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teorier om utvikling

og Mosambik ble frigjorte i 1975, var det 
siste de portugisiske nybyggerne gjorde 
å ødelegge mye av infrastrukturen. 

Belgia ble beryktet for sin hardhendte 
og lite humane behandling av de kolo-
niserte innbyggerne, mens engelske ko-
loniherrer holdt større avstand til den 
koloniserte befolkningen. Men uansett 
var koloniene der for å bli utnyttet til 
kolonimaktens fordel. 

Kolonimaktenes oppdeling av Afrika la 
grunnlaget for dagens stater i Afrika. 
Som vi skal se seinere er noen opptatt 
av å forklare dagens problemer i lys av 
kolonitida. Andre mener at å legge skyl-
da på kolonitida er et meningsløst utslag 
av dårlig samvittighet eller en unnskyld-
ning for ikke å ta tak i forholdene som 
i dag hindrer utvikling. Noen mener så 
vel at kolonitida spilte en positiv rolle, 
for eksempel ved at det i koloniene ble 
innført mange elementer fra kolonimak-
tenes statsadministrasjon. 

Kolonienes oppgave var å tjene koloni-
maktene sentralt med ressurser og rå-
varer og til en viss grad være kunder for 
industriprodukter herfra. Denne rollefor-
delingen fikk klare konsekvenser for ut-
byggingen av infrastruktur i koloniene. 
Infrastrukturen i koloniene ble preget 
av transportnett fra innlandet og ut mot 
kysten, hvor råvarene skulle skipes vi-
dere til Europa. En slik infrastruktur har 
lagt store begrensninger på utviklingen 
av en nasjonal økonomi og handel og 
økonomisk samkvem mellom innenland-
ske byer og regioner. 

Kappløpet om koloniene ble blant annet 
begrunnet ut fra nasjonalistiske motiver 
og ideer om rasemessig overlegenhet. 
De innfødte i koloniene ble vurdert som  
billig  arbeidskraft,  sett  ned  på  av 
europeerne  og  hadde færre  rettighe-
ter  enn  de  hvite. Eiendom og jord ble 
fordelt på en måte som kom hvite ny-
byggere til gode. Det var riktignok noe 
forskjell mellom kolonimaktene i synet 
på den koloniserte befolkningen.  Frank-
rike betraktet koloniene som en faktisk 
del av Frankrike og mange franskmenn 
utvandret til koloniene. Frankrike åpnet 
også opp for at innbyggerne i de franske 
koloniene kunne bli franske statsborge-
re. Det forutsatte imidlertid skolegang i 
Frankrike og militærtjeneste, og i prak-
sis fikk bare en liten andel av de afri-
kanske innbyggerne i koloniene fransk 
statsborgerskap. 

Portugal beholdt sine kolonier i Afrika 
helt fram til 1970-tallet. Som Frankrike 
betraktet Portugal koloniene som en 
faktisk del av sitt land og mange por-
tugisere bosatte seg i koloniene. Be-
handlingen av den afrikanske delen av 
befolkningen var imidlertid under en-
hver kritikk. Mosambikanere ble pålagt 
tvangsarbeid både i eget land og endog 
solgt til Sør-Afrika og Rhodesia (nå Zim-
babwe) for å jobbe i gruvene. Da Angola 
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Figur 10.3.  Kart over koloniseringen av 
Afrika, 1914.
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