
 

Þróun lýðræðis í Botsvana og Sambíu 

Áhrif alþjóðavæðingar 

Erna Rósa Eyþórsdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í stjórnmálafræði 

 

Félagsvísindasvið 



Þróun lýðræðis í Botsvana og Sambíu 

Áhrif alþjóðavæðingar 

Erna Rósa Eyþórsdóttir 

Lokaverkefni til BA–gráðu í stjórnmálafræði 

Leiðbeinandi: Jónas Haraldsson 

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2012 

 



Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA–gráðu í stjórnmálafræði og er óheimilt að afrita ritgerðina 

á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Erna Rósa Eyþórsdóttir 2012 

 

 

Reykjavík, Ísland 2012



 

3 
 

Útdráttur 

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að athuga hvort alþjóðavæðing hafi haft áhrif á 

lýðræðisþróun í sunnanverðri Afríku og hver séu möguleg áhrif alþjóðavæðingar á 

velgengni landa. Til að komast að því er saga Botsvana og Sambíu tekin fyrir frá 1970 

til 2011. Til að meta stöðu ríkjanna eru skilgreiningar Scholte og Giddens notaðar. 

Einnig eru notuð gögn um breytingar á markaðsverði demanta og kopars frá 1970 auk 

frelsismælinga Freedom House. Gögn frá Alþjóðagjaldeyrissjóðinum eru síðan notuð til 

að sjá hvaða forsendur þurfa að vera til staðar til að njóta góðs af alþjóðavæðingunni og 

verða þau borin saman við sögu landanna. Niðurstaðan er sú að alþjóðavæðing hefur 

talsverð áhrif á lýðræðisþróun landa og því er mikilvægt fyrir ríki að halda uppi stefnu 

sem verndar samfélagið gegn þeim áföllum sem það gæti mögulega orðið fyrir í kjölfar 

hennar og einnig til að verða efnahagslega farsæl. Tengingin milli góðs efnahags landa 

og lýðræðisþróunar er mikil og hefur alþjóðavæðing haft misgóð áhrif á efnahag 

landanna tveggja. Kalda stríðið hafði einnig bæði góð og slæm áhrif á lýðræðisþróun 

Botsvana og Sambíu en stríðið hafði áhrif á ríkjandi hugmyndafræði ríkisstjórna 

landanna, bæði fyrir og eftir fall kommúnisma. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður alþjóðavæðing (e. internationalization) rannsökuð til að varpa 

ljósi á það hvort hún hafi haft áhrif á þróun lýðræðis í sunnanverðri Afríku. 

Alþjóðavæðing er ein af skilgreiningum Jan Aart Scholte á hnattvæðingu en hún lýsir 

hnattvæðingu sem auknum samskiptum milli ríkja þar sem boðskipti, hugmyndir, vörur, 

fjármagn, fjárfestingar, mengun og fólk flyst í miklu magni milli landamæra og verða 

lönd þannig háðari hvor öðru. Anthony Giddens leggur fram þá kenningu að 

alþjóðavæðing hafi haft mikil áhrif á útbreiðslu lýðræðishugmynda í heiminum
1
 en 

lýðræði telur Giddens vera kerfi sem felur í sér virka pólitíska samkeppni þar sem 

stjórnmálaflokkar hafi frelsi til að keppa í frjálsum kosningum um valdið í landinu. 

Kosningar eiga einnig að vera sanngjarnar og skulu haldnar með reglulegu millibili. 

Jafnframt þarf að ríkja tjáningarfrelsi og réttindi til að taka þátt í stjórnmálastarfi og 

önnur sjálfstæð félög þurfa að vera til staðar. Í þessari ritgerð verður því haldið fram að 

Giddens fari með rétt mál og enn fremur verða skoðuð möguleg áhrif alþjóðavæðingar á 

velgengni ríkja. Áhrif alþjóðavæðingar á stjórnmálaflokka og stjórnmálamenningu í 

Sambíu og Botsvana verða líka reyfuð.  

Sambía og Botsvana eru staðsett í sunnanverðri Afríku og öðluðust þau 

sjálfstæði á svipuðum tíma. Bæði löndin treysta mikið á auðlindir sínar, það er kopar og 

demanta, til að halda uppi góðum efnahag og stöðugleika en mikilvægt er að skoða 

auðlindir landanna til að sjá hvernig áföll og uppgangur í alþjóðahagkerfinu hafði og 

hefur enn áhrif á lýðræðisþróun þeirra. Löndin eru þó ólík að mörgu leyti. Botsvana 

varð fljótt eitt ríkasta land Afríku vegna demantaauðlinda sinna. Stjórnarfar landsins 

hefur verið stöðugt og efnahagurinn sterkur. Botsvana hefur því oft verið ofarlega á 

listum yfir sterkt lýðræði og litla spillingu. Sambía er aftur á móti eitt fátækasta land 

Afríku. Landið er þó ríkt af auðlindum en stjórnarfarið hefur einkennst af óstöðugleika 

og efnahagur því slæmur. Hvað er það sem hafði þessi ólíku áhrif? Er hægt að rekja 

mismikla velgengni þeirra til alþjóðavæðingar? Til að komast að niðurstöðu er 

mikilvægt að rannsaka áhrif alþjóðavæðingar á löndin og hugmyndafræði þeirra í 

kjölfar alþjóðavæðingar. 

                                                            
1 Anthony Giddens, Runaway world: How globalisation is reshaping our lives (London: Profile Books, 

2002), 68. 
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Tímabilið sem verður tekið fyrir er frá 1970 til dagsins í dag. Ástæðan fyrir því 

að þetta tímabil var valið er að þá fer alþjóðavæðing, samkvæmt þeirri skilgreiningu 

sem notast er við hér, að gera vart við sig. Eftir 1970 eru bæði Botsvana og Sambía 

orðin sjálfstæð og farin að standa á eigin fótum. Um 1970 fara alþjóðastofnanir, kalda 

stríðið og alþjóðamarkaðurinn að gegna mikilvægu hlutverki en um það verður rætt 

síðar í kaflanum. Hnattvæðing hefur engan ákveðinn upphafspunkt og hafa fræðimenn 

lengi velt fyrir sér hvenær hún hefst. Hægt er að fara aftur til sögu Forngrikkja þar sem 

talað var um heiminn sem eitt ríki.
2
 Samt sem áður var það aðeins um miðja tuttugustu 

öld sem alþjóðavæðing var farin að ná til stórs hluta mannkyns með þeim afleiðingum 

að hundruð milljónir manna komust í snertingu við fjarlægar þjóðir og menningu og 

urðu fyrir áhrifum frá þeim.
3
 

Alþjóðastofnanir eru mikilvægur hluti af alþjóðavæðingu og er því mikilvægt að 

skoða hlutverk þeirra í lýðræðisþróun landanna. Sambía hefur treyst mikið á styrki frá 

alþjóðastofnunum síðan koparverð féll  í kjölfar olíukreppunnar 1973 en Botsvana hefur 

ekki þurft mikið á styrkjum frá alþjóðastofnunum að halda. Það var ekki fyrr en eftir 

aldamótin síðustu að Alþjóðabankinn fór að vinna að áætlunum í málefnum Botsvana 

vegna verðfalls demöntum. Samstarfslönd hafa einnig gegnt hlutverki í lýðræðisþróun 

landanna. Tollabandalag Botsvana við nærliggjandi lönd hefur verið mikilvægt fyrir 

fjárhagslega velferð landsins en Botsvana hefur frá sjálfstæði verið virkt í samskiptum 

sínum við ríkin í sunnanverðri Afríku. Sambía var hinsvegar orðin mjög einangruð 

þegar fyrir 1990 og tók ekki þátt í efnahagssamtökum að ráði fyrr en eftir 2000.
4
 

Stjórnmálamenning landanna er einnig mikilvægur þáttur en alþjóðavæðing getur haft 

margvísleg áhrif á hana. Stjórnmálamenning tekur til hugmynda, stjórnmálaþátttöku, 

kosningahegðunar sem og fjölmiðla og annarra frjálsra félagasamtaka. Þá verður 

rannsakað hvaða áhrif kalda stríðið og fall kommúnismans hafði á lýðræðishugmyndir 

og stjórnmálamenningu í löndunum tveimur, Botsvana og Sambíu. 

Tenging lýðræðisþróunar við alþjóðavæðingu er umdeilt málefni meðal 

fræðimanna um allan heim. Hvaða áhrif hefur  alþjóðavæðing á lýðræðishugmyndir? 

Ýtir alþjóðavæðing undir vitund manna um lýðræði? Hvaða áhrif hefur alþjóðavæðing 

                                                            
2 Jan Aart Scholte, Globalization: a critical introduction. 2. útg. (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 87 
3 Scholte, Globalization: A critical introduction, 101. 
4 Britannica, „Customs Unions,“ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/147445/customs-union 

(sótt 29. ágúst 2011).  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/147445/customs-union
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áhrif á stjórnmálaþátttöku og samkeppni? Hvaða áhrif eru neikvæð fyrir lýðræðisþróun 

landa og hvernig er hægt að koma í veg fyrir þau? Í þessari ritgerð verður leitast við að 

svara þessum spurningum. 

Alþjóðavæðing 

Hnattvæðing hefur lengi vel verið til umræðu meðal fræðimanna og hafa margir velt 

fyrir sér hvað hnattvæðing þýðir og hvort hún sé til í raun og veru. Jan Aart Scholte 

hefur lengi rannsakað hnattvæðingu og mismunandi skilgreiningar hennar. Í bók sinni 

Globalization: a critical introduction hefur Scholte skilgreint hugtakið í fimm liðum. 

Þeir eru alþjóðavæðing (e.internationalization), frjálshyggjuvæðing (e. liberalization), 

alheimsvæðing (e. universalization), vesturlandavæðing (e. westernization) og 

nýsvæðavæðing (e. deterretorialization). Alþjóðavæðing lýsirhnattvæðingu sem auknum 

samskiptum milli ríkja. Ríki verða háðari hvor öðru þar sem boðskipti, hugmyndir, 

vörur, fjármagn, fjárfestingar, mengun og fólk flyst í miklum mæli milli landa.
5
 En 

hvernig má útskýra alþjóðvæðingu? Hvernig fer alþjóðavæðing fram? 

Frjálshyggjumenn útskýra alþjóðavæðingu sem nútímavæðingu sem stýrt er af 

alþjóðamarkaðinum. Þessi nálgun kemur yfirleitt frá þeim sem vilja leggja áherslu á 

hagvöxt og frjálst lýðræði. Það telur að alþjóðavæðing sé afleiðing löngunar manna í 

efnahagslega velferð og pólitískt frelsi. Þar af leiðandi eru aukin samskipti milli ríkja 

drifin áfram til að hámarka efnahagslega velferð  með stuðningi alþjóðamarkaðarins 

sem og að hámarka grunnréttindi sín með reglulegum og sanngjörnum kosningum. 

Frjálshyggjumenn telja því alþjóðavæðingu vera afleiðingu baráttu fólks til að komast 

hjá fátækt og öðlast borgaraleg og pólitísk réttindi.
6
 

Alþjóðavæðing er talin opna heimsmarkaði og gefa þannig tækifæri til aukins 

gróða og bættari efnahags. Opnari markaðir eiga að auka líkur þróunarlanda til að öðlast 

betri lífsgæði. Alþjóðavæðing hvetur lönd til aukinnar samvinnu og verða því lönd og 

svæði háðari hvor öðru. Alþjóðavæðing dýpkar einnig samstarf milli iðnríkja og 

þróunarlanda og hafa iðnríki því möguleika á að auka hagsmuni beggja, annarsvegar 

með því að opna markaði sína fyrir vörum frá þróunarlöndum og hinsvegar með 

einfaldri þjónustu svo sem framleiðslu þar sem þróunarlönd hafa hlutfallslega yfirburði. 

Þrátt fyrir þessi fjölmörgu tækifæri sem fylgja alþjóðavæðingu hafa ýmis lönd orðið 

                                                            
5 Scholte, Globalization: A critical introduction, 54–55. 
6 Sama heimild, 124. 
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fyrir miklum áföllum í kjölfar hennar. Vegna þessara áfalla hafa vaknað upp efasemdir 

og áhyggjur varðandi möguleg áhrif alþjóðavæðingar sem geta skaðað ríki, þá 

sérstaklega þróunarlöndin.
7
 Lítum betur á neikvæð áhrif alþjóðavæðingar. 

Möguleg áhrif alþjóðavæðingar 

Alþjóðavæðing getur bæði haft góð og slæm áhrif á þróun landa (ríkja ie.þjóða) og hafa 

margir fræðimenn rannsakað neikvæð áhrif alþjóðavæðingar. Það er vissulega ljóst að 

frjálsum viðskiptum fylgir ekki aðeins hreinn ábati heldur geta lönd orðið fyrir 

neikvæðum áhrifum. Þetta á sérstaklega við um þróunarlöndin. Að opna landamæri eða 

svæði fyrir frjálsum viðskiptum getur grafið undan hagkerfi viðkomandi ríkis. Ríki geta 

orðið háð ýmsum vörum sem seldar eru á alþjóðamarkaðinum og eru þá mjög viðkvæm 

fyrir gengissveiflum, verðbreytingum sem og tæknilegum breytingum.
8
 

Þrátt fyrir að fjöldi landa tæki upp lýðræði í kjölfar endaloka kalda stríðsins 

hefur það víða liðið undir lok sakir alþjóðavæðingar, annaðhvort vegna lélegs 

efnahagsástands eða jafnvel vegna alþjóðlegrar glæpastarfsemi svo sem 

hryðjuverkasamtaka. Talið er að alþjóðavæðing geti gefið ólýðræðislegum ríkisstjórnum 

ákveðið forskot. Yfirvöld sem opna fyrir ákveðnar efnahagslegar umbætur leyfa það 

oftast aðeins ef þau eru viss um að þau geti stjórnað þeim. Ef þær umbætur gefa af sér 

hagnað á borð við betra hagkerfi, betra aðgengi að nútímatækni og vörum geta yfirvöld 

náð auknum vinsældum því almenningur stendur í þeirri trú að sjálf ríkisstjórnin hafi 

beitt sér fyrir bættum lífsgæðum. Gæti það ýtt undir vald ríkisstjórnarinnar þar sem 

almenningur treystir um of á hana og þar með getur alþjóðavæðing því lengt 

stjórnartímabil ólýðræðislegra ríkisstjórna sem annars ættu að hafa hrakist frá völdum. 

Slæmur efnahagur getur einnig ýtt undir framtaksleysi almennings þar sem atvinnuleysi 

verður minna og möguleikar á félagslegri þróun minnkasem leiðir af sér minni 

stjórnmálaþátttöku. Ríkjandi flokkar hafa því litlar áhyggjur af samkeppni.
9
 

Alþjóðavæðingu fylgja margar hættur fyrir efnahag ríkja. Geta fjárfesta til að 

leita uppi hagkvæmustu markaðina sem og geta neytenda og framleiðenda til að komast 

að því hvar mestu samkeppnina er að finna, sýnir bæði og ýtir undir veikleika í 

                                                            
7 Alassane D. Ouattara, “The challenges of Globalization for Africa,“ 

http://www.imf.org/external/np/speeches/1997/052197.htm (sótt 24. júlí 2011). 
8 Giddens, Runaway world: How globalisation is reshaping our lives, 17. 
9 Catharin E. Dalpino, „Does Globalization Promote Democracy?: An early assessment,“ 

http://www.brookings.edu/articles/2001/fall_democracy_dalpino.aspx (sótt 6. ágúst 2011).  

http://www.imf.org/external/np/speeches/1997/052197.htm
http://www.brookings.edu/articles/2001/fall_democracy_dalpino.aspx
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efnahagsuppbyggingu einstakra ríkja. Með hröðu upplýsingaflæði alþjóðavæðingarinnar 

er minna pláss fyrir úthugsaðar innanríkisstefnur og mistökum í stefnumótun yfirvalda 

er fljótt refsað. Einnig er aukið flæði fjármagns í heiminum hættulegt fyrir veikburða 

ríki vegna óstöðugleika í eigin fjármagnskerfi og með auknum gengissveiflum eiga þau 

ríki sem ekki tekst að bregðast rétt við þessari framþróun það á hættu að vera skilin 

eftir. Er því nauðsynlegt fyrir ríkisstjórnir að mæta alþjóðavæðingunni meðvituð af 

þeim hættum sem gætu fylgt. Ríkisstjórnir þurfa að móta skynsamlega stefnu sem 

verndar samfélagið til þess að geta notið góðs af þeim tækifærum sem fylgja 

alþjóðavæðingunni. Þær ríkisstjórnir sem ekki móta sveigjanlega og á sama tíma 

ákveðna stefnu í kjölfar alþjóðavæðingar eiga það á hættu að ríki þeirra verða 

jaðarsvæði (e. marginalization). Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur rannsakað hvaða 

stefnu þarf að marka til að njóta góðs af alþjóðavæðingu. Telur stofnunin að árangur 

ríkja sé tengdur þremur atriðum:  

1. Ná og síðan viðhalda efnahagslegum stöðugleika (e. macroeconomic 

stability). 

2. Stuðla að opnum viðskiptum og flæði fjármagns. 

3. Takmarka inngrip stjórnvalda við kerfishrun sem og afskipti af 

félagslegum og efnahagslegum innviðum. 

Samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðnum er mikilvægt fyrir ríkisstjórnir þróunarlanda að 

huga að þessum þremur atriðum til að nýta sér góð áhrif alþjóðavæðingar og koma 

þannig í veg fyrir að ríkið komi illa út úr alþjóðavæðingunni.
10

 

 

  

                                                            
10 Ouattara, “The challenges of Globalization for Africa.“ 
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Lýðræði 

Anthony Giddens skilgreinir lýðræði sem kerfi sem felur í sér virka samkeppni á milli 

stjórnmálaflokka. Í lýðræðisríki fari ennfremur fram sanngjarnar og reglulegar 

kosningar, þar sem íbúar landsins eiga jafnan þátttökurétt. Samhliða þessum rétti til 

lýðræðislegrar þátttöku eru ýmis einstaklingsbundin réttindi borgaranna. Til dæmis má 

þar nefna tjáningarfrelsi, ásamt réttinum til þess að stofna samtök og taka þátt í 

stjórnmálastarfi og félögum.
11

 Samkvæmt skilgreiningu Giddens getur lýðræði ekki 

virkað án stjórnmálaflokka. Skráðir stjórnmálaflokkar öðlast mikla ábyrgð sem felst í að 

undirbúa og velja sér frambjóðendur, bæði fyrir þingkosningar sem og forsetakosningar 

og síðan að styrkja þá í leiðtogahlutverki sínu. Stjórnmálaflokkum er ætlað að 

endurspegla hugsjónir og áhyggjur borgaranna, semja um mismunandi hagsmuni þeirra, 

vinna að betra samfélagi og móta stefnur sínar í kringum þær hugmyndir. 

Stjórnmálaflokkum er einnig ætlað að hrífa borgaranna og draga þannig stuðningsmenn 

að þeirra málefnum, þar sem þeir gegna lykilhlutverki í markmiði þeirra að verða 

fulltrúar borgaranna.
12

 Giddens telur einnig fjölmiðla gegna hlutverki í lýðræði og telur 

þar ljósvakamiðla sérstaklega mikilvæga þar sem flæði upplýsinga til fólks fari aðallega 

í gegnum þá. Giddens lýsir þó yfir áhyggjum sínum þegar kemur að fjölmiðlum því þeir 

eiga það til ýta undir vald sitjandi leiðtoga með því að halda hagsmunum þeirra fram á 

lofti.  

Hugmyndin um lýðræði var mótuð af Forngrikkjum fyrir um 2000 árum og frá 

þeim tíma var lýðræði lengi að festast í sessi. Það var ekki fyrr en um tuttugustu öld sem 

lýðræði varð gert að ákveðnum staðalstjórnarhætti sem öll ríki ættu rétt á að móta, hvort 

sem það væri í Evrópu, Ameríku, Asíu eða Afríku. En afhverju er lýðræði talið 

mikilvægt? Fræðimaðurinn Amartya Sen telur upp þrjá þætti lýðræðis sem bæta líf 

einstaklinga. Í fyrsta lagi er pólitískt frelsi hluti af grundvallarfrelsi og að upplifa 

borgaraleg og pólitísk réttindi er mikilvægur þáttur í lífi einstaklinga sem búa í 

samfélagi. Í öðru lagi gegnir lýðræði lykilhlutverki í að efla rödd almennings þegar 

hann vill tjá sig um pólitísk málefni. Í þriðja lagi gefur lýðræði borgurum tækifæri til að 

læra hver af öðrum og að hjálpa samfélaginu að móta gildi sín og forgangsraða þeim. 

Mismunandi þarfir einstaklinga krefjast opinberrar umræðu borgaranna þar sem þeir 

                                                            
11 Giddens, Runaway world: How globalisation is reshaping our lives, 68. 
12 Karen Fogg, „Preface,“ í Funding of Political Parties and Election Campaigns, ritstj. Reginald Austin 

og Maja Tjernström, (Svíþjóð: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2003), v. 
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skiptast á upplýsingum og skoðunum.
13

 Miklar breytingar hafa orðið á þróun lýðræðis í 

heiminum á síðustu áratugum. Frá 1970 til 2000 hefur fjöldi lýðræðisríkja meira en 

tvöfaldast og lýðræði hefur dreifst til þrjátíu fleiri ríkja um allan heim. Þessar breytingar 

byrjuðu í löndum kringum Miðjarðarhafið þar sem herstjórnum var steypt af stóli í 

Grikklandi, Spáni og Portúgal. Lýðræði breiddist hratt út á sjöunda áratugnum í mið- og 

sunnanverðri Ameríku. Eftir 1989 tóku fjölmörg ríki upp lýðræði í Austur-Evrópu og 

fyrrum Sovétríkjunum. Í kjölfarið komu mörg Afríkuríki á lýðræði.
14

 Að fengnu 

sjálfstæði tóku Sambía og önnur nágrannalönd, svo sem Tansanía, Malaví og 

Mósambík, upp einsflokkskerfi. Þessi ákvörðun stjórnvalda landanna var í raun byggð á 

hentugleikasjónarmiðum, græðgi og pólitísku reynsluleysi þingmanna frekar en réttsýni 

þeirra. Margir leiðtogar þessara landa vissu að þeir væru að brjóta á lýðræðinu sem þeir 

voru búnir að lofa að efla. Yfirvöld í Sambíu héldu samt sem áður að halda reglulegar 

kosningar í þeirri von að sýna fram á pólitíska þátttöku, að enn væri lýðræði til staðar í 

landinu þar sem hægt væri að skipta út leiðtogum. Í sunnanverðri Afríku voru það 

aðeins Botsvana og Máritíus sem héldu uppi fjölflokkakerfi. Þessi lönd eru í dag meðal 

elstu og stöðugustu lýðræðisríkja í Afríku og eru bæði ofarlega á lista landa sem búa við 

mikinn hagvöxt og öra þróun.
15

  

Tenging alþjóðvæðingar og lýðræðisþróunar 

Margir fræðimenn hafa komið með ýmsar kenningar varðandi tengingu sterks efnahags 

við lýðræðisþróun landa og má þar til dæmis nefna kenningu Lipset. Kenning hans er sú 

að þjóðir sem hafa sterkan efnahag eru líklegri til að halda uppi öflugu lýðræði. Einnig 

telur hann að andstaða millistétta gegn öfgamönnum hafi jákvæð áhrif á lýðræðisþróun 

landa. Margra ára rannsóknir hafa staðfest kenningu Lipset. Niðurstöður þessara 

rannsókna eru þær að góður efnahagur sé lykillinn að stöðugu lýðræði.
16

 Lipset er ekki 

sá eini sem hefur komið fram með kenningar um tengingu öflugs efnahags og 

lýðræðisþróunar landa. Lipset hefur, ásamt öðrum fræðimönnum, til dæmis Schumpeter 

og Hayek, lagt fram þá kenningu að frjáls verslun og aukið flæði fjármagns leiði til 

                                                            
13 Amartya Sen, „Democracy as a Universal Value,“ í Journal of Democracy, 10. árg. 3. tölubl. (1999): 

1–7. 
14 Giddens, Runaway world: How globalisation is reshaping our lives, 70–79. 
15 Patrick Molutsi, „Botswana´s democracy in a southern african regional perspective: Progress or 

decline?“ í 40 years of democracy in Botswana: 1965–2005, ritstj. Zibani Maundeni, (Botswana: Mmegi 

Publishing House, 2005), 14. 
16 Rod Hague og Martin Harrop, “Democracy,“ í Comparative Covernment and Politics: An 

Introduction,7. útg. (England: Palgrave Macmillan, 2007), 58. 
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efnahagslegrar þróunar sem ýti undir kröfur um lýðræði. Tengslin milli efnahagslegs og 

pólitísks frelsis er eitt grundvallarmálefnið á borði fræðimanna. Flæði hugmynda milli 

landamæra fylgir flæði vöru og þjónustu. Í kjölfarið ýta nýjar hugmyndir undir aukna 

stjórnmálaþátttöku og þar af leiðandi aukna samkeppni. Mikil framþróun hefur verið 

bæði í alþjóðavæðingu og lýðræði í heiminum. Á sama tíma hefur framleiðsla í 

heiminum aukist frá 7,7% í 19,5%. Samkvæmt Alþjóðagjaldeyrissjóðinum hafði 

löndum sem eru opin fyrir erlendu fjármagni fjölgað úr 25% í 38% frá 1975 til 2002. 

Þess vegna má færa rök fyrir því að tenging milli lýðræðisþróunar og alþjóðavæðingar 

sé til staðar.
17

 Þó er ekki hægt að fullyrða að öll lýðræðisríki fullnægi kröfum um virkt 

lýðræði. Oftar en ekki hefur verið sagt að vegurinn til lýðræðis sé langur og strangur og 

sérstaklega ef pólitískt ójafnvægi er til staðar og efnahagskerfi landsins berskjaldað og 

ófyrirsjáanlegt.
18

 

Saga landanna frá 1970 til nútímans 

Botsvana 

Áður en Botsvana öðlaðist sjálfstæði árið 1966 var landið nýlenda Breta og hét 

Bechuanaland. Eftir sjálfstæði tók landið upp nafnið Botsvana. Fyrstu fimm árin sem 

sjálfstæð þjóð var Botsvana fjárhagslega háð Bretum til að sjá fyrir kostnaði sem fylgdi 

stjórnun og framþróun landsins. Aðalauðlind landsins eru demantanámur en fyrir 1870 

var gull í Botsvana. Á þeim tíma streymdu hvítir námuverkamenn til landsins til að 

komast yfir auðlindirnar en það æði entist stutt. Í kjölfarið urðu demantanámur landsins 

eitt aðal iðnaðarsvæðið í sunnanverðri Afríku. Þegar áætlað var að hefja námugröft við 

eina stærstu demantaauðlind landsins í Orapa-héraði árið 1967 fóru stjórnvöld að vinna 

að því að koma jafnvægi á efnahagsþróun landsins. Nauðsynleg skilyrði áætlana ríkisins 

voru nýjar samningaviðræður tollabandalags Botsvana, Lesótó, Svasílands og Namibíu 

(Southern African Customs Union) við Suður-Afríku til þess að ríkistekjur landsins 

myndu njóta góðs af hækkandi innkomu og útflutningi demanta og nikkels. Þessum 

samningum var náð við Suður-Afríku árið 1969. Tollabandalagið er mikilvægur þáttur 

þegar kemur að velferð efnahags Botsvana. Landið sendir stóran hluta útflutningsvara 

sinna til alþjóðamarkaðarins utan Afríku, aðallega til Evrópu og Norður-Ameríku en 

                                                            
17 Barry Eichengreen og David Lebland,  Democracy and globalization (Cambridge: National Bureau of 

economic research, 2006), 1–4. 
18 Molutsi, „Botswana´s democracy in a southern african regional perspective: Progress or decline?“, 19. 
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fimmtungur allrar innfluttrar vöru kemur frá aðildarlöndum SACU-tollabandalagsins. 

Botsvana er einnig meðlimur svæðasamtakanna Southern African Development 

Community (SADC) en þau samtök einblína á bætta efnahagssamvinnu og samruna.
19

 Í 

kjölfar alþjóðavæðingar varð Botsvana einn stærsti demantsútflytjandi í heimi og varð 

hagvöxtur landsins einnig með þeim hæstu í heimi. Fjölþjóðlega fyrirtækið De Beers 

Corporation er aðaldemantaframleiðandinn í Botsvana. Í góðu samstarfi við ríkisstjórn 

Botsvana sér De Beers Corporation ásamt öðrum minni fyrirtækjum um námurnar á 

meðan ríkið fær greidda prósentu af innkomu þeirra. Tekjur ríkisins frá demantanámum 

landsins eru því miklar, eða um 60% af ríkistekjum og síðan 1965 hefur hagvöxtur 

landsins aukist um 10% ár hvert. Nútímavæðing landsins hefur í kjölfarið ýtt undir 

þróun lýðræðis í Botsvana.
20

 

Vald landsins er byggt á þrískiptingu, það er löggjafarvald, framkvæmdarvald og 

dómsvald. Forseti landsins er bæði þjóðhöfðingi sem og leiðtogi síns stjórnmálaflokks. 

Hann er kosinn af þingmönnum á fimm ára fresti. Forsetanum er aðeins leyfilegt að sitja 

tvö kjörtímabil, það er tíu ár. Alþingi Botsvana er skipað af 61 þingmanni, þar af eru 57 

kosnir í reglulegum og frjálsum kosningum og fjórir skipaðir af forseta landsins. Sami 

stjórnmálaflokkurinn verið við völd síðan 1966. Flokkurinn kallast Botswana 

Democratic Party (BDP). Núverandi forseti Botsvana heitir Seretse Khama Ian Khama 

og var kjörinn árið 2008. Á undan honum sat Festus Mogae tvö kjörtímabil, frá árinu 

1998 til 2008.
21

 Forsetar landsins hafa allir verið leiðtogar BDP og því unnið að 

svipuðum markmiðum innan stefnu flokksins. Leiðtogi BDP í sjálfstæðisbaráttunni, 

Serets Khama varð fyrsti forseti Botsvana og lagði hann og hans flokkur (BDP) til að 

koma á fjölflokkalýðræði.  

Síðan landið öðlaðist sjálfstæði hefur það því einkennst af fjölflokkalýðræði og 

reglulegum kosningum sem haldnar eru á fimm ára fresti og hefur lýðræði í Botsvana 

blómstrað. Kosningar í landinu hafa verið frjálsar og sanngjarnar og farið fram á 

áætluðum tíma. Minnihlutahópar hafa frelsi til að taka þátt í stjórnmálakerfi landsins og 

hefur gagnsætt og opið stjórnmálakerfi í Botsvana verið mikilvægur þáttur í stöðugleika 

                                                            
19 Britannica, „Botswana,“ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/75170/Botswana (sótt 20. júní 

2011). 
20 Sudipta Kaviraj, “Dilemmas of Democratic Development,“ í Democracy and development, ritstj. 

Adrian Leftwich, (Cambridge: Blackwell Publishers, 1996), 98–99. 
21 United Nations Development Programme, Assessment of Development Results: Evaluation of UNDP 

contribution, Botswana, (Botswana: UNDP, maí 2009), 9 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/75170/Botswana
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og rísandi efnahag þess.
22

Helsti stjórnarandstöðuflokkur landsins BNF (Botswana 

National Front) og aðrir minni flokkar keppa um sæti á þingi og hafa þannig áhrif á 

opinbera umræðu í landinu. BDP flokkurinn hefur þó mikið forskot í kosningum. BDP 

er fulltrúi átta helstu Setswana ættbálka landsins en þeir eru um 80% af íbúafjölda 

Botsvana. Stuðningur BDP flokksins er byggður á jafnvægi milli þessara átta hópa og 

hefur flokksagi innan BDP verið í fyrirrúmi því flokkskerfið er byggt á samþykki og 

reglulegra samráðsfunda milli þessara átta helstu Setswanaættbálka landsins (House of 

Chiefs), en í þeim sitja fimmtán leiðtogar hópanna. Hefð þessi byggist á þeim grundvelli 

að takmarka völd leiðtoga flokksins, ýta undir samstöðu og tryggja ábyrgðardreifingu 

sem og valdadreifingu innan flokksins. Hefur þetta fyrirkomulag takmarkað spillingu 

innan BDP en mörg tækifæri á miklum gróða freista þingmanna vegna ríkra 

demantaauðlinda landsins og því er mikilvægt að hafa eftirlit með því.
23

 

Talið er að vegna mikillar eftirspurnar á demöntum í heiminum hafi breyttar 

efnahagsaðstæður í landinu haft áhrif á kosningarnar árið 1989. Hagvöxtur landsins 

jókst hratt og er það talið hafa breytt lýðræðislegum einkennum landsins. Auknar tekjur 

landsmanna vegna aukinnar framleiðslu á demöntum juku möguleika á menntun, 

atvinnu, þéttbýlismyndun og þar af leiðandi tækifærum til félagslegra framfara og 

aukinna lífsgæða. Í kjölfarið óx þrýstingur á ríkisstjórnina að leyfa aukna þátttöku 

heimamanna í hagkerfinu. Herferðir fyrir kosningar urðu kröftugri og meiri samkeppni 

varð í bæði innan- og utanflokkskosningum. Í kjölfar kosninganna 1989 fjölgaði samt 

sem áður þingsætum hjá BDP úr 28 í 31 sæti en sætum stjórnarandstöðuflokka 

fækkaði.
24

 Þó svo að margir telji að stöðugur efnahagur landsins hafi jákvæð áhrif á 

lýðræðisþróun í landinu eru fræðimenn sem telja að mikill auður landsins vegna 

demantaauðlindanna hafi skapað hindrun fyrir nýja stjórnmálaflokka til að komast til 

valda. Vegna mikils gróða frá demantanámum landsins er talið að BDP hafi haft mikið 

forskot á andstöðuflokka sem reyna að ná athygli kjósenda. BDP hefur því frekar efni á 

því að kaupa sér stuðning og kynna sig betur fyrir kosningar en aðrir flokkar í landinu. 

BDP hefur því meiri aðgang að upplýsingum, fleiri möguleika til stjórnmálaáróðurs og 

                                                            
22 U.S. department of state, Diplomacy in action, „Background Note Botswana,“ 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1830.htm (sótt 14. júlí 2011).  
23 Democracy Web: Comparative studies in freedom, „Accountability and Transparency: Country Studies 

– Botswana,“ http://democracyweb.org/accountability/botswana.php (sótt 15. júlí 2011). 
24 Mpho Molomo og Wilford Molefe, “Voters and electoral performance of political parties in 

Botswana,“ í 40 years of democracy in Botswana: 1965–2005, ritstj. Zibani Maundeni, (Botswana: 

Mmegi Publishing House, 2005), 104. 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1830.htm
http://democracyweb.org/accountability/botswana.php
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meiri aðgang að fréttamiðlum landsins. Telja margir fræðimenn að það hafi áhrif á 

hagsæld BDP í kosningum. Til dæmis má nefna að fyrir utan nokkrar litlar útvarps- og 

sjónvarpstöðvar í Botsvana er ljósvakamiðlum landsins aðallega stjórnað af 

ríkisstjórninni. Ríkisútvarp landsins talar til dæmis máli ríkisstjórnarinnar og sama má 

segja um eina dagblaðið, The Daily News. Þrátt fyrir þessa gagnrýni eru mörg sjálfstæð 

tímarit gefin út sem eru óháð ríkisstjórninni. Hafa þessi rit oft komið upp um spillingu 

innan BDP.
25

 Fréttamiðlar hafa sérstaklega lagt mikla pressu á ríkisstjórn Botsvana 

síðan 1990. Þrjú vikublöð hafa verið áberandi í að ýta á stjórnvöld að upplýsa fjölmiðla 

um áætlanir þeirra og verkefni. Einkareknir fjölmiðlar landsins hafa ýtt á ríkisstjórnina 

til að gefa út leyniskýrslur og gögn um spillingu innan BDP. Hefur þessi þrýstingur á 

ríkisstjórnina verið árangursríkur  og hefur BDP neyðst til að reka aðila úr flokknum 

vegna mikillar umfjöllunnar.
26

 

Spilling er þrátt fyrir það ekki mikið áhyggjuefni í landinu. Samkvæmt 

Transparency International var Botsvana í 31. sæti á lista yfir lönd þar sem minnst er 

spilling. Ráðist var gegn spillingu í landinu árið 1994 og sett af stað sjálfstæð stofnun 

sem rannasakaði sérstaklega þau mál innan þingsins. Botsvana er einnig talið vera til 

fyrirmyndar þegar kemur að góðum stjórnarháttum sem endurspeglast í gæðum 

stofnanna, sjálfstæðs dómskerfis og lítilli spillingu. Stjórnarskrá landsins er hægt að 

lagfæra með einfaldri meirihlutakosningu á þinginu. Allmiklar breytingar, svo sem að 

bæta við eða taka út greinar í stjórnarskránni, eru ekki gerðar nema með tveimur þriðju 

atkvæða þingmanna og endurskoðun á sjálfri stjórnarskránni þarf að fara í gegnum 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Mikilvægar stjórnarskrárbreytingar í Botsvana á síðastliðnum 

árum var þegar kjörtímabil forseta var takmarkað. Þá var ákveðið að forseta landsins sé 

aðeins leyfilegt að sitja tvö kjörtímabil eða tíu ár. Einnig var kosningaaldur lækkaður úr 

21 niður í 18 ára.
27

 Þingkosningarnar 1994 eru taldar hafa markað tímamót í 

kosningasögu landsins og ýtt undir lýðræðisþróun þess. Í fyrsta sinn náði 

andstöðuflokkurinn BNF góðum árangri í kosningum og fékk 13 af 40 þingsætum en í 

                                                            
25 Ian Taylor, “Botswana´s ‚Democratic Development‘“ í Limits to Liberation in Southern Africa, ritstj. 

Henning Melber, (Suður Afríka: HSRC Press, 2003), 75–77. 
26 Sudipta Kaviraj, “Dilemmas of Democratic Development,“ 108. 
27 United Nations Development Programme, Assessment of Development Results: Evaluation of UNDP 

contribution, Botswana, (Botswana: UNDP, maí 2009), 11. 
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kjölfarið misstu nokkrir þingmenn ríkisstjórnarinnar sæti.
28

 Kosningarnar árið 1994 

sýndu fram á sterkt lýðræði í landinu því eftir þessar kosningar komu ekki fram neinar 

tilraunir af hálfu ríkisstjórnarinnar til að koma í veg fyrir að andstöðuflokkar næðu fleiri 

sætum. Lýðræðisþróun landsins hefur ekki aðeins verið sterk vegna umburðarlyndis 

ríkisstjórnarinnar til annarra stjórnmálaflokka heldur einnig vegna umburðarlyndis 

hennar til frjálsra félagasamtaka. Árið 1997 ákvað ríkisstjórn Quett Ketumile Joni 

Masire, þáverandi forseta, að það væri þörf á auknum samskiptum við frjáls 

félagasamtök í landinu og að ekki væri hægt að vera aðeins í samvinnu við þau 

félagasamtök sem tengjast hagsmunum ríkisstjórnarinnar heldur væri nauðsynlegt að 

auka samvinnu við félagasamtök sem gagnrýndu ríkisstjórnina. Þetta mikla 

umburðarlyndi ríkissjórnarinna til stjórnarandstöðuflokka og frjálsra félagasamtaka 

leiddi af sér aukna pólitíska þátttöku meðal almennings í landinu en um 1998 voru 

ellefu skráðir stjórnmálaflokkar í Botsvana.
29

 

Frá því að landið öðlaðist sjálfstæði og þar til kosninganna 1998 höfðu að 

meðaltali þrír flokkar setið á þingi þar sem þriðji flokkurinn hafði aðeins náð einum 

manni inn. Í kosningunum 1998 fór þetta að breytast og fleiri stjórnmálaflokkar fóru að 

vinna sæti á þingi. Í kosningunum 1998 komust tveir úr þriðja stjórnmálaflokknum inn á 

þing vegna klofnings hjá BNF. Ári síðar komust fimm stjórnmálaflokkar inn á þing, 

BDP, BNF, BCP (Botswana Congress Party) og tveir minni flokkar sem fengu hvort sitt 

sætið. Það ár kaus þingið Seretse Khama Ian Khama sem þjóðarleiðtoga. 

Þingkosningarnar árið 2004 voru þær níundu síðan landið öðlaðist sjálfstæði frá Bretum 

og hafði landið þá verið lýðræðisríki í fjörtíu ár. Almennar kosningar voru þá orðnar 

hluti af stjórnmálamenningu landsins og höfðu þessar kosningar í Botsvana ýtt undir 

þrískiptingu valdsins. Eftir hverjar kosningar komu fram nýir þingmenn og einnig 

breyttist framkvæmdarvaldið og dómsvaldið reglulega eftir kosningar. Flokkakerfið 

hafði einnig breyst mikið síðan landið öðlaðist sjálfstæði en um 2004 var búið að þróa 

                                                            
28 Mpho Molomo og Wilford Molefe, “Voters and electoral performance of political parties in 

Botswana“, 105. 
29 Gloria Somolekae, Democracy, Civil Society and Governance in Africa:The Case of Botswana, (1998): 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/UNPAN009287.pdf. (sótt 10. júlí 

2011), 9–12. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ketumile_Masire
http://en.wikipedia.org/wiki/Ketumile_Masire
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CAFRAD/UNPAN009287.pdf
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þríflokkakerfi með missterkum stjórnmálaflokkum með ólíka hugmyndafræði.
30

 Árið 

2004 sýndi fram á hversu sterkt lýðræðisríki Botsvana væri.  

Freedom House hefur lengi vel rannsakað frelsi í löndum, þá bæði pólitískt sem 

og borgaralegt. Árið 2010 gaf Freedom House út skýrslu þar sem Botsvana fær þrjá í 

einkunn fyrir pólitísk réttindi og tvo fyrir borgaralegt frelsi (Einkunnin sjö er minnsta 

frelsið en einn mesta). Gefur Freedom House því til kynna að Botsvana sé frjálst land.
31

 

Árið 2010 fór hins vegar margt að breytast. Í mars 2010 kom upp mikill ágreiningur 

innan BDP en sú deila leiddi til klofnings sem var sá fyrsti í sögu BDP. Deilan kom upp 

í kjölfar brottreksturs framkvæmdastjóra BDP, Gomolemo Motswaledi, en talið er að 

Khama hafi látið reka hann til að koma í veg fyrir samkeppni um forsetastólinn. 

Motswaledi og tuttugu aðrir flokksmeðlimir BDP sökuðu Khama um að brjóta gegn 

stjórnarskránni með því að auka vald sitt sem forseti og einnig að hafa aukið vald 

stuðningsmanna hans innan flokksins. Motswaledi og stuðningsmennn hans sögðu sig 

því úr BDP og stofnuðu nýjan flokk, BMD (Botswana Movement for Democracy).
32

Í 

byrjun árs 2011 hefur ríkisstjórn Botsvana staðið í ströngu en síðastliðna mánuði hefur 

staðið yfir allsherjar verkfall meðal ríkisstarfsmanna. Mikil mótmæli brutust út í apríl 

síðastliðnum og er talið að lögreglan hafi notað bæði táragas og gúmmískot og var 

ríkisstjórnin því sökuð um að brjóta á lýðræðislegum rétti fólksins til mótmæla. Um tólf 

þúsund ríkisstarfsmenn höfðu beðið um launahækkun í kjölfar nýrra laga sem gaf þeim 

rétt á að ganga í stéttarfélög en síðustu þrjú ár hafa laun ríkisstarfsmanna verið fryst. Í 

kjölfar hruns á markaðsverði demanta vegna efnahagskreppunnar telur ríkisstjórn 

landsins, sem er einnig stærsti atvinnuveitandi landsins, að ekki sé mögulegt að hækka 

laun. Í kjölfar verkfallsins hafa margir misst atvinnu sína svo sem 1400 starfsmenn 

innan heilbrigðisgeirans. Stjórnarandstöðuflokkar hafa reynt að nýta sér tækifærið og 

myndað bandalag með verkalýðsfélögunum í von um að sigra BDP í næstu kosningum 

og komast til valda.
33

 

 

                                                            
30 Molutsi, „Botswana´s democracy in a southern african regional perspective: Progress or decline?“ 10–

16. 
31 Freedom House, „Freedom in the World 2011: The authoritarian Challenge to Democracy,“ 

http://www.freedomhouse.org/images/File/fiw/FIW_2011_Booklet.pdf (sótt 26. júlí 2011),12 
32 Freedom House, „Botswana (2011),“ 

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2011&country=8002 (sótt 26. júlí 2011). 
33 The Economist, „Not so perfect after all: Belts are being tightened and whips cracked in one of Africa´s 

richest places,“ http://www.economist.com/node/18806159 (sótt 30. júní 2011). 

http://www.freedomhouse.org/images/File/fiw/FIW_2011_Booklet.pdf
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2011&country=8002
http://www.economist.com/node/18806159
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Hvaða breytingar hafa orðið á efnahagi landsins frá byrjun 21. aldar? 

Árið 2009 fór efnahagur Botsvana hratt versnandi vegna heimskreppunnar árið 2008. Í 

kjölfarið minnkaði eftirspurn á demöntum sem gerði það að verkum að efnahagur 

landsins féll um 3,7%. Vegna efnahagskreppunnar jukust áhyggjur stjórnvalda á 

hættunni sem fylgir fábreyttu efnahagskerfi landsins. Landið var þó ekki lengi að ná sér 

á strik og hafði hagvöxtur aukist um 6,4% ári seinna.
34

Þar sem efnahagslífBotsvana 

hefur lengi vel treyst á demantanámur sínar, stendur efnahagur landsins engu að síður 

frammi fyrir mikilli ógn. Það er orðið ljóst að demantaauðlindirnar fara minnkandi og 

þarf því að auka fjölbreytni í efnahagskerfinu. Það hefur reynst erfitt vegna annars 

vandamáls sem landið glímir við en það er orkuskortur. Gert er ráð fyrir að Botsvana 

muni missa yfir sjötíu prósent af rafmagnsorku sinni þegar Suður-Afríka stöðvar 

orkuútflutning sinn til Botsvana árið 2013.  Þar af leiðandi hefur orkuöryggi landsins 

orðið að forgangsmáli hjá yfirvöldum en samhliða liggur vandamálið sem fylgir 

efnahagskreppunni, það er minnkandi eftirspurn á demöntum. Alþjóðabankinn vinnur 

nú að því að verja Botsvana fyrir áhrifum sem fylgja heimskreppunni og 

orkuvandamálinu á svæðinu. Fjármögnun Alþjóðabankans hefur einnig hjálpað þjóðinni 

að undirbúa trausta umhverfisáætlun, styrkt stjórnunarkunnáttu starfsmanna í 

orkuverum og komið á nýju sjálfstæðu rafmagnseftirliti. Þar sem Botsvana hefur lengi 

vel búið við stöðugan efnahag hefur landið ekki haft mikla þörf fyrir stuðning 

Alþjóðabankans síðustu áratugi en nú er þörfin orðin meiri og hefur landið því 

endurnýjað samstarf sitt við bankann, bæði til að fá lán sem og að hagnast á þekkingu 

stofnunarinnar.
35

 

Áhrif alþjóðavæðingar á lýðræðisþróun í Botsvana 

Fljótlega að fengnu sjálfstæði tók Botsvana upp kapítalíska hugmyndafræði. Landið 

varð fljótt eitt af öflugustu ríkjum í Afríku þegar kom að lýðræði og virðingu á 

almennum mannréttindum. Tekjur í þjónustu- og framleiðsluiðnaði hækkuðu og í 

kjölfarið fengu íbúar Botsvana aukin tækifæri til menntunar og félagslegrar þróunar. Í 

kjölfar aukinna lífsgæða og menntunar jókst pólitísk þátttaka til muna. Fjölmiðlar urðu  

æ hugaðri eftir lok kalda stríðsins en í byrjun níunda áratugarins voru prentmiðlar 

                                                            
34 AFDB, OECD, UNDP og UNECA, African Economic Outlook 2011: Africa and its emerging partners. 

10. útg. (París: OECD Publishing, 2011), 148-149.  
35 The World Bank, Helping Botswana confront a challenging future: IBRD Results. (Botswana: World 

Bank,  2010), 1-3.    
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landsins farnir að skerpa gagnrýni sína á ríkisstjórnina og settu því aukinn þrýsting á 

hana til þess að hún héldi aftur af spillingu og inni að eflingu lýðræðis. Á sama tíma og 

lífsgæði íbúa bötnuðu var mikil lýðræðisbylgja í landinu og pólitísk þátttaka almennings 

íjókst. Aukin þrýstingur frá almenningi lagðist því einnig á ríkisstjórn landsins. 

Samkeppni í stjórnmálum varð mikil og urðu kosningaherferðir fyrir þingkosningar 

kröftugri. Þrátt fyrir aukna pólitíska þátttöku hefur BDP-flokkurinn ætíð haft yfirburði í 

kosningum. Samt sem áður stafaði BDP mikil ógn af BNF-flokknum (Botswana 

National Front) eftir 1969 þegar íhaldssamir ættbálkar gengu í raðir sósíalista innan 

BNF og hófu mjög að gagnrýna kapítalísk sjónarmið ríkisstjórnarinnar.
36

 

Stjórnmálamenning í landinu breyttist hinsvegar eftir fall kommúnismans en eftir 

endalok kalda stríðsins hefur orðið meiri hreyfing á almenningsáliti frá vinstri til hægri 

og opnara stjórnkerfis.
37

 Þessi hreyfing til hægri endurspeglast í velgengni BDP í 

kosningum og veikleika annarra stjórnarandstöðuflokka en BDP hefur ekki stafað 

veruleg ógn af öðrum stjórnarandstöðuflokkum eftir fall kommúnismans. Aðrir flokkar, 

til dæmis BNF hafa náð fulltrúum inn á þing en aldrei náð meirihluta. Síðan BNF-

flokkurinn var stofnaður hefur hann einkennst af missterkri sósíalískri hugmyndafræði 

og íhaldssemi. Mikill ágreiningur hefur verið innan BNF og hefur flokkurinn klofnað 

oftar en aðrir flokkar í Botsvana. Aðrir flokkar hafa myndast út frá BNF, til dæmis 

BCP, United Socialist Party og Botswana Workers Front.
38

 Hefur því kapítalísk 

hugmyndafræði BDP haft vinninginn í almenningsáliti heimamanna eftir fall 

kommúnismans.  

Sambía 

Landsvæði Sambíu var kallað Norður-Ródesía og var yfirráðasvæði breska fyrirtækisins 

South Africa Company frá árinu 1891 þar til svæðið var tekið yfir af breska ríkinu 1923. 

Landið tók síðan upp nafnið Sambía í kjölfar sjálfstæðis árið 1964 en nafnið kemur frá 

Zambezi-ánni sem rennur um landið. Í Sambíu er gnótt auðlinda svo sem gulli, kolum 

og kopar. Aðaltekjur landsins koma þó frá framleiðslu og útflutningi á kopar en íbúar 

Sambíu voru farnir að versla með kopar í kringum 1750. Eftir sjálfstæði blómstraði 

                                                            
36 Britannica, „Botswana,“ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/75170/Botswana (sótt 20. júní 

2011). 
37 Mphoa G. Molomo, „Understanding Government and Opposition Parties in Botswana,“ í 

Commonwealth and Comparative Politics, 38. bindi, 1. tölublað, (2000): 65–92. 
38 Mogopodi Lekorwe, „Organistation of political parties,“ í 40 years of democracy in Botswana: 1965–

2005,ritstj. Zibani Maundeni, (Botswana: Mmegi Publishing House, 2005), 122–129. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/75170/Botswana


 

21 

landið hratt. Verð á kopar hækkaði stöðugt frá 1964 til 1970 og hækkaði enn fremur 

vegna stríðsins í Víetnam. Landið varð á þessum tíma þriðji stærsti koparframleiðandi í 

heimi.
39

 

Strax eftir að Sambía öðlaðist sjálfstæði hófst stjórnarfar landsins á lýðræðislegu 

kerfi sem einkenndist af fjölflokkalýðræði. Þá var stjórnmálaflokkurinn UNIP (e. 

United National Independence Party) undir stjórn Kenneth Kaunda, þáverandi forseta 

Sambíu, ráðandi pólitískt afl. Á þessum tíma höfðu íbúar landsins frelsi til að taka þátt í 

kosningum þar sem ríkti samkeppni milli tveggja eða fleiri flokka og kjósendur höfðu 

því frelsi til að velja á milli. Það entist þó ekki lengi því árið 1968 fór ríkisstjórnin að 

vinna gegn stjórnarandstöðuflokkum til að koma í veg fyrir að þeir næðu fótfestu í 

landinu. Margir flokkar lifðu því stutt, má þar nefna African National Congress (ANC) 

og United Progressive Party (UPP) en það var einmitt mikil samvinna milli þessara 

flokka sem ógnaði UNIP. Þessi ógn stjórnarandstöðuflokka var aðalástæðan fyrir því að 

UNIP lögleiddi einsflokkskerfi í landinu árið 1973. Reglulegar kosningar voru samt sem 

áður haldnar en samkeppnin var takmörkuð því kjósendur gátu valið á milli nokkurra 

frambjóðenda sem voru tilnefndir af háttsettum mönnum í landinu og síðan samþykktir 

af aðalnefnd UNIP.  

Þrátt fyrir að stjórnarfar landsins hafi einkennst af einsflokkslýðræði var það 

ekki flokkurinn sem var ráðandi stofnun innan stjórnkerfisins heldur forsetavaldið. Strax 

eftir sjálfstæði hafði forseti landsins, Kaunda, gríðarlegt stjórnarskráarlegt vald. Vald 

hans jókst svo þegar stjórnkerfi landsins var breytt í einsflokkskerfi og varð hann þá 

miðpunktur valds í landinu. Vald Kaunda jókst einnig gríðarlega í kjölfar 

efnahagsástandsins 1970-1980. Tilraunir voru gerðar snemma á sjöunda áratugnum til 

að draga úr valdi forsetans. Málið var, til dæmis tekið upp innan UNIP en var hafnað af 

sitjandi þingmönnum flokksins. Áður en fjölflokkalýðræði var komið á fót í Sambíu var 

landið talið aðeins vera frjálst að hluta til. Freedom House hefur lengi vel fylgst með 

þróun lýðræðis og mannréttinda í landinu og kom þar fram að á meðan á 

einsflokkskerfinu stóð frá 1973-1991 fékk landið einkunnina fimm til sex (einkunnin sjö 

er minnsta frelsið en einn mesta) vegna brota á pólitískum rétti fólks. Strangt eftirlit 

með allri pólitískri þátttöku og tjáningu var í landinu. Íbúar höfðu ekki frelsi til að koma 

saman og mynda flokka eða félög. Sjálfstæðum samtökum var óheimilt að starfa ef þau 

                                                            
39 Britannica, „Zambia,“ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/655568/Zambia (sótt 20. júní 

2011). 
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voru ekki UNIP-flokknum í hag og voru því öll stéttarfélög og önnur atvinnusamtök 

opinberlega tengd UNIP.  Ekki mátti gagnrýna stefnu ríkisins því öll gagnrýni var talin 

andóf gegn forsetanum. Pólitískir andófsmenn voru oftar en ekki teknir höndum, 

ákærðir og jafnvel fangelsaðir í langan tíma án réttarhalda. Kröfugöngur og mótmæli án 

leyfis frá ríkinu vörðuðu einnig lög.
40

 

Kaunda og UNIP-flokkurinn stuðluðu að svokölluðum „húmanískum“ 

sósíalisma sem var hugmyndafræðileg réttlæting fyrir mikilli þjóðnýtingu á opinberum 

fyrirtækjum í landinu. Með þessari stefnu voru þeir að bregðast við 

sjálfstæðisyfirlýsingu (e. Unilateral Declaration of Independence) hvítra öfgamanna (e. 

White-supremacist) í Simbabve árið 1965, sem ógnaði innflutningi nauðsynjavara frá 

Simbabve til Sambíu. Einnig lögðu þeir mikla áherslu á þjóðnýtingu fyrirtækja vegna 

erlendra eigenda í landinu sem fluttu hagnað sinn frá Sambíu. UNIP sá einnig 

möguleika á þróun og umbreytingu á efnahag landsins með aukinni þjóðnýtingu. Á 

seinni hluta sjöunda áratugarins voru 330 þjóðnýtt fyrirtæki staðsett víðsvegar um 

Sambíu og  innan þeirra var um þriðjungur alls vinnuafls í landinu. Voru ýmis 

iðnaðarsvæði þjóðnýtt, til dæmis námugröftur, landbúnaður, byggingariðnaður, 

ferðaiðnaður og fjármálafyrirtæki. Að hluta til leiddi þjóðnýtingarkerfi ríkisstjórnarinnar 

til þess að framleiðsla í landinu jókst  um meira en 160% á árunum 1965-1975, og jókst 

vald ríkisstjórnarinnar um 350% prósent. Rekstur hinna þjóðnýttu fyrirtækja einkenndist 

af mikilli spillingu og óhagkvæmni en mörg þessara fyrirtækja voru óstarfhæf án styrkja 

frá ríkinu.
41

 Vegna þessara stefnu gerðu Kaunda og flokkur hans í Sambíu lítið í því að 

laða erlenda fjárfesta inn í landið og áleit UNIP-flokkurinn ríkið vera aðaldrifkraftinn í 

efnahagsþróun landsins. Þjóðnýting koparauðlinda landsins var því grundvöllurinn að 

yfirráðum ríkisins yfir hagkerfi landsins. Alþjóðlegt markaðsverð á kopar féll hins vegar 

skyndilega árið 1974-1975 í kjölfar olíukreppunnar 1973 og urðu flest lönd sunnan 

Sahara fyrir barðinu á henni. Sambía var þar engin undantekning. Yfirþyrmandi traust 

Sambíu á koparauðlindum sínum leiddi til þess að efnahagur landsins versnaði ört og 

varð landið fljótt stórskuldugt. Skuldir voru greiddar með lánum frá alþjóðastofnunum 

en þegar þurfti að greiða þær treysti landið á vestræn góðgerðarsamtök, 

                                                            
40 Gero Erdmann og Neo Simutanyi, „Democratic transition and consolidation in Africa,“ í Transition in 

Zambia: The Hybridisation of the Third republic, (Malawi: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003), 3–10. 
41 Liam Campling, „Zambia.“ Worldmark Encyclopedia of National Economies. 2002, HighBeam 

Research, http://www.highbeam.com/doc/1G2-3410100061.html (sótt 4. ágúst 2011). 
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Alþjóðabankann (e. World Bank) og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, en Sambía hafði skrifað 

undir samkomulag við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn 1973. Í lok sjöunda áratugarins var 

UNIP-flokkurinn gagnrýndur harðlega þar sem aðgangur að nauðsynjavörum var háður 

efnahagslegri stöðu einstaklinga eða tengingu þeirra við flokkinn. Umræður í 

þjóðfélaginu um efnahagslega óstjórn og spillingu innan ríkisstjórnarinnar urðu sífellt 

háværari.
42

 

Um miðjan áttunda áratuginn var Sambía orðið eitt af skuldugustu ríkjum heims. 

Í skiptum fyrir áframhaldandi stuðning krafðist Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þess að 

ríkisstjórn Sambíu myndi leggja fram ýmis úrræði til að bæta uppbyggingu og efnahag 

landsins. Þessi úrræði fólu í sérafnema verðhömlur, gengislækkun, sparnaðaráætlun 

fyrir ríkisstjórnina og verðhækkun á landbúnaðarvörum. Einnig voru niðurgreiðslur á 

matvörum og áburði lagðar niður en verð á matvörum hækkaði verulega í kjölfarið. 

Leiddi það til mikilla mótmæla og reiði meðal íbúa í landinu og ákvað flokkur Kaunda 

að slíta samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Alþjóðabankann árið 1987 og taka 

upp sína eigin efnahagsáætlun árið 1988. Vegna þrýstings frá löndum sem veittu 

tvíhliða aðstoð neyddist ríkisstjórnin til að koma á nýju samkomulagi milli UNIP og 

þessara alþjóðastofnana.
43

 

Í byrjun áttunda áratugarins voru fylgismenn fjölflokkalýðræðis farnir að beita 

Kaunda og ríkisstjórn hans miklum þrýstingi um að koma á fjölflokkakosningum. 

Stuðningsmönnum Kaunda fækkaði stöðugt og þá beittu leiðtogar samstarfslanda hann 

miklum þrýstingi. Kaunda gafst upp að lokum og lét síðan halda fjölflokkakosningar 

árið 1991.
44

 Þar sigraði nýr stjórnmálaflokkur, MMD (e. Movement for Multyparty 

Democracy). Þeim flokki var stjórnað af Frederick Chiluba sem varð um leið forseti 

Sambíu. Kosningaloforð MMD voru þau að rétta efnahaginn við og koma á frjálsu 

markaðskerfi.
45

 Chiluba og MMD-flokkurinn lögðu fram nýja stjórnarskrá þar sem kom 

fram að landið væri ekki lengur einsflokkslýðræði heldur fjölflokkalýðræði. Þar af 

leiðandi tók Sambía upp fjölflokkalýðræði en í um tuttugu ár voru stjórnarfar landsins 

                                                            
42 Miles Larmer, „Zambia since 1990: Paradoxes of Democratic Transistion,“ í Turning points in African 

Democracy, ritstj. Abdul Raufu Mustapha og Lindsay Whitfield, 114–133 (Suffolk: James Currey, 2011), 

117. 
43 Britannica, „Zambia,“ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/655568/Zambia (sótt 20. júní 

2011). 
44 Larmer, Turning points in African Democracy, 119. 
45 Britannica, „Zambia,“ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/655568/Zambia (sótt 20. júní 

2011). 
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byggð á einsflokkskerfi, það er einum ráðandi flokki sem hafði bæði yfirráð yfir 

stjórnmálalífi landsins sem og efnahagslífi. Flokkurinn jók einnig frelsi fjölmiðla og 

lagði í raun grunninn að bættu lýðræði í landinu. Vegna efnahagserfiðleika í landinu 

vann Chiluba mikið með Bretton Woods-stofnuninni til að efla frjálsan markað í 

Sambíu en sú stofnun hafði einnig umsjón með einkavæðingu þjóðnýttra fyrirtækja í 

landinu.  

Þegar leið á valdatíð Chiluba og flokks hans fór aftur að draga úr lýðræðisþróun 

í landinu og  brátt varð ástandið svipað og  það var fyrir 1991. Flokkurinn stóð ekki við 

fyrirheit sín og var oft sakaður um mannréttindabrot og aðra glæpi. Friðsæl umskipti 

Sambíu til fjölflokkalýðræðis voru meðal þeirra fyrstu í Afríku og talið var að þau 

umskipti hafi verið „fyrirmynd fyrir önnur Afríkulönd“. Samkvæmt Gero Erdmann og 

Neo Simutanyi hefur komið í ljós að sú var raunin ekki. Nokkrum árum eftir að nýja 

ríkisstjórn landsins var lýðræðislega kjörin greip hún til nýrra stjórnarhátta til að auka 

vald sitt og lýsti yfir neyðarástandi í landinu, en margir þingmenn sem og leiðtogar 

annarra landa töldu vera  full langt gengið. Jafnvel áður en ríkisstjórnin lýsti yfir 

neyðarástandi var hún farin að missa flugið í starfi sínu að efnahagslegum og pólitískum 

umbótum. Stjórnarhættir ríkisstjórnarinnar voru því mislýðræðislegir því að hluta til 

starfaði hún að bættu lýðræði en átti einnig til að brjóta á lýðræði landsins.
46

 Pólitísk 

réttindi og borgaralegt frelsi almennings urðu aftur nánast að engu og braut lögregla 

Sambíu oft á mannréttindum íbúanna. Kvað nokkuð að því að stjórnarandstæðingar, 

blaðamenn og aðrir aðgerðarsinnar væru handteknir. Þessi meintu brot áttu sér stað á 

milli áranna 1993 og 1997 vegna mikillar ólgu í Sambíu og tilrauna liðsforingja til 

valdarána. Á þessum dró verulega úr frelsi manna til að koma saman eða mynda 

samtök. Fjölmiðlafrelsi var einnig minna en í byrjun fjölflokkalýðræðis.
47

 

Þó svo að Chiluba hafi verið mikilvægur leiðtogi í baráttunni að auknu lýðræði í 

landinu þá reyndi hann samt sem áður að breyta stjórnarskrá Sambíu til að geta setið í 

forsetastóli þriðja tímabilið í röð. Vegna mikilla mótmæla innan sem og utan flokksins 

hætti hann við en á meðan Chiluba sat í forsetastóli var mikið um spillingu og lélega 

efnahagsstjórn.
48

 Einnig kom upp mikil ólga í landinu og reiði gagnvart Chiluba og hans 

                                                            
46 Erdmann, Transition in Zambia: The Hybridisation of the Third republic, 60 
47 Sama heimild, 21-24. 
48 Mwangi S. Kimenyl, „The Late Zambian President Fredrick Chiluba: A Legacy of Failed Democratic 

Transition,“ Brookings. http://www.brookings.edu/opinions/2011/0624_chiluba_kimenyi.aspx (sótt 21. 

júlí 2011). 
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flokks vegna mikilla einkavæðinga á koparnámum landsins og verkefna hjá ríkinu sem 

studdu við sérhagsmuni erlendra fyrirtækja og fjárfesta í landinu. Í 

febrúar 1998 höfðu 128 af188 einkavæddum fyrirtækjum verið seld til sambískra 

fjárfesta, en mörgum þessara fyrirtækja var lokað. Hins vegar voru sjötíu fyrirtæki seld 

til erlendra fjárfesta og voru þau fyrirtæki átta sinnum meira virði en þau sem seld 

voru til Sambíumanna. Þó að nokkrir ríkir Sambíumenn hefðu orðið ríkari í gegnum 

tengsl sín við MMD þá hugði flokkurinn meira að hagsmunum erlendra fjárfesta og setti 

þar með innlenda atvinnulífið til hliðar með stefnum sem studdu aðeins erlend 

einkavædd fyrirtæki.
49

 

Þrátt fyrir bætt fjölmiðlafrelsi hefur fréttastofa Sambíu og fjölmargir aðrir 

fréttamiðlar haldist í eigu ríkisins, þar á meðal upplýsingaþjónusta Sambíu og ZNBC og 

hafa þessir fréttamiðlar verið notaðir til að koma á framfæri sjónarmiðum sem hentuðu 

ríkisstjórninni. Frétta- og blaðamenn sem vinna fyrir aðra miðla hafa einnig verið 

handteknir fyrir meiðyrði og níðskrif gegn ríkisstjórninni og fyrir að birta leynileg gögn 

og að brjóta þannig öryggislög ríkisins. Mörg blöð þurftu að loka vegna hótana, 

gríðarlegs lögfræðikostnaðar og bóta sem dómstólar krefjast. Önnur blöð neyddust til að 

hætta vegna endalausra árása frá ríkisstjórninni, sérstaklega ef blöðin eru talin styrkja 

andstöðuflokka í landinu. Fjölmiðlafrelsi hefur samt sem áður aukist verulega eftir að 

ríkið tók upp fjölflokkalýðræði og hafa nokkrir sjálfstæðir fréttamiðlar fest rætur. 

Þrýstingur frá alþjóðasamtökum og íbúum landsins hefur einnig sett stórt strik í 

reikninginn og hefur stjórn landsins neyðst til að draga til baka ásakanir og skipanir um 

lokanir á fréttamiðlum. Má þar nefna dæmi um útvarpstöðina Radio Phoenix sem var 

neydd til að hætta útsendingu árið 2001 vegna vaxandi vinsælda í kjölfar þáttar sem 

kallaðist Leyfið fólkinu að tala (e. Let the people talk). Hætt var við að loka stöðinni 

vegna þrýstings frá styrktarsamtökum og almenningi en kosningar voru í aðsigi og því 

hefði flokkurinn tapað miklu fylgi ef hann hefði lokað stöðinni.
50

 

Árið 2001 lauk kjörtímabili Chiluba og lét hann þá af völdum sem forseti 

landsins og leiðtogi MMD. Við af honum tók Levy Mwanawasa sem sigraði í 

kosningunum 2002. Eitt af fyrstu verkum Mwanawasa sem forseti var að koma af stað 

herferð gegn spillingu og beindi hann spjótum sínum að þeim sem báru ábyrgð á 

spillingunni sem skaðaði efnahag landsins í kringum 1990, þá aðallega  að Chiluba og 
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samstarfsmönnum hans. Chiluba var sakaður um ýmsa glæpi, til dæmis að hafa stolið 

ríkisfé, en vegna lélegs dómskerfis í landinu voru flest málin felld niður.
51

 Frá því að 

Mwanawasa settist á stól forseta hefur stjórnunarstíllinn breyst til hins betra. Þingið og 

stjórnarskrá landsins hafa orðið lýðræðislegri og stjórnmálamenning í landinu er opnari 

og gegnsærri. Þessir nýju stjórnunarhættir hafa gefið Sambíubúum von um bætt 

lýðræði.
52

 

Mwanawasa var þó, eins og með aðra þjóðarleiðtoga landsins, óhræddur við að 

notfæra sér vald sitt til að vinna að skara eld að sinni köku. Hann nýtti sér til dæmis sér 

The Public Order Act-frumvarpið en það var áður sett fram til að stjórna pólitískri 

þátttöku í Afríku á nýlendutímanum. Lögin voru ekki lögð niður eftir að 

fjölflokkalýðræði var komið á á níunda áratugnum. Þessi lög voru í staðinn notuð til að 

halda pólitískum hreyfingum í skefjum. Lögin hljóðuðu svo að lögreglu yrði tikynnt sjö 

dögum fyrir samkomu hópa. Þessi lög voru aðallega ætluð stjórnarandstöðuflokkum en 

hafa einnig verið notuð gegn öðrum sjálfstæðum samtökum. Þessi lög voru misnotuð af 

ríkisstjórn Chiluba og voru nú  sömuleiðis misnotuð af stjórn Mwanawasa til að koma í 

veg fyrir að stjórnarandstöðuflokkar og önnur samtök geti haldið opinbera fundi, 

sérstaklega þau sem vilja koma á framfæri gagnrýni á sitjandi stjórn landsins.
53

 Eftir að 

fjölflokkalýðræði var komið á fót hafa heimamenn þó öðlast meiri pólitísk réttindi og 

borgaralegt frelsi. Freedom House gaf út skýrslu árið 2010 og gaf þar landinu þrjá í 

einkunn fyrir pólitísk réttindi og fjóra fyrir borgaralegt frelsi (einkunnin sjö er minnsta 

frelsið en einn mesta) en landið er ekki hærra á listanum yfir frjálsustu lönd heims 

einmitt vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar gegn andstöðuflokkum og frjálsra 

félagasamtaka.
54

 

Mwanawasa sat í forsetastóli árin 2002-2008 en þá fékk hann hjartaáfall og lést. 

Varaforseti landsins,Rupiah Banda sigraði síðan í forsetakosningunum 2008. Síðustu ár 

Mwanawasa sem forseti fóru aðallega í samningaviðræður við svæðasamtök en landið 

er nú orðið hluti af bæði Southern Africa Development Community (SADC) og 

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Frá 2006 hefur 

innflutningur og útflutningur landsins verið að mestu á milli SADC ríkjanna eða um 

                                                            
51 Larmer, Turning points in African Democracy, 123. 
52 Erdmann, Transition in Zambia: The Hybridisation of the Third republic, viii 
53 Sama heimild, 23 
54 Freedom House, „Freedom in the World 2011: The authoritarian Challenge to Democracy,“ 16-20. 



 

27 

36% af utanríkisverslun landsins og COMESA ríkin eru 10%. Til að bæta samvinnu við 

nágrannalöndin og um leið hag sinn þarf ríkisstjórn Sambíu að samræma sig við stefnur 

aðildarlandanna, það er bæta utanríkisverslun og mynda tollabandalag en bæði SADC 

og COMESA vinna að því að mynda tollabandalag. Yrði það þá fyrsta tollabandalag 

Sambíu en talið er að áhugaleysi stjórnvalda um að taka þátt í tollabandalögum hafiátt 

stóran þátt í erfiðleikum landsins við að styrkja efnahaginn eftir hrunið 1975.55 Það 

hefur lengi vel verið talið að tollahömlur dragi úr milliríkjaverslun. Undir flestum 

kringumstæðum verja tollahömlur ýmsa framleiðendur en í kjölfarið hækkar 

neysluverð, bæði fyrir neytendur í útflutningsríkinu sem og innflutningsríkinu. 

Tollabandalög og önnur efnahagssamvinna mynda hinsvegar jafnvægi milli 

framleiðenda og neytenda með því að verja framleiðendur fyrir tapi og draga í leiðinni 

úr neysluverði.56 

Hvaða breytingar hafa orðið á efnahagi landsins frá byrjun 21. aldar? 
Heimsverð á kopar var mjög lágt um lok 20. aldar. Árið 1998 lækkaði markaðsverðið 

niður í 1500 dollara á tonnið en fór aftur að hækka eftir 1999, en aðeins upp í 2000 

dollara á tonnið. Árið 2002 var markaðsverðið ekki nema 1200 dollarar á tonnið. 

Koparverð á heimsmarkaði byrjaði síðan að hækka árið 2003 og tók svo stökk árið 2006 

en þá var verð á kopar komið upp í 8000 dollara á tonnið.57 Efnahagur Sambíu hefur því 

styrkst mikið eftir aldamótin síðustu í kjölfar þessarar hækkunar á heimsverði kopars. 

Hagvöxtur í landinu frá 2005 til 2008 hækkaði um 6% á hverju ári. Einkavæðing á 

koparnámum landsins eftir 1990 bjargaði ríkinu frá stórskuldum og ýtti undir þann 

möguleika  að efnahagur landsins gæti náð sér vegna aukins gróða frá koparnámum 

landsins. Framleiðsla á kopar hefur aukist stöðugt síðan 2004 og árið 2005 fékk landið 

skuldaaflausnfrá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðabankanum upp á sex milljarða 

bandaríkjadala. Á síðastliðnum árum hefur efnahagur Sambíu batnað. Markaðsverð 

kopars hækkaði hratt og talið er að erlendar fjárfestingar hafi skipt þar sköpum.58 

 
                                                            
55World Trade Organization, Trade Policy Review: Report by the Secretariat, Zambia. Júní 
2009.www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s219-00_e.doc (sótt 15. ágúst 2011), 25. 
56 Britannica, „Customs Unions.“ 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/147445/customs-union (sótt 29. ágúst 2011). 
57 London Metal Exchange. „Price Graphs: LME Copper Price Graph.“ 
http://www.lme.com/copper_graphs.asp (sótt 15. ágúst 2011). 
58 CIA-The World Factbook, „Zambia,“ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/za.html (sótt 17. júlí 2011). 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s219-00_e.doc
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/147445/customs-union
http://www.lme.com/copper_graphs.asp
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/za.html


 

28 

 

 

 Heimild London Metal Exchange. 

 

Kína gegnir nú lykilhlutverki í bættum hagvexti landsins og er leiðandi í 

erlendum fjárfestingum í Sambíu. Til dæmis má nefna að Kína hefur fjárfest mikið í 

koparnámum landsins og  því hefur eftirspurn á kopar aukist. Árið 2001 var mest allur 

iðnaður Sambíu einkavæddur og það ár jókst framleiðsla í fyrsta skiptið síðan 1973. 

Hækkandi koparverð síðan 2004 til dagsins í dag vakti strax alþjóðlegan áhuga á 

koparvinnslu og varð Kína leiðandi afl í fjárfestingum í kopariðnaði Sambíu. Árið 2007 

höfðu Kína og Sambía tilkynnt efnahagslegt samstarfssvæði í kringum Chambishi 

koparnámuna. Indland og Brasilía eru einnig orðnir mikilvægir viðskiptaaðilar. 

Síðastliðin ár hafa samstarfslönd Sambíu breyst frá því að vera þróunarlönd í iðnríki. 

Ástæðan fyrir þessu er að fyrrverandi samstarfslönd neyddust til að minnka fjárstyrki 

sína til Sambíu vegna efnahagskreppunnar en á sama tíma er aukin áhugi iðnríkja á 

fjárfestingum í landinu.
59

 Efnahagskreppan árið 2007 hafði talsverð áhrif á lækkandi 

markaðsverð kopars en markaðurinn var ekki lengi að jafna sig. Eins og sjá má á 

línuritinu hér að ofan var markaðsverð á kopar komið upp í 10.000 dollara árið 2011. 

Markaðsverð á kopar er því á hraðri uppleið og hefur það góð áhrif á efnahag Sambíu.  

                                                            
59 Lydia Polgreen og Howard W. French, „China’s Trade in Africa Carries a Price Tag,“ The New York 

Times,http://www.nytimes.com/2007/08/21/world/africa/21zambia.html?pagewanted=2 (sótt 18. júlí 

2011). 
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Áhrif alþjóðavæðingar á lýðræðisþróun í Sambíu 

Stjórnarhættir í Sambíu fyrir fall kommúnismans einkenndist af sósíalisma. Fyrsti 

forseti Sambíu, Kenneth Kaunda, og UNIP-flokkurinn hans, stóðu fyrir stórfelldum 

mannréttindabrotum þar sem stjórnarandstöðuflokkum, frjálsum félagasamtökum og 

öðrum hópum var bannað að koma saman.  Mikil ólga var í landinu og til að koma í veg 

fyrir aukinn styrk andstöðuflokka var komið á einsflokkslýðræði árið 1973. Fyrirtæki 

voru þjóðnýtt og endurspeglaði það hugmyndafræði sósíalisman. Kaunda gekk jafnvel 

það langt að þjóðnýta flest allar tegundir iðnaðar í landinu, svo sem byggingarfyrirtæki, 

landbúnaðarfyrirtæki og fjármálafyrirtæki. Að auki lagði hann mesta áherslu á 

þjóðnýtingu námufyrirtækja í Sambíu þar sem kopar var mesta tekjulindin.  

Í kjölfar endaloka kalda stríðsins skall á bylgja frjálsra kosninga á Afríku og var 

Sambía þar engin undantekning. Chiluba var leiðtogi stjórnarandstöðuflokksins MMD 

sem var fyrir fall kommúnismans samansafn mismunandi félagshópa sem allir voru í 

andstöðu við ríkisstjórn landsins. Samvinna þessara hópa jókst verulega eftir áttunda 

áratuginn, bæði vegna efnahagsástandsins og vegna falls kommúnismans. Árið 1989 var 

Chiluba fyrstur manna til að bregðast við falli Berlínarmúrsins en hann ýtti undir 

stjórnmálaþátttöku í Sambíu og þrýsting almennings til að koma aftur á aukinni 

lýðræðisþróun í Sambíu sem og í nærliggjandi löndum. Í kjölfarið breyttist 

stjórnmálamenning í landinu til muna. Í byrjun níunda áratugarins hófust miklar óeirðir 

í Lusaka héraði vegna mikillar verðhækkunar á nauðsynjavörum og fór fólk að krefjast 

fjölflokkalýðræðis. Lýðræðishópar komu af stað herferðum í Lusaka og á koparbeltinu 

og ýtti það ennfremur undir baráttu almennings fyrir bættu lýðræði. Vegna gríðarlegs 

stuðnings almennings við baráttumenn fyrir fjölflokkakerfi sáu Kaunda og UNIP-

flokkurinn sér ekki fært um að koma í veg fyrir að þeir hópar kæmu saman. Þá var 

Kaunda hræddur við að taka Chiluba höndum vegna fjölda stuðningsmanna hans. Eftir 

fall kommúnisma gátu alþjóðasamtök og önnur samstarfslönd þrýst meira á ríkisstjórn 

landsins til að auka lýðræði. Kaunda neitaði í fyrstu að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um 

hvort ætti að koma á fjölflokkalýðræði eða ekki en átti erfitt með að standa við það 

vegna þess að lönd neituðu honum um styrkveitingar. Kaunda gaf í kjölfarið eftir vegna  

þrýstings frá almenningi og samstarfslöndum og lagði til að fjölflokkakosningar yrðu 

haldnar þar sem stjórnmálaflokkar höfðu frelsi til að bjóða sig fram án þess að vera 

samþykktir af ríkisstjórn landsins. Þessi ákvörðun Kaunda gerði það að verkum að 
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pólitísk þátttaka jókst og nýir flokkar fengu tækifæri til að bjóða sig fram til kosninga. 

MMD-flokkurinn bauð sig fram og vann stórsigur í fyrstu fjölflokkakosningunum árið 

1991. Kaunda og öfga-sósíalísk hugmyndafræði hans og UNIP-flokksins leið því undir 

lok því hugmyndafræði í landinu breyttist til muna og varð kapítalismi ríkjandi í 

landinu. Stjórnarskrá landsins var breytt og  komið var sett ákvæði um 

fjölflokkalýðræði. Vann flokkurinn að því að rétta við efnahaginn, koma fram frjálsu 

markaðskerfi og að einkavæða þjóðnýtt fyrirtæki í landinu.
60

 Eins og sjá má hafði fall 

kommúnismans gríðarleg áhrif á pólitíska menningu í landinu. Íbúar Sambíu tóku sér 

það til fyrirmyndar hvernig íbúar annarra landa tóku völdin í sínar hendur og nýtti 

almenningur í Sambíu sér bæði efnahagsástandið og utanaðkomandi þrýsting til að rísa 

upp og koma á lýðræðislegri stjórn. 

  

  

                                                            
60 Larmer, Turning points in African Democracy, 119. 
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Niðurstöður 

Tímabilið sem tekið var fyrir í þessari ritgerð var frá 1970 til dagsins í dag en bæði 

Botsvana og Sambía hafa gengið í gegnum miklar breytingar á þessm árum. 

Alþjóðavæðing hefur haft talsverð áhrif á velgengni þessara landa en henni er lýst sem 

auknum ríkissamskiptum þar sem ríki verða háðari hvor öðru, til dæmis í gegnum 

hugmyndir, vörur og fjármagn sem flyst nú í miklu magni milli landa. Talið er að 

alþjóðvæðing hvetji lönd til aukinnar samvinnu og dýpki einnig samstarf iðnríkja og 

þróunarlanda. Frjálshyggjumenn útskýra alþjóðavæðingu á þá vegu að hún sé 

nútímavæðing sem leidd er af alþjóðamarkaðinum og sé afleiðing löngunar manna til að 

hámarka efnahagslega velferð sína sem og pólitískt frelsi. Tengslin milli efnahagslegs 

og pólitísks frelsis er eitt aðalumræðuefni fræðimanna en niðurstöður rannsókna sýna 

fram á að tengingin á milli lýðræðisþróunar og alþjóðavæðingar er sterk því flæði 

hugmynda milli landa fylgir flæði vöru og þjónustu. Þar að auki ýta nýjar hugmyndir 

undir aukna stjórnmálaþátttöku og samkeppni.  

Eftir 1970 voru bæði löndin búin að öðlast sjálfstæði frá Bretum. Botsvana var 

sterkt lýðræðisríki með stöðugan og jákvæðan hagvöxt en Sambía var hinsvegar 

ólýðræðisleg og eitt af skuldugustu ríkjum heims. Það sem var ólíkt með þessum ríkjum 

var ríkjandi hugmyndafræði yfirvalda og stefnumótun þeirra í kringum efnahagskerfið. 

Ríkjandi hugmyndafræði innan stjórn Botsvana hefur verið kapítalismi. Ýtti sú 

hugmyndafræði undir stöðugt og gott samstarf ríkisins við erlenda fjárfesta sem gegndu 

lykilhlutverki í gríðarlegri velgengni landsins á alþjóðamarkaðinum. Velgengni 

Botsvana má einnig tengja við tollabandalag þeirra við nágrannaríki í sunnanverðri 

Afríku. Tollabandalagið hefur leitt til þess að ríkistekjur landsins nutu góðs af hækkandi 

innkomu og útflutningi á aðal tekjulind landsins, demöntum. Stjórn landsins hefur 

haldið uppi lýðræðislegu kerfi sem einkenndist af fjölflokkalýðræði þar sem samkeppni 

um valdið í ríkinu er haldið uppi með frjálsum og sanngjörnum kosningum. Fjölmiðla- 

og tjáningafrelsi hefur verið virt sem og frelsi einstaklinga til að taka þátt í stjórnmálum 

með stofnun andstöðuflokka, verkalýðsfélaga og frjálsra félagasamtaka. Lýðræðisþróun 

hefur því haldist stöðug síðan landið öðlaðist sjálfstæði. Lýðræðisþróunin fékk enn 

frekari byr undir vængi eftir fall kommúnismans í Austur-Evrópu en eftir það jókst 

kapítalísk hugmyndafræði til muna og leitaði almenningsálit í landinu lengra til hægri.   
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Sömu sögu er ekki hægt að segja um Sambíu. Nokkrum árum eftir sjálfstæði 

varð sósíalismi ríkjandi hugmyndafræði ríkisstjórnar landsins. Ýtti sú hugmyndafræði 

undir trú ríkisstjórnarinnar að nauðsynlegt væri að þjóðnýta iðnaðinn í landinu. Voru 

flest öll fyrirtæki í Sambíu þjóðnýtt og var því mjög lítið um erlenda fjárfesta í landinu 

og efnahagskerfið var einsleitt. Landið varð því viðkvæmt fyrir hvers kyns sveiflum á 

alþjóðamarkaðinum og fall á koparverði gerði það að verkum að landið varð 

stórskuldugt. Í tuttugu ár hélt stjórn landsins uppi ólýðræðislegu einsflokkakerfi en því 

kerfi var komið á til að halda niðri andstöðuflokkum. Pólitískt frelsi sem og 

einstaklingsfrelsi var lítið sem ekkert þar sem gagnrýni á ríkisstjórnina var bönnuð og 

sjálfstæðum samtökum var óheimilt að starfa ef þau væru ekki að vinna að hag UNIP-

flokksins. Þetta breyttist þó í kjölfar falls kommúnismans en eftir það tók almenningur 

til sinna ráða. Fjölflokkalýðræði var komið á og tók ný stjórn landsins upp kapítalíska 

hugmyndafræði. Nýr flokkur landsins, MMD lagði grunninn að bættu lýðræði í landinu 

sem og bættu efnahagskerfi. Lýðræði í landinu hefur síðan gengið í bylgjum en hefur 

samt sem áður batnað mikið síðan landið öðlaðist sjálfstæði. Bandalögum Sambíu við 

önnur ríki hefur fjölgað talsvert eftir aldamótin 2000. Sambía er nú orðin meðlimur 

COMESA og SADC en þessi bandalög veita Sambíu aukinn hagnað af utanríkisverslun. 

Bæði þessi bandalög stefna að tollabandalagi milli aðildarríkja en Sambía hefur ekki 

verið meðlimur í tollabandalagi áður. Tollabandalag Sambíu við nágrannaríkin hefði 

getað bætt efnahag hennar.  

Munurinn á stefnumótun landanna gegnir lykilhlutverki í afhverju efnahagur 

Sambíu varð fyrir svona miklu áfalli en ekki efnahagur Botsvana. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn telur það mikilvægt fyrir ríki að halda uppi stefnu sem 

verndar samfélagið til þess að koma í veg fyrir áföll sem fylgja alþjóðamarkaðinum. 

Nefnir sjóðurinn þrjú lykilatriði en þau eru 1) að ná og viðhalda efnahagslegum 

stöðugleika, 2) að stuðla að opnum markaði og flæði fjármagns og 3) að takmarka 

inngrip stjórnvalda við kerfishrun. Stefnumótun Sambíu ýtti því undir það áfall sem 

landið varð fyrir í kjölfar efnahagsástandsins en ríkisstjórn Botsvana náði að viðhalda 

efnahagslegum stöðugleika og stuðlaði að opnum markaði og flæði fjármagns inn í 

landið. Í upptalningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins vantar þó eitt atriði en það er að halda 

efnahagskerfinu fjölbreyttu. Bæði löndin hafa treyst um of á helstu auðlindir sínar 

(Sambía: kopar, Botsvana: demantar) en Botsvana stendur nú frammi fyrir lækkandi 
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hagvexti sem gæti leitt til bakslags í lýðræðisþróun þess. Ef ekki er rétt brugðist við 

gæti Botsvana því lent í svipuðum sporum og Sambía gerði árið 1974 og orðið fyrir 

neikvæðum áhrifum alþjóðavæðingar. Nú þegar hefur lýðræði landsins orðið fyrir áfalli 

því vegna lækkandi hagvaxtar hafa tekjur fólksins í landinu minnkað og ofbeldisfull 

átök milli mótmælenda og lögreglu hafa brotist út.  

Efnahagur Sambíu hefur hins vegar styrkst á undanförnum árum í kjölfar 

hækkandi heimsverðs á kopar. Eftir að landið tók upp fjölflokkalýðræði hefur ríkisstjórn 

landsins einbeitt sér að opnari og frjálsari markað sem og að einkavæða fyrirtæki í 

landinu sem voru áður þjóðnýtt. Sambía hefur því, síðan fjölflokkalýðræði var komið á 

nýtt sér góð áhrif alþjóðavæðingar og unnið því að réttum stefnum til að halda efnahagi 

landsins á stöðugri uppleið. Samhliða því hefur lýðræðisþróun í landinu batnað og hefur 

þingið og stjórnarskrá landsins orðið lýðræðislegri.  

Eins og fram hefur komið hér hefur lýðræði í Botsvana blómstrað frá sjálfstæði 

þess. Lýðræði landsins hefur þó hrakað síðastliðin ár. Efnahagur landsins fór hratt 

versnandi vegna efnahagskreppunnar sem skall á heimsbyggðina árið 2008. Vegna 

kreppunnar varð mikill samdráttur á eftirspurn á demöntum og í kjölfarið fór efnahagur 

landsins að versna. Þótt landið hafi aðeins náð sér á strik stendur það frammi fyrir þeirri 

ógn að eftirspurn á demöntum fari minnkandi og sama má segja um að demantanámur 

landsins verði bráðum fullnýttar. Árið 2010 kom upp fyrsti klofningurinn innan BDP 

því forseti landsins var sakaður um að brjóta gegn stefnuskrá flokksins með því að auka 

vald sitt sem forseti og einnig fyrir að auka vald stuðningsmanna sinna innan flokksins. 

Ári seinna var stjórnin sökuð um að brjóta á lýðræðislegum rétti íbúa landsins en í 

mótmælum ríkisstarfsmanna  og verkalýðsfélaga var mótmælendum mætt með ofbeldi. 

Ríkisstarfsmenn voru þar saman komnir til að mótmæla lágum tekjum en ríkið telur sig 

ófært um að hækka tekjur þeirra vegna efnahagsástandsins í landinu. Þrátt fyrir að 

lýðræði ríki í Botsvana þá hafa undanfarin ár sýnt að alþjóðavæðing geti einnig haft 

neikvæð áhrif á lýðræðisþróun landa.  

Ljóst er að UNIP-flokkur Kaunda tók upp sósíalíska hugmyndafræði árið 1968 

því eftir sjálfstæði 1964 einkenndist stjórnarfar landsins af fjölflokkakosningum þar sem 

samkeppni ríkti og kjósendur höfðu val um tvo eða fleiri flokka. Á meðan á kalda 

stríðinu stóð einkenndist stjórnarfar landsins því af öfga-sósíalisma þar sem lýðræði var 

brotið á bak aftur. Einsflokkslýðræðiræði var komið á og var bæði pólitískt og 
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borgaralegt frelsi eintaklinga heft til muna. Þó svo að endalok kalda stríðsins hafi ýtt 

undir lýðræðisþróun í Sambíu þá voru það einnig sósíalískar hugmyndir kommúnismans 

sem náðu til ríkisstjórnar Sambíu og hafði það slæm áhrif á lýðræðisþróun í landinu. 

Dæmi eru einnig um að alþjóðavæðing geti gefið ólýðræðislegum ríkisstjórnum ákveðið 

forskot og orðið til þess að vald þeirra aukist. Ríkisstjórnir geta aukið völd sín með bæði 

auknum og minnkandi hagnaði, en slæmur efnahagur getur leitt til minni 

stjórnmálaþátttöku. 

Sambía og Botsvana eru góð dæmi um tengingu alþjóðavæðingar við 

lýðræðisþróun í sunnanverðri Afríku. Alþjóðavæðing getur haft bæði góð og slæm áhrif 

á lýðræðisþróun  en mikilvægt er fyrir ríkisstjórnir að halda uppi réttum stefnum til að 

takast á við þá þætti sem gætu dregið úr hagvextiog á sama tíma nýtt sér þau áhrif 

alþjóðavæðingar sem eru hagkerfum landsins til góðs. Góður hagvöxtur er mikilvægur 

fyrir lýðræðisþróun landa. Sést það á tengingu efnahags landanna við lýðræðisþróun 

þeirra. Er þá sérstaklega hægt að sjá hvernig lýðræði í Botsvana hefur minnkað vegna 

efnahagserfiðleika þeirra árið 2010 og hvernig lýðræði í Sambíu hefur batnað eftir að 

markaðsverð á kopar fór hækkandi árið 2004. Alþjóðavæðing er þar af leiðandi 

mikilvægur þáttur sem ber að hafa í huga þegar kemur að stefnumótun landa. 

Þróunarlönd eru sérstaklega viðkvæm fyrir áhrifum alþjóðavæðingar og því gegna 

ríkisstjórnir þessara landa því hlutverki að vinna að þeim þáttum sem eru mikilvægir til 

að hægt sé að njóta góðs af jákvæðum áhrifum alþjóðavæðingar. 

 

Stenst kenning Anthony Giddens um áhrif alþjóðavæðingar á 

útbreiðslu lýðræðishugmynda? 

Alþjóðavæðing í Botsvana ýtti verulega undir lýðræðisþróun landsins en aukin 

hagvöxtur í kjölfar hækkandi markaðsverðs á demöntum hafði mikil áhrif á 

stjórnmálamenningu í landinu. Tekjur heimamanna hækkuðu sem bætti lífsgæði. 

Menntun jókst í kjölfarið sem ýtti undir pólitíska þátttöku. Auknar kröfur voru þar af 

leiðandi gerðar til ríkisstjórnarinnar og samkeppni jókst. Var þar af leiðandi mikil 

lýðræðisaukning í landinu vegna alþjóðavæðingar. Bætt lýðræði landsins má ekki 

aðeins rekja til hagvaxtar heldur er einnig til endaloka kalda stríðsins. Alþjóðavæðing 

hafði þar áhrif á flæði lýðræðishugmynda milli landamæra en útbreiðsla nýrra 
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lýðræðisríkja í Austur-Evrópu og gömlu Sovétríkjunum ýtti undir lýðræðishugmyndir 

hjá Afríkuríkjunum.  

Eftir að stríðinu lauk varð kapítalismi ríkjandi hugmyndafræði í landinu. BDP 

flokkurinn, sem heldur uppi kapítalískri hugmyndafræði, hefur því alltaf unnið stórsigra 

í kosningum landsins. Aðrir flokkar, svo sem BNF-flokkurinn sem heldur uppi 

sósíalískri stefnu,hefur ekki vegnað eins vel. BNF-flokkurinn var samt sem áður mikil 

ógn eftir 1969 þegar íhaldssamir ættflokkar gengu til liðs við öfgamenn innan flokksins. 

Flokkurinn missti hinsvegar mikið fylgi í kjölfar falls kommúnismans. 

Í Sambíu fóru fram fjölflokkakosningar í byrjun níunda áratugarins og sigraði 

þar nýr stjórnmálaflokkur, MMD. Stjórnarfar landsins hafði þá í tuttugu ár einkennst af 

sósíalískri hugmyndafræði þar sem UNIP-flokkurinn hélt uppi ólýðræðislegum 

stjórnarhætti. Þáverandi forseti Sambíu, Kenneth Kaunda, og flokkurinn hans höfðu 

algert vald yfir efnahagskerfi landsins þar sem flest fyrirtækin voru þjóðnýtt. Forsetin 

hafði einnig verulegt stjórnarskráarlegt vald og var haldið uppi stífu eftirliti með allri 

pólitískri þátttöku og tjáningu. Sjálfstæðum samtökum var óheimilt að starfa og var öll 

gagnrýni á hendur ríkisstjórnarinnar talið vera andóf gegn forsetanum. Fjölmiðlafrelsi í 

landinu var einnig lítið sem ekkert. Þetta breyttist þó eftir fjölflokkakosningarnar 1991 

en eftir endalok kalda stríðsins skall á lýðræðisbylgja í heimsálfunni og í kjölfarið jókst 

samvinna almennings í landinu að bættu lýðræði. Fall kommúnismans hafði því veruleg 

áhrif á útbreiðslu lýðræðishugmynda, bæði í Botsvana og Sambíu. Íbúar í Afríku tóku 

sér það til fyrirmyndar hvernig íbúar Evrópu hrifsuðu valdið af leiðtogum ríkjanna. Á 

meðan Sambía nýtti sér slæman efnahag í landinu til að berjast gegn ríkisstjórninni nýtti 

Botsvana sér góðan efnahag landsins til að koma á stað sterkri og stöðugri 

lýðræðisþróun. 

Einnig má tengja bættan efnahag Sambíu við aukna lýðræðisþróun í landinu en 

efnahagur landsins hefur styrkst mikið síðastliðin ár. Framleiðsla kopars hefur aukist 

verulega vegna aukinnar eftirspurnar og hefur efnahagur Sambíu því batnað hratt. Á 

sama tíma hefur lýðræðisþróun í landinu batnað verulega. Þingið og sitjandi forseti 

landsins, Mwanawasa, hafa unnið að bættri stjórnarskrá og hefur stjórnmálamenning í 

landinu orðið opnari og gagnsærri. Þó landið hafi ekki öðlast fullkomið lýðræði er það 

þó á góðri leið en samkvæmt Freedome House fær landið þrjá til fjóra  í einkunn fyrir 

frelsi einstaklinga í landinu. 
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Eins og kom fram hér í upphafi lagði Anthony Giddens fram þá kenningu að 

alþjóðavæðing hefði gríðarleg áhrif á útbreiðslu lýðræðishugmynda í heiminum. 

Niðustöður þessarar ritgerðar eru þær að Giddens fari með rétt mál. Eins og sjá má á 

Botsvana og Sambíu hafa bæði áföll sem og velgengni í alþjóðahagkerfinu haft áhrif á 

lýðræðisþróun þeirra. Áhrif endaloka kalda stríðsins sýna líka þá útbreiðslu 

lýðræðishugmynda sem kom upp í kjölfarið í báðum löndunum. Sósíalískir 

andstöðuflokkar í Botsvana misstu mikið fylgi eftir fall kommúnisma og fleiri fóru að 

styðja kapítalíska stefnu ríkisstjórnarinnar. Pólitísk þátttaka og aukin þrýstingur á 

ríkisstjórnina fylgdu einnig endalokum kalda stríðsins. Sambía varð fyrir mun meiri 

áhrifum þar sem almenningur nýtti sér utanaðkomandi þrýsting til að beita ríkisstjórn 

landsins þrýstingi sem leiddi til fjölflokkalýðræðis.   
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