela landet. EU har heller inte medverkat till att realisera 

kontrollmöjligheten i finansplanen eller överhuvudtaget inte alls stärka förtroendet för 

budgeten. Den fattigdomsminskning som har skett i Uganda har influerats väldigt lite av EU:s 

                                                
96 Montes & Migliorisi. 2001, s 3 
97 Ibid s 5 
98 Ibid s 17 
99 Ibid s 10 
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arbete i och med att deras projekt, i liten omfattning, har varit inriktat mot området. 

Kommunikationen och relation med det civila samhället har varit mycket begränsat och med 

undantag av några hälsoprogram arbetade EU väldigt lite med att förstärka civila samhället i 

Uganda.100 

Även om många av planerna i Uganda under 1990-talet inte lyckades och landet i liten 

omfattning förbättrade sina demokratiska omständigheter fortsatte EU att erbjuda, och till och 

med att öka biståndet, detta vid samma tillfälle som andra länder som Burundi, Kongo och 

Angola fick sina bistånd frysta av EU. Anledningen till detta var bland annat att 

biståndsgivarländer fokuserat på framgångarna landet gjort, från ett fattigt och delat land till 

ekonomiskt snabbt progressivt land. Med Yoweri Museveni som president förbättrades 

omständigheterna i landet jämfört med tidigare regeringar och det politiska kaoset och 

kränkningarna mot mänskliga rättigheter som tidigare förekommit reducerades kraftigt. 

Uganda framstod även under 1990-talet lugnt i jämförelse med sina grannländer, då de andra 

hade bekymmer med inbördeskrig, politisk instabilitet och folkmord. I ett ganska stabilt men 

fattigt land som Uganda var det lättare att i samband med bistånd framföra krav på politiska 

och ekonomiska förändringar och i och med detta var möjligt för EU-länderna att närma sig 

sina utrikespolitiska syften rörande till exempel utveckling av demokrati.101 

6. Jämförande analys av EU:s och Kinas principer och riktlinjer 
 

För Kinas del genomsyrar principen med icke- iblandning de externa överenskommelser Kina 

har med afrikanska stater. Sedan år 1953 har principen om icke- inblandning varit en av fem 

principer som innefattas i Kinas samarbetsavtal.  

De riktlinjer som EU använder sig av skiljer sig avsevärt från Kinas princip om icke- 

inblandning. EU:s villkorsbaserade tillvägagångssätt gentemot afrikanska stater, vars ändamål 

är att garantera politiska förändringar, utmanas nu som en ekonomisk valmöjlighet av Kinas 

kravlösa tillvägagångssätt. Samarbetet mellan EU och afrikanska vilar på ambitionen att 

understödja och implementera demokrati och demokratiska förändringar, samt att mänskliga 

rättigheter ska gynnas.  

                                                
100 Ibid s 36-37 
101 Ibid s 69-71 
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Den kinesiska regimen poängterar inte någon gång i riktlinjerna att syftet med handelsavtalet 

är att fastställa fri- och rättigheter inom de afrikanska stater de samarbetar med. I och med 

principen om icke-inbladning blottar sig Kina för den kritik som EU riktar mot dem. Ian 

Taylor menar att det i första hand beror på att den upprätthåller ett resonemang kring de 

mänskliga rättigheterna som skulle kunna användas av makthavarna. Detta i sin tur leder till 

en debatt om suveränitet och icke- inbladning när principen utnyttjas för att försvara ett sådant 

handlingssätt.102  

Emellertid kan man konstatera att den kinesiska retoriken i avtalen stödjer statssuveräniteten i 

de afrikanska länderna. Den kinesiska retoriken skiljer sig från EU som framför mera krav på 

inrikesreformer, som att förebygga mänskliga rättigheter och införa pluralistisk demokrati i 

Afrika. Den kinesiska regimen ger beröm för Afrikas utveckling och önskar att regionerna ska 

stödja och samarbeta med varandra under utvecklingsperioden. Det Faktum att Kina betraktar 

sig som det främsta utvecklingslandet och Afrika som kontinenten med flest länder under 

utveckling, ger Kina möjlighet att retoriskt använda sig av den solidaritet som EU har svårt att 

få med afrikanska stater.  

Genom sitt samarbete med Afrika har Kina visat att man har starkt uppskattning för 

nationalstaten och menar att statssuveräniteten kan användas som grund för att upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna. Alltså för Kinas del så går statssuveräniteten hand i hand med 

principen om icke- inblandning. 

I riktlinjer eller handelsavtal mellan Kina och Afrika, förekommer det inte ett uttryckt skydd 

eller krav att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Däremot har Kina tagit stark ställning 

för social- och ekonomisk förbättring som ett fundament till hur mänskliga rättigheter kan 

åstadkommas. Grundsatserna i sino- afrikanskt samarbete för att uppnå mänskliga rättigheter 

är genom utveckling men också genom utbytet av vetenskap, utbildning och kultur. Så 

bortsett från att huvudtanken om mänskliga rättigheter inte finns med någonstans, stöder Kina 

dock med viss verkan principer som främjar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i 

de afrikanska staterna.  

Fred och säkerhet är det fundamentala målet med principer i både EIDHR och FOCAC. Både 

Kina och EU ser fred och säkerhet som centralt för skapande av medborgarens fri- och 

rättigheter. Emellertid är det naivt att säga att det är för medborgarens försvar som fred och 

                                                
102 Taylor, Ian. 2001, s 68  
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säkerhet är ett fundamentalt syfte för länders handelsamarbeten. Således, kan inte detta ses 

som ett ömsesidigt ändamål för att genomföra fri- och rättigheter, tvärtom återstår att en stat 

med mycket inhemska konflikter inte är särdeles lockande för internationella företag som vill 

investera i landet. Därför kan man förstå det som ett upprätthållande av fred och säkerhet blir 

omfattande för den ekonomiska tillväxten i ett land. Den centrala frågan som Kina behöver ha 

i åtanke är hur länge de kommer att ha kraften att hålla fast vid principen om icke- 

inblandning gentemot de afrikanska staterna, utan att det dras stoppar ändamål med en trygg 

ekonomisk tillväxt.  

7. Moderniseringsteorin i afrikansk kontext. 
Utvecklingen i många länder i Afrika har varit alldeles för instabil i många år och mycket 

återstår för länderna att förbättra. Detta gör det svårt att lägga märke till om en ekonomisk 

utveckling stärkt förutsättningarna för demokrati eller ej i de afrikanska staterna. Jag väljer 

här att föra en diskussion om situationen i Afrika utifrån de fyra variabler som är avgörande 

inom moderniseringsteorin för att ett lands regim ska utvecklas till demokrati. Dessa variabler 

är utbildning, urbanisering, industrialisering och ekonomisk utveckling. Här är det nödvändigt 

att inte kategorisera dessa variabler som uteslutande då de är beroende av varandra. Till 

exempel leder ekonomisk utveckling leder till högre utbildning, utbildning leder till 

industrialisering etc. samtidigt finns det en poäng med att skilja dem åt.  

7. 1 Utbildning 
Enligt FN:s konventioner är utbildning en mänsklig rättighet och även en utgångspunkt för 

demokrati. Förutom detta har utbildning en avgörande betydelse för ett lands ekonomiska 

utveckling och för den enskilde människans förutsättningar att ta hand om sig själv.103  

Samarbetet som afrikanska stater har med EU respektive Kina handlar inte bara om 

handelsutbyte, men också om utbildning och forskning. Många länder i Afrika lägger allt mer 

energi på att förbättra sina utbildningssystem för att fler personer ska möjlighet att studera.  

De senaste åren har det skett en del förändringar när det gäller utbildningsreformer i Afrika, 

något man menar beror på de ökade investeringarna i kontinenten. I en rapport från UNESCO 

uppges bland annat att det antal barn som går grundskola har ökat med 40 %, från 87 miljoner 

                                                
103  Education on Africa: Where does the money go? Besökt 3/04/2014. 
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till 129 miljoner barn under perioden 2008-2010. Registrering av barn på gymnasieskolan har 

också ökat med 60 % under samma period. De reformer som många afrikanska stater har satt 

igång gällande utbildning har ökat andelen elever som börjat grundskolan vilket i sin tur ökat 

andelen läskunniga inom de afrikanska länderna. Rapporten visar att många afrikanska länder 

investerar mer i utbildning i stora städer men att man också investerar på landbygden, vilket i 

sin tur ger resultat i form av högre läskunnighet bland befolkningen samt, i det stora hela en 

högre utbildad population.104 

Afrikanska stater måste fortsätta satsa på att utbildning görs lättillgänglig för alla människor, 

därför att utvecklingen idag visar att utbildningsnivån har förbättrats då fler människor kan 

skriva och läsa och fler följer undervisning på gymnasial nivå och universitetsnivå. 

Tillgängligheten och möjligheten att studera har förbättras i många stater. Ska man titta på 

detta utifrån Lipsets moderniseringsteori erbjuder denna utveckling en grogrund för 

demokratisk utveckling. Lipset ger Haiti och USA som exempel, där Haiti har bara 11 av 

1000 individer gått ur grundskola och i USA har 18 av 1000 individer läst på universitet och 

Haiti har lägre standard och nivå av demokrati än USA. Lipset anser att detta har sin 

förklaring i att utbildning är något som har mycket stor betydelse för demokratiutvecklingen i 

ett land. Han anser att i stater där standarden på utbildning är man tillgänglig för demokrati 

som styrelseform och för demokratiska värden, jämfört med stater med en låg standard.  

7.3 Urbanisering  
Lipsets moderniseringsteori tar upp frågan om urbanisering och menar att när allt fler 

människor flyttar till städerna inverkar detta på människors levnadssätt och levnadsstandard, 

och i slutändan influerar det den ekonomiska utvecklingen i ett land.105 Urbanisering i 

afrikanska staterna har berott på olika faktorer såsom konflikter, den snabbt växande 

befolkningen och globaliseringen som lett till att internationella företag flyttar sin produktion 

till Afrika, vilket lett till att många människor är tvungna att flytta inom kontinenten för att få 

jobb.106 Författaren Kjell Havnevik betonar att urbaniseringen i Afrika till stor del har berott 

på landreformer och att den accelererande industrialisering som hittills har skett också 
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fortsätter inom en rad afrikanska stater. Många människor har idag större möjlighet att välja 

var de vill bo och vad de vill arbeta med. Enligt Havnevik beror urbaniseringen på den ökande 

industrialiseringen som till största delen är centraliserad i och kring större städer med en 

fördelaktig geografisk position.107  

Lipset menar att urbanisering är en variabel som leder till ekonomisk utveckling och som av 

den orsaken är grundläggande även för demokratisk utveckling i en odemokratisk stat. Han 

anser att det finns en direkt sammankoppling mellan urbanisering och demokratisering. Så lite 

som 20 000 invånare i en stad bör gynna demokratisk utveckling i ett land.108Det faktum att 

urbanisering skulle underlätta för demokratisk utveckling går hand i hand med läskunnighet. 

Ju högre kvalitet av läskunnighet desto högre kvalitet på demokratisering, vilket i sig beror på 

en högre utbildningsnivå i samhället. Om det är högre kvalitet på läskunnighet tar 

medborgarna del av ett större utbud av media, böcker, internet etc., och allt detta kan leda till 

större delaktighet av medborgare i politiken därför att om de är utbildade kan de även 

påverka.109 

7.4 Industrialisering  
Efter självständigheten kom industrialiseringen att vara den naturliga vägen till modernitet 

och framgång för de flesta afrikanska nationer. Med hjälp av att snabbt bygga upp en egen 

produktionsindustri skulle Afrika komma ikapp västländerna. Planer och projekt drevs med 

arbetare från västländerna och finansierades genom kombination av lån och gåvor från väst. 

Men det visade sig rätt så snabbt att industrialisering i Afrika inte var lätt att realisera. De 

afrikanska förhållandena var i de flesta fall inte jämförbara med västländernas och många 

industrier nådde aldrig sin totala kapacitet eller kom aldrig till nytta. Det fanns också brist på 

teknisk kompetens för att driva industrierna. Till och med handeln av råvaror fungerade dålig 

på grund av att de afrikanska ländernas infrastruktur var alltför dålig. Förutom detta blev de 

industrier som ändå fungerade sällan konkurrenskraftiga i jämförelse med den avsevärt mer 

moderna och effektivare industrin i väst.110  

Idag är den industriella utvecklingen i Afrika på väg framåt och på samma gång väcker det 

frågan om detta kan leda till demokratisering i afrikanska stater som inte är demokratiska. 

                                                
107 Hanervik, Kjell 2011. S 80 
108 Lipset, Seymour. s 77 
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110 Hanervik, Kjell. 2011, s 99-100 
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Genom marknadsekonomi har många länder i Afrika släppt in internationella investeringar 

och samtidigt öppnat upp för privat ägande. Enligt moderniseringsteorin kan detta medverka 

till att det politiska styret förändras. Lipset bedömer ju att de flesta stater som saknar ett 

demokratiskt system är underutvecklade och att demokrati möjligtvis bara kan uppstå i stater 

som har kapitalistisk syn på industrialisering.111 

Lipsets uppfattning är att ju högre andel medborgare som arbetar inom till exempel 

jordbruksområdet desto lägre är den demokratiska utvecklingen. Det finns möjlighet för 

industrialisering att leda till demokratisering, då industrialisering bereder väg för urbanisering 

och urbanisering har anknytning till ökad utbildningsnivå, vilket leder till en större strävan att 

utöva inflytande på den politiken.112I många afrikanska stater har man anpassat sig till den 

pågående internationella handeln och liberaliserat handeln utan att ändå liberalisera sitt styre, 

vilket går emot vad moderniseringsteorin uttrycker, industrialisering förväntas ju att leda till 

demokratisering i en stat.  

7.5 Ekonomisk utveckling 

Sex av världens snabbast växande ekonomier återfanns under 2001-2010 i Afrika. 

Anledningen till denna ökande tillväxt var bland annat att antalet konflikter minskade, att 

demokrati växte sig starkare, den ekonomiska politiken resulterade i en rad framsteg samt att 

världshandelspriserna på afrikanska varor ökade. Under den globala krisen som började år 

2007 drabbades den afrikanska kontinenten i högsta grad genom försämrade 

levnadsmöjligheter för människor, även om Afrika var den kontinent som bidrog minst till 

den ekonomiska krisen. Men trots detta prognostiserar internationella valutafonden (IMF) att 

sju av de tio snabbast växande ekonomierna kommer att finnas i Afrika även under perioden 

2011-2015.113 

Hanervik menar att det som ligger bakom den ekonomiska utvecklingen i Afrika inte är 

utländskt bistånd utan ländernas effektivitet och deras egna kapaciteter. Han lägger märke till 

att ekonomiska reformer och avreglerade marknader, i sammankoppling med att antalet 

väpnade konflikter minskar, ligger bakom ekonomiska utvecklingen i Afrika. Enligt Hanervik 

har ett stort antal afrikanska ekonomier haft rekordökning i antalet regelverksförändringar. 

Den höga tillväxten beror inte endast på råvaruexporter och oljeexporter men också på att 
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produktion, transport och telekom medverkat till den tillväxtökning som vi ser i 

kontinenten.114  

Låt oss titta nu på den ekonomiska tillväxten i Afrika i relation till moderniseringsteorin. Som 

Lipset anser kommer ekonomisk utveckling tillsammans med industrialisering och 

urbanisering att medverka att förbättra det ekonomiska systemet. Han betonar vidare att med 

en större urbanisering och växande industrialisering samt ekonomisk utveckling så kommer 

individers värdering av ett demokratiskt styre öka, vilket i sin tur kommer att leda till att 

populationen framför krav på ett mer demokratiskt politiskt regim.115 Många afrikanska 

länder har blivit eller håller på att bli väl fungerade marknadsekonomier. Samtidigt har en 

ökad ekonomisk tillväxt inte på bred basis lett till en demokratisk utveckling av det politiska 

systemet även om mindre steg har tagits i enskilda fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Hanervik, Kjell. 2011, s 118 
115 Lipset, Seymour. S 80 



 45 

 

8. Diskussion 
Det som har kommit fram hittills i uppsatsen är att den kinesiska staten stödjer Afrikas 

statssuveränitet genom kravlösa förhandlingar med ett starkt förtroende för principen om icke- 

inblandning, vilket ger oss en viss bild av användandet av de mänskliga rättigheterna. Det 

som ännu inte diskuterats är förhållandet mellan det realpolitiska användandet av mänskliga 

rättigheter och den teoretiska tolkningen av samma rättigheter. Diskussionen här avser att 

klargöra frågan om det jag har valt att kalla politiskt användande, vilket i detta fall syftar till 

bilaterala överenskommelser länder emellan i relation till den teoretiska tolkningen av 

rättigheter. Jag kommer även att fortsätta diskussionen om Lipsets moderniseringsteori för att 

pröva teorin om att en stats styrelseskick utvecklas politiskt och socialt mot demokrati genom 

de fyra olika variabler som är framträdande inom moderniseringsteorin. 

Det som skiljer sig mest mellan EU:s och Kinas sätt att se på handel är principen om icke-

inblandning. På grund av denna princip har den kinesiska staten en ganska stor plattform att 

inleda ekonomiskt och politiskt samarbete med alla afrikanska länder oavsett att vissa av dem 

brister i säkerhet medan andra är icke-demokratiska. För afrikanska stater är Kina den mest 

fördelsaktiga samarbetspartnern med, i och med att det inte ställs några krav för att förändra 

inrikesförhållanden för att få bistånd eller gå in i handelssamarbete med Kina.   

Att den kinesiska staten kan samarbeta med vilket land som helst, utan hänsyn till hur man 

uppfattar deras agenda för demokrati och mänskliga rättigheter, berör naturligtvis villkoren i 

Afrika för att förbättra eller införa konstitutionella rättigheter och försvagar samtidigt 

ansträngningarna för EU att stärka sin policy på kontinenten. Det är inget kontroversiellt 

påstående att staters ledningar många gånger ser till egennyttan före det etiskt rätta och det 

skulle vara naivt att hävda något annat. 

Dock är det viktigt att kritiken från EU sätts i sitt sammanhang utan att för den skull 

underminiminerna problemkomplexet med uteblivandet av mänskliga rättigheters uteblivande. 

Det är väsentligt att försöka se hela bilden, även om jag bedömer att eftersträvandet av 

demokrati bör och skall vara en intention för alla nationer. EU och Kina överlappar varandra i 

och med att de har olika referensramar som utgångspunkt när det handlar om tolkningen om 

vad som väger tyngst när det gäller med rättigheter. Kritiken saknar viss substans och övergår 

till att vara retorisk när EU kritiserar den kinesiska staten för att inte prioritera mänskliga 
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rättigheter och demokrati, när det aldrig har varit Kinas intention. Emellertid innebär kritiken 

att de mänskliga rättigheterna är en komponent i relationerna och att det inte är möjligt att 

ostört genomföra handelssamarbeten som inte inkluderar anspråk på mänskliga rättigheterna.   

Det är möjligt att det kan vara kontraproduktivt att lyfta fram den europeiska 

rättighetsfilosofin som den mest fundamentala ur ett rättighetsperspektiv. Tittar man på 

mänskliga rättigheter med utgångspunkt i kinesiska tolkningar, som i det här fallet är de 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samt en värdering av utveckling som det 

väsentliga, har Kina lyckats uppnå ett gott resultat, inte enbart inhemskt utan, på liknande sätt, 

i försöken att erbjuda samma utveckling till de afrikanska stater de samarbetar med. Det 

skulle i detta fall betyda att Kina är ett ledande land i att erbjuda sin och Afrikas medborgare 

rättigheter, bortsett från de politiska och medborgerliga rättigheterna, vilka ju den kinesiska 

staten betraktar vara underordnade de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.  

Utgår man från utveckling som den mest väsentliga faktorn, skulle givet den förutsättningen, 

den europeiska rättighetsfilosofin utgöra en fara för den väl efterlängtade säkerhet och 

stabilitet som kommer av ett fortsatt handelssamarbete mellan Afrika och Kina.  Detta kan 

sägas vara den kinesiska invändningen. Men jag väljer nu att applicera Armatya Sens teori, att 

relationen mellan svält och demokrati inte betyder att fattiga stater inte har möjlighet att 

utveckla demokrati, utan att det istället bara är odemokratiska nationer som plågas av svält, 

för att avvisa den kinesiska invändningen. 

Tillämpar jag Walzers teori om kontextuella nyttigheter efter sociala strukturer kommer det 

att förklara att den europeiska rättighetsfilosofin inte är på väg bort eller ersättas, utan att 

rättigheter inte är försedda med kapacitet att fungera utanför ett givet sammanhang i ett lands 

utvecklingsskede. Relationerna mellan Kina och afrikanska stater skulle i så fall inte antyda 

att de medborgerliga och politiska rättigheterna skulle vara på väg att försvinna, utan skulle 

snarare utgöra en indikation på att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna kan 

vara de rättigheter som är mest tillämpbara just för tillfället.  

Att tillbakavisa den europeiska rättighetsfilosofin med argument att vissa rättigheter bara 

verkar och är giltiga inom ett visst sammanhang och en viss period är dock inte enbart 

vilseledande, men kan också innebära en felaktig sammanblandning av rättigheter som en 

normgivande företeelse och det pragmatiska, politiska användandet av rättigheterna. Det som 

här är viktigt är att man ska skilja på validiteten av en teori och användandet av den. Den 
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viktiga fråga som man bör ställa sig är om mänskliga rättigheter har validitet nog, eller med 

andra ord, har vi tillräckligt goda argument att ha tilltro till dessa rättigheter. I så fall har det 

ingen betydelse vart i världen som individer tror på den, eller om det skulle vara en majoritet 

eller minoritet, validiteten bekräftar, i sig, rättigheternas giltighet. 

Utgår man från att en rättighet består oberoende av rättighetens ursprung eller av det antal 

människor som förfogar över rättigheten, kan vi nu diskutera vad en rättighets existens är 

uttryck för. Fundamentet för politisk demokrati är de traditionella medborgerliga fri- och 

rättigheterna som t ex föreningsfrihet och yttrandefrihet, och kan därför inte, av den orsaken 

bedömas som följder av demokrati. Som Ton Dietzs teori i African Engagements (2011) 

vilken säger att dessa rättigheter är utvecklade från rätten till frihet, men rätten till frihet är i 

sig inte baserad på något majoritetsbeslut, utan på det moraliska mera grundläggande 

kännetecknet av att fungera som ett absolut värde för samtliga representanter.116 

Detta förklarar till och med att fri- och rättigheterna inte är likvärdiga, men de kan för den 

skull inte exkluderas. Frihetsrättigheterna har sin grund i människans naturliga rätt till frihet 

och kan i och med det inte tillbakavisas med anledningen att ett samhälle inte har finansiell 

möjlighet att applicera rättigheten. 

Skulle man tänka så att alla individer har och ställer krav på frihet, så faller bevislasten på den 

som förnekar individer frihet, inte på den som kämpar för rätten till frihet. Det är de 

regeringar som kränker människors rättigheter och frihetsberövar dem som borde ge svar på 

frågan om och på vilket vis frihet kan vara det värsta som skulle kunna hända människorna i 

det samhället. Det är inte de som kämpar för rättigheter som ska betvivla existensen av rätten 

till frihet och dess inkluderade av fri- och rättigheter. 

Demokrati, utveckling och mänskliga rättigheter är det begrepp som genomsyrar de EU- 

afrikanska principerna. Att poängtera att de mänskliga rättigheterna är universella och att utgå 

från att de kan appliceras hela tiden, var och när som helst utgör en illustration för 

rättigheternas syfte och målsättningar, att de ska ha betydelse för alla människor. Emellertid 

fungerar det inte så i utförandet, då alla länder inte har samma målsättningar och tolkning om 

rättigheternas innebörd.  

Att kunna föra in mänskliga rättigheter och demokrati i överenskommelser blir enligt Dr 

Gavin Kennedys teori otänkbart om, det inte finns ett gemensamt intresse. Både EU och Kina 
                                                
116 Dietz, Ton. 2011, s 36 
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har i sina handelsavtal ett gemensamt intresse av att fred och säkerhet upprätthålls i de 

afrikanska staterna. Det avgörande blir då hur man kommer fram till det gemensamma 

intresset. Den syn på rättigheter som Kina och Afrika har, alltså uteblivandet av politiska 

rättigheter, kom ju att skilja sig från EU:s syn på mänskliga rättigheter och demokrati. På 

grund av detta finns det svårigheter för en resultatrik förhandling, för i praktiken upplevs inte 

ett gemensamt intresse för rättigheter mellan Afrika och EU. Skulle man välja att utgå från 

Nashs teori som grundregel för en förhandling, kan det betyda att när den kinesiska staten 

bestämmer sig för att i sina avtal med afrikanska stater inte ha krav på demokrati och 

mänskliga rättigheter, samtidigt som de har ett principfast handlingssätt med principen om 

icke- inblandning, blir det i förhandlingarna mellan Kina och Afrika en ganska tydlig och 

objektiv maktfördelning som favoriserar statssuveräniteten, och med detta så möjliggörs en 

vinst för både X och Y.  

Om jag använder mig av Nash teori igen så framträder en olikhet på det handelsavtal som har 

undertecknats mellan Kina och Afrika och det mellan EU och Afrika eftersom den 

gemensamma vinsten är mer jämförbar i de sino- afrikanska överenskommelserna. Med stöd 

av Nashs teori utgör detta resultat en utmärkt förhandling. På samma gång är det godtroget att 

tro att Kina skulle bry sig mera om de afrikanska folkens värde än västländerna. I så fall så 

hade de kunnat använda sig av begrepp som vinn vinn situation i avtalen som bygger upp 

afrikanernas suveränitet som på det sättet prioriterar en gemensam vinst för både sidorna. 

Fraser diskuterar om den västfaliska inramningen i själva verket är den givna och  utgör den 

bästa strukturen för rättigheter. Den folkrättsliga ordningen är konstruerad kring den 

självständiga statsmakten, samt det faktum att staten har skyldigheten att godkänna och 

förverkliga konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Poängen med det som Fraser i 

själva verket menar är att statssuveräniteten skall vara skyddad så länge den effektivt gynnar 

mänskliga rättigheter, däremot kan det vara rätt att göra intrång på suveräniteten ifall den inte 

uppfyller de kraven.  

När det gäller Frasers teori så är den användbar när det handlar om att splittra diktaturens 

makt och stoppa kränkningar av mänskliga rättigheter som de begår mot sitt folk. Men det kan 

bli problematiskt om man beaktar vem som är ansvarig för att rättigheterna ska implementeras 

och iakttas, samt vem som ha auktoritet att avgöra vilka lagar vi är skyldiga gå efter.  
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Det är förmodligen mer som en politisk taktik än som ett normativt rättighetsteoretiskt 

problem som den kinesiska staten väljer att inte använda sig av mänskliga rättigheter i sina 

avtal med andra länder. Även om Kina tillbakavisar tal om rättigheter som europeisk 

ideologiproduktion måste det inte betyda, inte i över huvudtaget om det skulle vara korrekt, 

att den europeiska tanken om mänskliga rättigheter i sig skulle vara på väg att försvinna eller 

vara opålitlig. Här blir det ännu en gång betydelsefullt att göra skillnad mellan påståenden om 

hur rättighetsbegreppet uppstått eller hur den används, och påståenden om rättigheters 

validitet. Det faktum att rättighetsbegreppet förnekas eller utnyttjas är följaktligen inte i sig ett 

tillräckligt skäl fundament för att tillbakavisa själva konceptet eller med andra ord 

rättigheternas existens och berättigande.  

8.1. Demokrati och utveckling enligt moderniseringsteorin 
När det gäller moderniseringsteorin är det svårt att ta reda om det går att applicera den på hela 

kontinenten och bedöma ifall det har skett eller om det kommer ske en förändring i hela 

kontinenten i och med samarbetet med Kina. Vissa afrikanska länder lever upp till 

moderniseringsteorins tes för att en ökad demokratisering bör följa, och i andra länder kan 

moderniseringsteorin inte appliceras trots en ökande förändring i alla variabler som togs upp. 

Efter att jag har gått igenom dessa fyra variabler, kan jag konstatera att det håller på att ske en 

förändring i Afrika gällande alla fyra variabler, urbanisering, utbildning, industrialisering och 

ekonomisk utveckling. Det politiska systemet i afrikanska stater bör därför nu utvecklats mot 

en demokrati, enligt Lipsets tolkning av moderniseringsteorin.  

Enligt rapporten från UNESCO har utbildningsnivån i Afrika höjts och utbildningssektorn 

fortsätter att utvecklas i afrikanska stater, tack vare den ekonomiska tillväxten som sker. Detta 

indikerar med utgångspunkt i Lipsets tolkning att förändringen ger en grogrund för att 

demokratiska värden utvecklas inom dessa stater. Han anser att i stater där standarden på 

utbildning är högre kontra stater med en låg utbildningsstandard är man mer tillgänglig för 

demokratiska värden. Med andra ord kan man, enligt moderniseringsteorin, tolka det som att 

afrikanska stater som haft ekonomisk tillväxt borde vara mer demokratiska. Detta eftersom 

befolkningen är mer utbildad idag än för 40 år sen. 

Man kan dock konstatera att fallet inte är så i många av dessa länder i Afrika. Eftersom dessa 

politiska system fortfarande inte är demokratiska kan det tolkas som att i dessa fall har 

utbildning, vilket Lipset anser vara den viktigaste variabeln, inte påverkat demokratiska 
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värden. I de flesta fall, brukar utbildning leda till bättre arbete med bättre lön. Urbaniseringen 

i Afrika tyder på att de flesta av dessa bättre arbeten finns i städerna. Urbaniseringen beror på 

att den växande industrialiseringen i Afrika är centraliserad i och kring stora städer som intar 

en fördelaktig position. Viktigt att komma ihåg är att Lipset menar att urbanisering också är 

en variabel som leder till ekonomisk utveckling och av den anledningen även är betydelsefull 

för en demokratisk utveckling.  

Samarbetet mellan Kina och Afrika har bidragit till att industrialiseringen i Afrika har gått 

väldigt fort framåt. Många afrikanska länder har genomgått en utveckling från planekonomi 

till marknadsekonomi, vilket har öppnat för internationella investeringar och privat ägande. 

Enligt moderniseringsteorin ska detta leda till att politiska styret förändras. Många regeringar 

i Afrika har prioriterat liberalisering av marknaden, men inte av den politiska auktoriteten, 

vilket går emot vad Lipsets tolkning av moderniseringsteorin säger, nämligen att 

industrialisering leder till demokratisering.  

Trots den ekonomiska framgången och moderniseringsteorins ambition att tydliggöra 

möjligheten för demokratisk utveckling har inte de politiska systemen i de många afrikanska 

stater som samarbetar med Kina, utvecklats till demokrati. I detta avseende kan man tolka det 

som Lipsets moderniseringsteori misslyckas att förklara fallet Afrika, trots att kontinenten 

uppvisar höga värden på de variabler som är avgörande för att politiska systemet ska 

utvecklas till demokrati. Moderniseringsteorin stämmer helt enkelt inte när den appliceras på 

vissa afrikanska stater. En ökande ekonomisk utveckling, urbanisering och industrialisering 

inte gjort dessa länder till demokratier. Ur denna synvinkel utgör resultatet av samarbetet med 

Kina och vissa afrikanska länder som t ex Sudan och Zimbabwe ett avvikande fall för 

moderniseringsteorin. 

De moderniseringsteoretiker som återges i uppsatsen menar att den ekonomiska utvecklingen 

har störst betydelse för demokratisk utveckling. Här är det viktigt att titta på alla variabler för 

att se om ekonomiskt utveckling kan leda till demokrati i ett land. För Lipsets del är 

utbildning den viktigaste då den leder till att de andra variablerna kan utvecklas. Till skillnad 

från Lipset så menar Przeworski att det är ekonomisk utveckling som spelar störst roll för 

demokratiutveckling. Han menar att ekonomisk utveckling bidrar till att de andra variablerna 

höjs och utvecklas. Tang och Yung stöder moderniseringsteorins huvudargument att 

ekonomisk tillväxt bidra med positiva förutsättningar för demokratisering såsom bättre 

levnadsstandard, bättre utbildning. Emellertid menar dem att dessa förutsättningar inte själva 
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är tillfredsställande för att demokrati ska utvecklas i ett land. Denna oenighet mellan 

teoretikerna bör tyda på att alla variabler är likvärdigt viktiga, ingen variabel kan komma före 

den andra eftersom alla dessa variabler ska leda till en demokratisering av det politiska 

systemet.  

Inte alla afrikanska länder är diktaturer och inte alla är demokratier heller. Men många av 

dessa stater har genomgått en ekonomisk liberalisering, vilket öppnat upp för både kinesiska 

och europeiska företag att etablera sig i Afrika. Man kan inte bortse från den centrala tesen i 

moderniseringsteorin, vilken innebär att den ekonomiska tillväxten understödjer en 

demokratisk regering. Faktum är att ekonomisk tillväxt underlättar för politisk stabilitet 

bortsett från om det är en auktoritär eller demokratisk regering. Frågan som kvarstår är om 

den ekonomiska tillväxten som upplevs i många afrikanska länder kommer skapa 

förutsättningar för demokratiutveckling i odemokratiska stater. I slutändan är det som 

kommer att avgöra den frågan den styrande eliternas önskan att ge möjlighet till denna 

demokratiutveckling, i enlighet med moderniseringsteorin. Emellertid är det osäkert om det 

räcker med det som moderniseringsteorin lyfter fram eller vad som egentligen och ytterst sett 

kan sätta igång en gynnsam process för demokrati och utveckling. 

8.2 Avslutande reflektioner 

Syftet med denna uppsats var att göra en analys av Kinas respektive EU:s nuvarande 

samarbete med afrikanska stater. Uppfattningarna om de sino- afrikanska relationerna går isär 

och det man kan förstå är att Kina och EU talar förbi varandra, att man utgår olika 

referensramar vad gäller idéer om mänskliga rättigheter och demokrati. EU resonerar med 

utgångspunkt i ståndpunkten att demokrati, såsom den framställs, är det mest 

eftersträvansvärda styrelseformen för alla länder runt om i världen, och kan följaktligen inte 

gå med på att den kinesiska staten inte arbetar åt samma riktning.  

Det kan tyckas att kritiken mot Kina i vissa fall varit befogad och i andra fall inte. Icke-

interventions principen svarar i stort sett på frågan som jag ställt att varför lyser de 

medborgerliga och politiska rättigheter med sin frånvaro i förhandlingar mellan Kina och 

Afrika. Kritiken kan tyckas sakna grund när EU-länderna kritiserar Kina för att medverka till 

kränkningen av mänskliga rättigheter, då de själva inte ställt hårdare krav på somliga 

afrikanska stater. När man går igenom grundsatserna för de sino- afrikanska relationerna är 

det lätt att konstatera att Kina och de afrikanska länderna från början gått med på att inte 

blanda sig i varandras inhemska angelägenheter. På ett sätt är detta moraliskt oberättigat och 
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skulle kunna ifrågasättas, men sanningen är att den kinesiska staten bara respekterat och följt 

sin del av överenskommelsen och i och med det inte kan hållas ansvarig för brott mot 

mänskliga rättigheter i de afrikanska länderna de samarbetar med. Sedan kan man diskutera i 

vilken utsträckning Kina kan eller vill ställa krav på mänskliga rättigheter och demokrati när 

Kina är en enpartistat som inte har fria val, inte tillåter politisk opposition, samtidigt som 

yttrande- och pressfriheten är begränsade i landet.  

Däremot finns det utan tvivel frågtecken kring hur Kina uppträder i Afrika, bland annat finns 

det stora utropstecken kring i vilken omfattning kinesiska företag värderar miljöaspekten i 

sina satsningar och en annan viktig fråga är vilken funktion statsägda kinesiska företag skulle 

komma att spela i omständighet av till exempel väpnade strider i ett afrikanskt land där Kina 

har starka ekonomiska intressen och har investerat stora summor. Man kan göra en lång lista 

på tveksamma synpunkter i Kinas metoder, samtidigt ska man inte bör glömma att Kina har 

ett stort förtroende och legitimitet bland afrikanska ledare.  

Därför anser jag att det finns argument att avvakta med att döma ut Kinas inställning och 

insatser i Afrika. Jag anser att det är lämpligt och sunt med ett kritiskt förhållningssätt till alla 

bistånds- och utvecklingsintentioner och initiativ som fattas, oavsett från vilken sida idén 

kommer. Det är emellertid, enligt min uppfattning relativt nedlåtande av EU, gentemot 

afrikanska ledare att uttala sig om de sino- afrikanska relationerna som imperialistiska, icke-

demokratiska och gynnande för den kinesiska staten. Sådana beskyllningar betyder eller kan 

uppfattas som att afrikanska ledare implicit betraktas vara oförmögna att begripa vad som är 

det väsentligaste och bäst för sina respektive nationer. Detta kan med andra ord tolkas som att 

EU ”dumförklarar” afrikanska ledare för att de väljer samarbeta med Kina. Förhållningssättet 

skulle i förlängningen kunna ses som en kvarleva från kolonialtiden då afrikanska ledare och 

dess population betraktades vara primitiva.  

Med en dylik attityd i EU är det inte speciellt anmärkningsvärt att flertalet av de afrikanska 

länderna med större fördel arbetar tillsammans med Kina än med EU, trots att det än så länge, 

kan vara svårt att förutse hur och i vilken omfattning de sino- afrikanska relationerna ska 

inverka på utvecklingen i Afrika.  

Även om EU kan kritisera Kina idag så kan många av EU länderna inte anses vara felfria eller 

oskyldiga när det handlar om den afrikanska kontinenten. Det är ingen hemlighet att 

västländerna innan och efter kolonialismen har roffat åt sig Afrikas naturresurser samtidigt 
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som många av dessa afrikanska länder, med sina rika naturresurser, är bland de fattigaste i 

världen. Dessutom driver EU idag en råvarupolitik där syftet är att säkra afrikanska resurser 

för EU i konkurrens med de nya aktörerna på kontinenten, samtidigt som EU har satt upp ett 

mål för utvecklingsarbete i Afrika där man vill bland annat bekämpa fattigdom och öka 

demokratiska värden på kontinenten.117 En viktig och relevant fråga som man ska ställa sig i 

sammanhanget är hur situationen numera hade sett ut om Kina inte hade introducerat sin 

strategi. Om Kina inte hade bildats FOCAC skulle sannolikt den afrikanska kontinenten 

fortfarande endast ha ett utvecklingsalternativ som är strukturanpassningsprogram (SAP), som 

verkat vara om inte resultatlösa så åtminstone mycket odugliga och ineffektiv.118 På det sättet 

är det helt rimligt att se på de sino- afrikanska relationerna som startpunkt för det nybildade 

intresset för de afrikanska ländernas utveckling, vilket kommit att hjälpa hela kontinenten, 

även om förmodligen både EU och Kina har dolda agendor. 

I detta sammanhang är det betydelsefullt att man problematiserar utvecklings och demokrati 

begreppen. Genom strukturanpassningsprogram (SAP) och villkorat bistånd har EU under en 

lång tid drivit linjen att demokrati är en utgångspunkt för att utveckling skall komma till stånd 

i Afrika, på samma gång som Kinas växande inflyttande i afrikanske länderna väcker frågan 

om inte demokrati och mänskliga rättigheter snarare förutsätter utveckling. 

I synnerhet handlar detta om i vilken slags utveckling som bör ges företräde, utveckling 

uppifrån och ned, där styrelseformen omedelbart förändras och befolkningen efter hand 

undervisas in i demokratiska fri- och rättigheter, eller ska man ge företräde för 

gräsrotsutveckling där anspråk på demokratisering kommer nedifrån och upp, från 

medborgaren till de som leder landet. I en sådan argumentation är det dock enligt min 

uppfattning, inte produktivt att måla upp EU och Kina som varandras motsatser. Det är viktigt 

att föra en diskussion kring frågan för att åskådliggöra det faktum att det inte finns enbart en 

väg till utveckling.  

Det kan finnas risk att samarbetet mellan Kina och vissa afrikanska länder skulle gynna 

diktatorer och repressiva regeringar och ge dem möjlighet att utöka sin kontroll och makt i 

olika länder i Afrika. Personligen önskar jag att med hjälp av ekonomisk tillväxt, utbildning, 

urbanisering samt industrialisering att majoriteten av afrikaner ska få det bättre ställt och även 

få åtnjuta sina rättigheter. Och med hjälp av detta kan människor få bättre levnadsvillkor och 
                                                
117 Cheru, Fantu & Obi, Cyril 2010, s 156 
118 Harnevik, Kjell. 2011, s 89 
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anspråken på demokratisering och olika sociala förändringar kommer i framtiden förmodligen 

att lyftas fram från folket istället från externa aktörer.  

Förbindelsen med omvärlden är dock en viktig faktor som kan bidra till att öka initiativ för 

demokratisering i de afrikanska länderna.  Med hjälp av snabbväxande utbyte med omvärlden 

och en växande marknadsexponering är det troligen så att såväl Kina som de afrikanska 

länderna behöver rätta sig efter och fullfölja de bestämmelser som handlar om internationell 

handel. Reglerna har under lång tid utformats av västvärlden i enlighet med begrepp som 

ärlighet och öppenhet i handelsrelationer. Man kan hoppas att på sikt är det rimligt, eller 

kanske tänkbart, att uppfatta den kinesiska strategin ”going global” liksom de afrikanska 

ländernas växande affärspotentialer, som ett demokratiprojekt i kontinenten.  

Det är svårt att förutspå ett uppenbart framtidscenario för Afrika eftersom olika afrikanska 

länder kommer reagera olika på utbytet med Kina, vilket gör det ganska svårt att veta om de 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna komma gynnas på bekostnad av politiska och 

civila rättigheterna såsom jag tar upp det i mina frågeställningar. Kinas ställning och makt i 

Afrika kommer med stor sannolikhet att bli större i framtiden, vilket betyder att en del länder 

på grund av detta kan komma att bli, eller fortsätta vara diktaturer, på grund av samarbetet 

med Kina som inte ställer krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Men andra länder kan 

komma att stärkas i en mer positiv, demokratisk riktning och förhoppningsvis ska dessa att 

bilda en majoritet i Afrika. Detta kan bidra till att de demokratiska länderna tillsammans kan 

sätta tryck på diktaturer på den egna kontinenten. 

Jag anser slutligen att utvecklingen i Afrika måste drivas av afrikanska initiativ, på uppdrag 

från medborgare i de afrikanska länderna. Kanske är det möjligt att den geografiskt och 

storleksmässigt ojämna utvecklingen i tid- rummet Afrika, vilken historiskt har kontrollerats 

och samordnats av och i västvärlden, kan komma att bli jämnare och sundare ifall afrikanska 

medborgare själva som ett indirekt resultat av Kinas deltagande i Afrika, erbjuds möjlighet att 

styra över utvecklingen på den egna kontinenten.  
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