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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um landlukt ríki í Afríku sunnan Sahara í samhengi við orðræðu í 

hagfræði og landfræði um áhrif landfræðilegrar staðsetning á þróun ríkja. Botsvana og Mið-

Afríkulýðveldið eru meðal 16 landluktra ríkja í Afríku og er þróun í þeim borin saman frá  

brotthvarf nýlenduveldanna á 6. áratug, 20. aldarinnar. Löndunum hefur vegnað misvel frá 

sjálfstæði og er markmið ritgerðarinnar að greina hvaða þættir hafa leitt til þess að í dag er 

Botsvana eitt þróaðasta ríki Afríku, á mælikvarða um þjóðartekjur á mann, á sama tíma og Mið-

Afríkulýðveldið er eitt það minnst þróaða á mörgum mælikvörðum. Unnið er með ýmsar 

heimildir, bæði skýrslur alþjóðastofnana og fræðirit. Helstu niðurstöður eru þær að margir aðrir 

þættir en landfræðileg staðsetning hefur mótað þróun í ríkjunum frá sjálfstæði. Stjórnunarhættir, 

átök þjóðernishópa, meðhöndlun náttúruauðlinda, svæðisbundin samtök ríkja og arfleifð 

nýlendutímans eru m.a þættir sem hafa mótað þróunina. Bretar ríktu yfir því svæði sem nú er 

Botsvana og Frakkar á landsvæði Mið-Afríkulýðveldisins og stjórnuðu þessum nýlendum á 

ólíkan hátt. Bæði ríkin tóku við fátæklegu búi við sjálfstæði og eru rík af náttúruauðlindum. 

Demantar hafa leikið stórt hlutverk í efnahag ríkjanna, en aðeins Botsvana hefur náð að nýta 

sér þá verðmætu auðlind til framfara í samfélaginu, á meðan átök í Mið-Afríkulýðveldinu hafa 

hamlað þróun. 

Lykilorð: Landlukt ríki, þróun, demantar, Botsvana og Mið-Afríkulýðveldið 

 





 

Abstract 

This thesis discusses landlocked countries in sub-Saharan Africa in the context of the rhetoric 

of economics and geographic on the impact of geographical location on state development. 

Botswana and the Central African Republic are among the 16 landlocked countries in Africa 

and their development is compared from the decolonization of Africa in the 1960s. Since 

independence, the countries have progressed differently, and the aim of this thesis is to analyze 

which factors have led Botswana to become one of Africa's most advanced countries, per capita 

GDP, whereas the Central African Republic has been one of the least developed. This is done 

by analyzing various reports from international organizations. The main conclusion is that many 

other factors than geographical location have shaped the development of the countries since 

gaining independence; instead, factors such as governance, ethnic group conflict, handling of 

natural resources, territorial organizations of the colonies and the heritage of the colonial times 

have shaped their development. While Botswana was a British protectorate in the 1960s, the 

French seized and colonized territories of the Central African Republic – and the two empires 

governed the colonies in different ways. After declaring independence both countries were 

economically underdeveloped, but rich in natural resources. Since then, diamonds have played 

a major role in the countries’ economy, but only Botswana has exploited that valuable resource 

for social progress, while conflicts in the Central African Republic have hindered development. 
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1 Inngangur 

Árið 1776 hélt skoski hagfræðingur Adam Smith því fram að landsvæði sem lægu inn til lands 

í Afríku og sunnanverðri Asíu væru minnst þróuðu landsvæði heims vegna hindrana í aðgegni 

að mörkuðum. Rúmlega 200 árum síðar, þegar skýrsla Þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna 

var birt, voru 12 minnst þróuðu ríki heims landlukt (Snow, Faye, McArthur og Sachs, 2003). 

Landlukt ríki í Afríku eru meðal minnst þróuðstu ríkjum heims og hafa þau heldur dregist aftur 

úr þróun í heiminu síðastlina áratugi (UN-OHRLLS, 2013). Það ríkti bjarsýni þegar dagar 

nýlenduveldana voru að lýða undir lok, uppúr 1960 í Afríku. Hún var talin vera heimsálfa hinna 

miklu möguleika, rík af náttúruauðlindum og talin búa yfir víðáttum af ræktanlegu landi. Á 

þessum tíma voru áhyggjur heimsins á Asíu, nánar tiltekið á austan og sunnanverða álfuna 

vegna, að þar voru meðaltekjur þær lægstu, og fólksfjölgun þeim heimshluta mikil. Nokkrum 

áratugum síðar er Afríka sú heimsálfa sem er fátækust í veröldinni. Tekjur fólks í ríkjum sunnan 

Sahara eyðimerkurinnar eru orðnar helmingi lægri en í ríkjum Asíu sem heimsbyggðin hafði 

áhyggjur af í upphafi sjálfstæðis hrinunar (Commission for Africa, 2005).   

Fræðimenn hafa skipst á skoðunum um, afhverju Afríka sé fátækasta heimsálfan. Ýmsar 

kenningar hafa verið lagðar fram. Má nefna sögulegar ástæður vegna niðurlægingu 

heimsálfunnar í meðal annars; þrælasölu á nýlendutímum og hvernig pólitískt landslag mótaðist 

í Afríku meðan að heimsveldin tókust á í Kalda stríðinu. Landfræðilegir þættir eru hins vegar 

oft nefndir fyrir því að Afríka er fátækasta og minnst þróaðasta heimsálfan og rætur fátæktar 

álfunar raktar til óhagstæðrar landfræðilegrar staðsetningar  (Bloom og Sachs 1998).  

Umræðan um hvernig landfræðilegir þættir gætu útskýrt að ákveðin landsvæði séu framar í 

þróun en önnur á sér langa sögu, en urðu áberandi á seinasta áratug 20. Aldar, sem birtist m.a í 

umræðu um landlukt ríki. Jeffrey Sachs, hagfræðingur, gaf það út að ákveðin landsvæði væru 

fangar landfræðinnar (e. prisoners of geography), vegna þess hvernig landfræðilegir þættir hafa 

mótandi áhrif á efnahag. Slíkum skoðunum hefur verið líkt við umhverfisnauðhyggju (e. 

environmental determinism), sem finna mátti í verkum bandarísku landfræðinganna Ellsworth 

Huntington og Ellen Churchill Semple í byrjun 20. Aldar. Umhverfisnauðhyggja var m.a notuð 

til réttlætingar hins hvíta kynstofns til að stjórna yfir nýlendum í öðrum heimshlutum á þeim 

tíma (Sheppard, 2011). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif landfræðilegrar staðsetningar á þróun, 

landluktra þróunarríkja. Samanburður verður gerður á tveimur landlukt ríkjum í Afríku, 

Botsvana og Mið-Afríkulýðveldinu. Þessum ríkjum hefur vegnað misvel eftir að ríkin fengu 

sjálfstæði við brotthvarf nýlenduveldanna í Afríku. Botsvana og Mið-Afríkulýðveldið eru bæði 

auðug af náttúruauðlindum og hafa verið einir af stærstu framleiðendum á demöntum í Afríku.  

Rannsóknarspurningar eru: Hvernig hefur landfræðileg staðsetning Botsvana og Mið-

Afríkulýðveldisins, sem  landlukt þróunarríki, mótað þróun ríkjanna frá sjálfstæði? Og hvaða 

aðrir þættir en landfræðileg staðsetning geta skýrt að ríkin hafa þróast á misjafnan hátt? 

Ritgerðin er byggð uppá umræðum um helstu kenningar og þeirri orðræðu sem myndast hafa 

um málefni hinna minna þróaðra ríkja með áherslu á ríki í Afríku, sunnan Sahara. Í kafla 2.  er 

fjallað um sjónarhorn í umræðu um þróun. Í kafla 3. er rætt um landfræðilega staðsetningu, og 

landlukt ríki í fræðilegri umræðu, með áherslu á landlukt ríki sunnan Sahara. Fjallað verður í 
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kafla 4. um Botsvana og Mið-Afríkulýðveldið þar sem verður farið yfir hvaða þættir hafa haft 

áhrif  á þróun í ríkjunum frá sjálfstæði. Að lokum í umræðukafla verða helstu niðurstöður 

dregnar saman og dregin ályktun um stöðu og þróun í  ríkjunum. 
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2 Sjónarhorn á þróun 

Samkvæmt Escobar (1995) markaði innsetningarræða Harry Truman til Bandaríkjaforseta þann 

20. janúar árið 1949 upphaf af nýrri umræðu um þróunarríki í heiminum. Þar lýsti hann því sem 

skyldu hina ríku vesturvelda að stuðla að bættum lífsgæðum í vanþróaðari landsvæðum þar sem 

eymd og fátækt ríkjanna væri ógn við stöðugleika í heiminum: 

´´More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their 

food is inadequate, they are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. 

Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas,, 

(Escobar, 1995 bls. 3). 

Ræða þessi markaði þá stefnu að vanþróuð landsvæði (e. underdeveloped areas) ættu að nálgast 

hin framþróuðu í krafti áherslna á fjármagn, vísindi og tækni sem væri hin eina leið til að tryggja 

fólki um víða veröld þau lífsgæði og frið sem Bandaríkin stóðu fyrir. Þessi stefna var ekki 

eingöngu smíð Bandaríkjastjórnar heldur hluti af endurskipulagningu eftir síðari 

heimstyrjöldina til að stuðla að friði um heim allan. Alþjóðabankinn og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn svokallaðar Bretton Woods stofnanir, voru stofnaðar á áratuginum 

sem leið eftir innsetningarræðu Trumans. Þessar stofnanir áttu að stuðla að bættum hag 

vanþróaðara ríkja með kapítalisma sem þeirra helstu von til framþróunar og stuðla að því að 

kommúnismi breiddist ekki frekari út. Aðaláhersla á efnahagsáætlanir fyrir þróunarríki var að 

þau ættu að líta á beinar fjárfestingar og verga þjóðarframleiðslu sem helstu mælineiningu og 

leið til þróunar (Escobar, 1995).  

Á síðar hluta 20. aldarinnar komu fram gangrýnisraddir á að einblína á verga þjóðarframleiðslu 

sem mælikvarði á þróun ríkja, vegna þess að það gæfi litla sem engar vísbendingar um dreifingu 

gæða og jöfnuð innan ríkja. Á 8. áratug síðustu aldar urðu miklar efnahagsþrengingar í 

heiminum, sem varð til þess að að ríki í þriðja heiminum urðu fyrir mestu efnahagslegu áföllum 

á 20. öldinni. Í Afríku, næstum gjörvallri Asíu og Latnesku Ameríku var þetta tímabil kallað 

týndi áratugurinn (e. the lost decate). Efnahagsleg misskipting og orðræða um þróun var tekin 

fyrir í Brandt skýrslunni svokölluðu, sem kom út árið 1980, þar sem heiminum er skipt upp í 

hið fátæka suður og hið efnaða norður eftir brandt línu (e. Brandt line). Var lagt til að suðrið 

ætti að fara eftir leiðbeiningum norðursins sem leiða ættu að hagsæld og framþróun. Á þessum 

tíma voru hugmyndir Trumans um að fylgja kapítalískum háttum að fjara út vegna þess að 

misskipting eftir landsvæðum var að aukast frekar en hitt. Þessi skipting varð skarpari þegar 

Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hófu að setja samstarfsríkjum sínum skilyrði 

fyrir lántökum, sem kröfðust formgerðaraðlögunar (e. sturctual adjustment programme) sem fól 

í sér fyrirskipun um markaðsvæðingu og einkavæðingu í ríkjunum með tilheyrandi niðurskurði 

hins opinbera. Gagnrýni á þessa nálgun varð mikil og var hún talin auka á félagslega 

misskiptingu sem meðal annars birtist í gagnrýni á ráðstefnu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðana 

(UNICEF) árið 1987 þar sem bent var á að staða kvenna og barna í þriðja heiminum færi 

versnandi. Við þessar aðstæður urðu til nýir staðlar til að meta þróun og hvernig bregðast mætti 

við ójöfnuði í heiminum og varð Þróunarstuðull Sameiðu þjóðanna að veruleika (Potter, Binns, 

Elliott, Nel, og Smith, 2008).     

Þróunarstuðull Sameinuðu þjóðana (e. human development index) var fyrst gefin út af 

Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðana (UNDP) árið 1990, eftir gagnrýni á áherslur í 
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þróunarmálum og mælikvörðum á þróun. Ákveðið var að hverfa frá þeim mælikvörðum sem 

voru nánast eingöngu metnir út frá efnahagslegum þáttum, oftast vergri þjóðarframleiðslu. 

Samstaða varð um að meta þróun út frá þremur þáttum: Mælingum á velsæld þjóða útfrá líkum 

á að lifa löngu og heilsusamlegu lífi mælt útfrá; lífslíkum við fæðingu, Menntun metin útfrá; 

meðalskólagöngu fullorðinna og áætlaðri skólagöngu barna, Möguleika til að lifa góðu lífi 

metið út frá; þjóðartekjum á mann og kaupmætti. Frá árinu 2010 hafa ýmsir aðrir staðlar verið 

settir fram til að meta á þróun, líkt og mælikvarðar á misskiptingu kynja, sem varð til þess að 

árið 2014 kynnti stofnunin stuðullinn sem mælir ójafnvægi í lífskjörum kynjanna (e. gender 

inequality index). Frá því að listinn var fyrst kynntur árið 1990 hefur verið uppgangur í öllum 

heimálfum. Frá árunum 2000-2010 voru ríki sunnan Sahara það landsvæði sem þróaðist mest, 

en þar er þróunarstuðull lægstur af öllum heimsálfum (UNDP, 2018).  

Í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna árið 2015 voru heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðana um 

sjálfbæra þróun fyrir árið 2030 samþykkt þau eiga að fylgja eftir þúsaldarmarkmiðum sem giltu 

frá árunum 2000 til 2015. Þúsaldarmarkmiðin voru metnaðarfull áætlun sem varð leiðandi 

framkvæmdaráætlun í þróunarmálum. Árangur í að draga úr fátækt varð töluverður á tímabilinu. 

Áætlanir um að draga úr mæðra og barnadauða náðu ekki eins góðum árangri eins og áætlað 

var. Heimsmarkmiðinn eru sautján talsins sem eru framkvæmdaráætlun í þágu mannkyns sem 

á að leiða til meðal annars heimsfriðar og útrýmingu fátækar í allri sinni mynd. Samstaða 

aðildarríkjanna um frjálst flæði á alþjóðamörkuðum og áætlanir til að efla svæðisbundið 

samstarf er talið vera mikilvægt til framfara. Landlukt þróunarríki (e. LLDC)  eru talin þurfa 

sérstaka meðferð til að stuðla að framgangi í þeim (United Nations, 2015). Áherslan á góða 

stjórnunarhætti (e. good governance) er einn af lykilþáttum í að framfylgja og stuðla að 

heimsmarkmiðum fyrir árið 2030. Góðir stjórnunarhættir eru eitt af leiðandi markmiðum til að 

framfylgja heimsmarkmiðunum, með því að stuðla að auknu gegnsæi og aðgang að gögnum 

sem m.a á að stuðla að minni spillingu (Biermann, Stevens, Bernstein, Gupta og Kabiri, 2014).  

Hnattvæðing (e. globalization) hefur haft misjöfn áhirf á þróun ríkja. Aukinn hreyfanleiki, 

fjármagns, varnings og flæði fólks milli landa eru allt dæmi um aukin tengsl í hinum hnattræna 

hreyfanlega heimi (Collier, 2007). Hnattvæðing hefur leitt til mikilla framfara milljóna manna 

en er einnig nefnt sem nýtt form af nýlendustefnu vegna þess hvernig mörg minnaþróuð ríki 

hafa ekki náð að tryggja sér hlutdeild á alþjóðamörkuðum sem ríki norðursins hafa mótað eftir 

sýnum hagsmunum. Það hefur leitt til aukinnar misskiptingar sem birtist aðalega í Afríku 

(Brenya,

 
Adu-Gyamfi og Warden, 2004). Sumir m.a halda því fram að fátækt í Afríku eigi að 

tengja við hugtak Edward Saids um Austurlandahyggju (e. orientalism) og einnig 

hitabeltisnauðhyggju (e. tropicality). Félagslega mótað rými myndast m.a vegna orðræðu um 

norðrið og suðrið. Landfræðilegu rými hefur verið stjórnað af hinum valdamiklu vesturveldum 

sem hafa mótað hvernig umræðan um  hnattræna suðrið og norðið hefur þróaðst. Staðalmynd 

um hina fátæku Afríku eru byggðar á hugmyndum um að stór hluti ríkja sé vanþróaðari en ríki 

norðursins og eiga að fylgja þeim stefnum og straumum sem þaðan koma (Escobar, 1995). 

2.1.1 Landfræði og þróun 

Árið 2008 fékk hagfræðingurinn Paul Krugman nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir framlag sitt til 

útskýringar á misskiptingu heimsins eftir landfræðilegri staðsetningu með tengslum milli, 

landfræði, viðskipta og þróunar. Í skýrslu Alþjóðabankans frá árinu 2009, var orðræða um 

landfræðilega þættir ein af megináherslum skýrslunar sem útskýringar á efnahagslegri 

misskiptingu (Sheppard, 2011). Landfræðingar höfðu litið á þróunarmál sem hluta af hinu 

lifandi rými og ætti að vera megin inntak í hugsun um þróunarmál og væri grundvöllur þess að 

fræðigreinin væri hluti af umræðuni um þróunrmál (Sidaway, 2007). 
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Vaxandi gagnrýni innan landfræðinnar varð samfara ofangreindri umræðu um þróunarmál, og 

hvernig hún hafi farið úr því að fjalla út frá nýrri landfræðilegum nálgunum, til þess að bregða 

til gamalla og úreltra kenninga um Umhverfisnauðhyggju, í verkum landfræðingana Ellsworth 

Huntington og Ellen Churchill á fyrrihluta 20. aldarinnar var fjallað um umhverfisaðstæður líkt 

og veðurfar, mótaði samfélag manna og var meðal annars notað til að réttlæta yfirráð 

nýlenduveldana í Afríku (Sheppard, 2011). Sambandið milli hins náttúrulega og hins 

ónáttúrulega heims, og hefur verið líkt við umhverfisnauðhyggju birtist m.a í skrifum David 

Landes. Landfræðilegir þættir eru taldir vera meginástæða misskiptingar í heiminum í skrifum 

um þróunarmál og landfræðileg staðsetning segir til um hvernig ríkjum vegnar í hinum nýja 

hnattræna heimi (Schoenberger, 2001). Í Bókini The Wealt and Poverty of nation skrifar 

höfundur að Diplómati frá Bangladesh hafi heimsótt Vestur Afríku ríkin, Nígeríu og Ghana. 

Þar hafði hann upplifað miklar andlegar raunir og ekki komið miklu til verka. En í tempraðara 

lofstlagi í ríkjum Evrópu og í Bandaríkjunum hafði hann fundið fyrir krafti til athafna (Landes, 

1998, bls. 15-16). 

Umræðan um hitabeltið fór að mótast útfrá hugmyndum Edward Said um austurlandahyggju 

(e. orientalism) (Driver og Yeoh, 2000). Austurlandahyggja er byggð á hugmyndum um 

ímyndaða landfræði (e. imagined geographies). Yfirburðir evrópskrar menningar og efnahags, 

birtist í framsetningu og aðgreiningu gerenda í umræðunni um þróunarmál (Escobar, 2011). 

Edward Said kallaði þetta fyrirframákveðna niðurlægingu sem liggur í því að umræðan um 

hitabeltis ríki sé hluti af framandvæðingu (e. othering), framsetning væri mótað hugtakalegt 

rými og til aðgreiningar við þróuð ríki (Clayton og Bowd, 2006). Umræða um landlukt ríki varð 

hávær í tenglsum við uppgang þessara nýju nálgana og sjónarhornum á áhrif landfræðilegra 

þátta á þróun og aukinna landfræði tengingu við hagfræði (Sheppard, 2011). Umræður um 

samspil veðurfars og efnahags, má rekja til skrifa Montesquieu frá árinu 1748. Áhrif veðurfars 

á framleiðni í landbúnaði og almennt vinnuframlag hefur verið talin hluti af vandræðum 

vanþróðra ríkja. Hagfræðingurinn Jeffrey Sachs taldi að samspil landfræðilegra þátta og 

útbreiðslu sjúkdóma, flutningskostnaðar og tækni heftar möguleika þjóða á efnahagslegri 

framþróun. Þau ríki sem hafa aðgang að víðáttumiklum strandlínum, sjó og náttúruauðlindum 

hafi landfræðilegt forskot (Daron, Johnson, Robinson, 2002). 
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3 Landfræðileg staðsetning og landlukt 

ríki 

Áhrif landfræðilegrar staðsetningar á efnahag og samfélag manna á sér langa og merkilega 

sögu. Skoski hagfræðingurinn Adam Smith taldi árið 1776 að landfræðileg staðsetning hefði 

teljanleg áhrif á efnhagslegan vöxt og þróun að því leiti að sérhæfing og framleiðni er háð 

staðsetningu við markaði. Umfang markaða er háð staðsetningu þeirra. Adam Smith benti á að 

ríki eða landsvæði sem lágu inn til lands í Afríku og Asíu væru ósiðmenntuð og frumstæðustu 

ríki heims, vegna skorts á tengingu við sjó. 

´´All the inland parts of Africa, and all that part of Asia which lies any considerable way 

north of the Euxine [Black] and Caspian seas, the antient Scythia, the modern Tartary and 

Siberia, seem in all ages of the world to have been in the same barbarous and uncivilized 

state in which we find them at present. There are in Africa none of those great inlets, such as 

the Baltic and Adriatic seas in Europe, the Mediterranean and Euxine seas in both Europe 

and Asia, and the gulphs of Arabia, Persia, India, Bengal, and Siam, in Asia, to carry 

maritime commerce into the interior parts of that great continent,, (Gallup, Sachs og 

Mellinger, 1999, bls. 185) 

Fjölmargar kenningar hafa komið fram á undanförnum áratugum um ástæður þess afhverju 

Afríka hefur orðið eftirbáti öðrum heimsálfum í þróun. Ein af þeim ástæðum sem oft hefur verið 

nefnd eru þættir tengdir landfræðilegri staðsetningu (Collier og Gunning, 1999). Kenningar um 

samband landfræðinnar og efnahags, fjalla um að efnahagslegar framfarir skiptast eftir 

landfræðilegri staðsetningu, veðurfari og vistfræði, og eru ríki í hitabeltinu þau minnst þróuðu. 

Afríka hefur mestan landmassa í hitabeltinu. Hitabelti Afríku skiptist upp í mörg vistfræðileg 

og veðurfars kerfi samkvæmt Köppen loflagsflokkununi. Við miðbaug er hitastig hátt og mikil 

úrkoma á ársgrundvelli sem mynda belti regnskóga þar sem vetur eru þurrir og sumarið er 

úrkomumikið, miðbaugur liggur á milli 5° S og 5° N breiddargráða. Því lengra sem komið er 

frá miðbaugi minnkar úrkoma og árstíðir þurka lengjast. Við þessar aðstæður helst hitastig hátt 

allt árið um kring, og þar myndast miklar víðáttur af hitabeltisgresju (e. savannas) sem þekur 

um 60 % af heimsálfuni. Eftir 20° breiddargráðu beggjavegna miðbaugs eru Kaliharí 

eyðimörkin til suðurs og Sahara eyðimörkinn til norðurs. Afríka verður ekki fyrir 

árstíðarbundnum misserisvindum líkt og monsún sem veitir ofankomu á þurkatímum í suð og 

austanverðri Asíu (Bloom og Sachs, 1998).  

Þegar horft er á hvernig verg landsframleiðsla (e. GDP) skiptist í heiminum er ekki hægt að líta 

fram hjá því að ákveðið landfræðilegt mynstur virðist fylgja því hvernig efnhagsleg misskipting 

er eftir hnattrænni stöðu. Samkvæmt kenningum Gallup, Sachs og Mellinger (1999) eru flest 

öll ríki í hitabeltinu fátæk og ríki sem staðsett er í norðlægum og miðlægri hnattstöðu fylgja 

ekki sama mynstri. Ríki sem eiga landamæri að sjó eru efnaðri en landlukt ríki. Aðeins tvö ríki 

eða landsvæði sem eru staðsett í hitabeltinu tilheyra 30 ríkustu ríkjum heims Hong Kong sem 

tilheyrir Kína og Singapore. Eitt landsvæði í heiminum sker sig mest út sem það fátækasta og 

minnst þróaðasta í heiminum, eru ríki sunnan Sahara eyðimerkurinnar (Gallup, Sachs og 

Mellinger, 1999). 
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3.1 Afríka sunnan Sahara 

Árið 1955 voru aðeins Líbería, Egyptaland, Eþíópía og Suður Afríka sjálfstæð ríki í Afríku, 20 

árum síðar var öll heimsálfan orðin sjálfstæð eftir að Portúgalar höfðu gefist uppá að halda 

stjórn í nýlendum sínum eftir mikil og blóðug átök. Flest ríki í Afríku fengu sjáflstæði árið 1960 

og markaði það ár brotthvarf nýlenduveldana í Afríku að nafninu til og nýja tíma fyrir 

heimsálfuna í heild (Baker & Chapman, 1992).  Þróun í ríkjum sunnan Sahara hefur ekki haldist 

í hendur við önnur þróunarsvæði (e. developing areas) frá 1970 og hefur þróunin verið til hins 

verra, skuldir hafa aukist, útflutningsverðmæti ríkja minnkað, beinar erlendar fjárfestingar hafa 

leitað annað og aukin eftirspurn og vöntun á þróunaraðstoð frá alþjóðastofnunum og frjálsum 

félagasamtökum (Morgan og Gleave 2001).     

Ríki Afríku voru að mestu skilin eftir efnahagslega óstudd eftir að nýlenduveldin hurfu á braut. 

Nýlenduveldin gerðu lítið sem ekkert meðan þau ríktu yfir álfunni til að stuðla að bættum hag 

íbúa enda var markmið þeirra að mestu, byggt uppá því að tryggja sér aðgang og afnot af hinum 

miklu náttúruauðlindum sem fundust í Afríku. Efnahagsleg uppsveifla var í Afríku eftir 

sjálfstæðishrynu til ársins 1975, aðallega í ríkjum álfunar þar sem stjórnvöld héldu sambandi 

við sína gömlu nýlenduherra. Í þau nær 80 ár sem Afríka var undir valdi evrópskra nýlenduvelda 

var Afríka fyrsta stigs framleiðandi (e. primary production) þar sem víða var lögð lítil sem engin 

áhersla á menntun, heilsu eða almenna þróun í ríkjum heimsálfunnar m.a að viðhalda völdum 

yfir ríkjunum. Ný sjálfstæð Afríka (sjá mynd 1) varð því að erfa þann veruleika sem 

nýlenduveldin skildu eftir sig og reyndist þeim erfitt að vera þáttakendur í hinu fyrirfram 

mótaða hnattræna efnahagslega kerfi (Taylor, 2018).  

 

Mynd 1. Kort af sjálfstæðri Afríku (Jónína Einarsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir (ritstj.), 2007) 
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Fátækt ríkja í löndum sunnan Sahara í Afríku hefur verið ein skýrasta mynd misskiptingar í 

heiminum. Efanhagslegar framfarir í Afríku hafa verið hægar allt frá tímum iðnvæðingarinnar. 

Angus Maddison skiptir efnhagslegum tímabilum í heimsálfunni í fimm allt frá árinu 1820-70 

áður en nýlenduveldin voru byrjuð að koma sér fyrir í álfuni til nútímans, öll þessi tímabil hefur 

Afríka verið öðrum heimsálfum eftirbátur í efnhagslegri framþróun (Bloom og Sachs, 1998).  

Firsta stigs náttúra (e. first nature geography) í landfræðilegri umræðu eru náttúrulegir þættir 

sem eru óháðir mannlegum ferlum. Þessi nálgun inniheldur staðarfræði, staðsetningu eftir 

breiddargráðum, gæði jarðvegs, náttúruauðlindir og veðurfar. Fyrsta stigs náttúra er talin hafa 

haft neikvæð áhrif á þróun í Afríku vegna landfræðilegrar einangrunar, útbreiðslu sjúkdóma og 

vegna þess að um 90% af landsvæði Afríku sunnan Sahara er staðsett í hitabeltinu. 

Náttúruauðlindabölvun hefur verið nefnd sem hluti af því að ekki hafi tekist betur í 

þróunarmálum í Afríku (Naudé, 2009). Náttúruauðlindabölvun (e. the resource curse) fjallar 

um þá kenningu að ríki sem reiða sig á útflutning á náttúruauðlindum spilli efnahag ríkja frekar 

en að bæta hann (Lewin, 2011). Náttúruauðlindabölvun er einnig tengd kenningum um 

stjórnarháttarbölvun (e. the governance curse). Samkvæmt kenninguni hafa stjórnvöld í 

þróunarríkjum tilhneigingu til að lýsa yfir eignarhaldi á öllum auðlindarentum á kostnað 

almennings. Ef ríkin eru byggð uppá lélegum innviðum er líklegra að náttúruauðlindirnar verði 

þeim að falli, sem leiðir til minna gagnsæi sem leiðir til meiri spillingar og einnig til átaka innan 

ríkisins og jafnvel borgarastyrjaldar (Collier & Hoeffler, 2004). Hollenska veikin (e. Dutch 

disease) hefur verið nefnd sem hluti af náttúruauðlindabölvun, en ójafnvægi getur myndast í 

hagkerfi ríkisins þegar verðmætar náttúruauðlindir á borð við demanta taka yfir hagkerfið sem 

hækkar raungengi gjaldmiðla ríkjana sem getur haft neikvæð áhrif á aðrar útflutningsvörur og 

getur aukið á misskiptingu og sem leiðir að lokum að minni hagvexti (Lewin, 2011). Afríka er 

stærsti framleiðandi demanta í heiminum og hafa framleidd um 75 % af demöntum sem unnir 

hafa verið uppúr jörðu. Demanta framleiðsla í Afríku fer mestu fram í mið og sunnanverðri 

álfunni og eru Botsvana og Mið-Afríkulýðveldið einir af stærstu framleiðendunum (Tomolya, 

2014). Demantavinnsla hefur verið nefnd sem skýrasta dæmi um náttúruauðlindabölvun og 

hefur haft neikvæðar afleiðingar fyrir þróun í flestum ríkjum Afríku. Demantar hafa leikið stórt 

hlutverk í að viðhalda borgarastyrjöldum í Afríku; í ríkjum eins og Angóla, Síera Leóne, Líberíu 

og í Alþýðulýðveldinu Kongó. Demantar hafa hátt markaðsverð miðað við stærð og þyngd sem 

gerir þá heppilega fyrir ólöglega viðskiptahætti og smygli. Framleiðsla demanta í 

árframburðum krefst ekki sérþekkingar sem gerir það auðvelt fyrir uppreisnarhópa og 

hryðjuverkasamtök að notfæra sér demantanámur til að fjármagna starfsemi sína (Olson, 2006). 

3.2 Landlukt þróunarríki 

Það eru 32 landlukt þróunarríki skilgreind í heiminum (sjá mynd 2). Þessi ríki eiga við 

landfræðilegar hindranir sem geta haft áhrif á efnhagslega framþróun, og eru þau oftar en ekki 

vanþróaðari en önnur þróunarríki sem eiga landamæri að sjó (UN-OHRLLS, 2006). Í Afríku 

eru sextán ríki sem ekki hafa aðgang að sjó en þau eru Botsvana, Búrkína Fasó, Búrúndí, 

Eþíópía, Mið-Afríkulýðveldið, Lesótó, Malaví, Malí, Níger, Rúanda, Tsjad, Úganda, Svasíland, 

Sambía, Simbabve og Suður Súdan (UN-OHRLLS, 2016). Það sem gerir landlukt ríkjum í 

Afríku erfiðara fyrir en í öðrum heimsálfum, er að nágrannaríki þeirra sem liggja upp við sjó 

eru flest lítið þróuð með litla innviði. Flest þessara ríkja eru skilgreind af alþjóðastofnunum sem 

minnst þróuðustu ríki heims (e. LDC) að undanskildum Botsvana, Simbabve og Svasílandi sem 

öll eru í sunnanverðri álfunni. Þrátt fyrir það eru öll landlukt ríki í Afríku skilgreind sem 

landlukt þróunarríki (e. LLDC) (UNCTAD , 2013). 
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Mynd 2. Landlukt ríki eftir heimsálfum. (UN-OHRLLS, 2017) 

Það eru hvergi fleiri landlukt þróunarríki í heimi í einni heimsálfu eins og í Afríku. Asía fylgir 

eftir með 10 landlukt þróunarríki. Verg landsframleiðsla landlukt þróunarríkja er að meðaltali 

helmingur á við þróunarríki sem eiga landamæri að sjó. Lífslíkur íbúa ríkjanna frá fæðingu, 

mæðra og barnadauði er gífurlegt vandamál í landluktum þróunarríkjum í Afríku og þau standa 

sig verr en heimsmeðaltal annarar þróunríkja (WHO, 2017).  

Hamlandi áhrif á þróun í ríkjum sem eru landlukt eru af ýmsum toga, en 8 hamlandi aðstæður 

hafa verið greindar, sem hafa neikvæð áhrif á þróun í ríkjunum (sjá mynd 3).    

 

Mynd 3. Hamlandi aðstæður í landluktum ríkjum (UN-OHRLLS, 2013) 

Flutningskostnaður hefur neikvæð áhrif á vöruflæði og leiðir að minnkandi áhuga fyrir 

viðskiptum. Landlukt þróunarríki greiða hæstan flutningskostnað af öllum ríkjum í heimi sem 

hlutfall af viðskiptum. Það gerir þau ósamkeppnishæf á alþjóðamörkuðum sem leiðir til minni 
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þróunar í ríkjunum. Afríka er sú heimsálfa sem verður fyrir mestum áhrifum vegna þessara 

þátta (UN-OHRLLS, 2013). Talið er að 77 % af útfluntingsverðmætum landlukt ríkja í Afríku 

að meðaltali fari í að greiða flutningskostnað (ADB, 2019). 

Landlukt ríki hafa tilhneigingu til að bera minni hagvöxt heldur en nágrannaríki þeirra sem 

liggja við sjó vegna þess að viðskipti eru erfiðari, vegna ytri aðstæðna og geta komið ríkjunum 

í efnahagslega jafnvægis gildru (e. low equlibrium trap) (MacKellar, Wörz and Wörgötter, 

2000). Landlukt ríki í Afríku eru gífurlega berskjölduð fyrir aðstæðum í nágrannaríkjum sínum 

og þurfa aðlaga sig að innviðum og ástandi í öðrum ríkjum. Þessu má skipta uppí þrjú stig af 

afleiðingum vegna ytri aðstæðna. Það fyrsta er hversu háð ríkin eru vegakerfum og öðrum 

samgönguinnviðum nágrannaríkja sinna; þau eru háð stjórnmálalegum samskiptum; háð 

stöðugleika og friði í ríkjunum og að lokum háð því að nágrannaríki stuðli að framförum í 

flutningaleiðum, sem oftar en ekki eru með hagsmuni landlukt ríkja í fyrirrúmi (Faye, Mcarthur, 

Sachs og Snow, 2004).   

Nálægðarbil (e. proximity gap) við markaði vegna landfræðilegra staðsetningar gerir það 

að verkum að flutningskostnaður verður mörgum ríkjum í Afríku mikil byrði. Landlukt ríki í 

Afríku búa við þrefalt nálægðarbil; fjarlægð frá alþjóðamörkuðum og viðskiptatap sem verður 

samhliða því. Flutningskostnaður landleiðis er töluvert kostnaðarsamari en ef varningur er 

fluttur sjóleiðis. Vegna þess hversu mörg smá hagkerfi eru; en það eru hvergi jafn mörg ríki í 

heiminum á eins litlu landsvæði og sunnan Sahara eða 48 sjálfstæð ríki. Það gerir það verkum 

að sérhæfing verður minni en löndin eru yfirleitt strjábýl og borgvæðing lítil sem gerir aðgang 

að mörkuðum landsins erfiðari fyrir vikið. Vegna bilsins sem myndast vegna ytri aðstæðna í 

nágrannaríkjum; Þau eru oftar en ekki illa á sig komin efnahagslega vegna átaka sem getur haft 

neikvæðar afleiðingar fyrir efnahag ríkjanna. Innanríkisátök í Afríku, aðalega síðastliðin 50 ár, 

hafa skaðað innviði og myndar nálægðar bil vegna minnkandi samskipta á milli landamæra 

(Naudé, 2009). 

Í samvinnuverkefni skrifstofu Sameinuðu þjóðana um málefni minnst þróaðra ríkja, landlukta 

þróunarlanda og smárra þróunarríkja, sem var undirritað í Vín, Austurríki (e. VpoA) sem gildir 

árin 2014 til 2024, er sérstök áhersla lögð á svæðisbundið samstarf sem einn af sex lykilþáttum 

fyrir landlukt ríki til að mæta kröfum um sjálfbæra þróun í ríkjunum. Er svæðisbundið samstarf 

ríkja í sunnanverðri Afríku nefnt sem fyrirmynd fyrir önnur landsvæði til að vinna eftir, en gott 

samstarf ríkja er lykilþáttur til að tryggja samkeppnishæfni landlukt ríkja í hnattrænum 

efnahagslegum kerfum (UN-OHRLLS, 2014). Fjárfestingar í flutningaleiðum leiða til minni 

flutningskostnaðar og meiri hagvaxtar, Flutningar í Afríku fara oft á milli landamæra ríkja og 

er því mikilvægt að samhæfa innviði til að minnka svæðisbundin ójöfnuð sem gæti stuðlað að 

skilvirkari flutningum og átt að sjálfbærari efnahag ríkjana (Naudé, 2009).  
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4 Áhrifaþættir á þróun í Botsvana og 

Mið-Afríkulýðveldinu 

4.1 Inngangur 

Botsvana og Mið-Afríkulýðveldið hafa við fyrstu sýn ekki marg annað sameiginlegt en að 

tilheyra sömu heimsálfu. Botsvana var eitt fátækasta ríki veraldar við stofnun sjáflstæðs ríkis 

árið 1966, og var fátt sem benti til þess þá, að í dag væri það orðið eitt þróaðasta ríki á 

meginlandi sunnan Sahara (Lewin, 2011). Eftir af yfirráðum Breta lauk voru íbúar ríkisins 

skildir eftir með litla sem enga innviði og stimplað sem land með litla sem enga möguleika á 

framförum (Mogalakwe og Nyamnjoh, 2017). Mið-Afríkulýðveldið er eitt minnst þróaða ríki 

veraldar þar sem fátækt og pólitískur óstöðugleiki hafa haldist í hendur. Ríkin eiga það 

sameiginlegt að vera landlukt. Hefur efnahagur ríkjana að miklu leiti verið mótaður af 

útflutningi demanta. Við sjálfstæði var Botsvana eftirbáti Mið-Afríkulýðveldisins í vergri 

þjóðarframleiðslu, en milli árana 1966 til 1995 var mikill viðsnúningur þar sem Botsvana var 

mesti hástökkavri í allri álfuni meðan að efnahagur Mið-Afríkulýðveldisins dalaði (sjá mynd 4) 

(Morgan og Gleave, 2001). 

 

Mynd 4. Þróun þjóðarframleiðslu (á mann í Afríku 1966-1995. (Gleave og Morgan, 2001) 

 



14 

Demantar hafa leikið stórt hlutverk í að móta efnahag Botsvana og Mið-Afríkulýðveldisins, en 

aðeins annað þeirra hefur náð að nýta sér það til framfara og bætts hag landsmanna. Árið 1999 

varð mikil uppsveifla á heimsmarkaðsverði á demöntum sem hafði jákvæð áhrif á bæði ríkin, 

en þau eru mjög berskjölduð fyrir breytingum á heimsmarkaðsverði (Morgan og Gleave, 2001). 

Botsvana hefur vakið eftirtektarverða athygli fyrir efnhagslega framþróun, og hefur 

efnhagsvöxtur ríkins helst verið að þakka farsælum viðskiptum með demanta. Stórar 

demantanámur fundust í landinu rétt eftir sjálfstæði. Stöðugleiki og góð stjórnsýsla er talin vera 

eins helsta ástæða þess að Botsvana hefur vegnað vel á undanförnum áratugum (Lewin, 

2011). Samkvæmt Þróunarstuðli Sameinuðu þjóðanna, sem mælir þrjá þætti; kaupmátt, 

menntun og lífslíkur, er gífurlegur munur á stöðu á öllum helstu mælikvörðum þróunar í 

ríkjunum. Samkvæmt öllum meginþáttum á þróunarstuðlinum er Botsvana þróaðara ríki en 

Mið-Afríkulýðveldið. Frá árinu 1990 hafa lífslíkur í ríkjunum aukist en athygli er vakin á 

miklum sviftingum árið 2000 í lífslíkum í Botsvana. Menntunarstig hefur aukist hjá báðum 

ríkjum. Vergar þjóðartekjur hafa aukist í Botsvana en farið minnkandi í Mið-Afríkulýðveldinu 

en tekið skal fram að samkvæmt stuðlinum er velsæld þjóða mest í stuðlinum 1, en lægst er 

stuðullinn 0 (sjá mynd 5 og 6). Tekið skal fram að mælikvarðar eru ekki þeir sömu á myndunum.

 

 

 
  Mynd 5. Þróunarstuðull í Mið-Afríkulýðveldinu 

1990-2017 (UNDP, 2018).  

Mynd 6. Þróunarstuðull í Botsvana 1990-2017 

(UNDP, 2018) 
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Mið-Afríkulýðveldið hefur meðaltalið 0.367 stig og tilheyrir flokki minnst þróuðu ríkjum 

heims, Botsvana hefur meðaltalið 0.717 sem gerir það að þróaðasta ríki sunnan Sahara og 

tilheyrir efri flokki miðþróaðra ríkja. Botsvana  situr í 101. sæti listans, en Mið-Afríkulýðveldið 

situr í 188. sæti af 189 mögulegum (UNDP, 2018). Heildarverðmæti útflutningsvara ríkjana er 

mjög misjöfn, en er hjá Botsvana 5.896 milljónir Bandaríkjadala á móti 124 milljónum í Mið-

Afríkulýðveldinu (United Nations General Assembly 2018). Í næstu tveim köflum verður farið 

nánar í sögu ríkjana frá sjálfstæði ásamt helstu þætti sem hafa haft áhrif á þróun í ríkjunum. 

4.2 Botsvana 

Botsvana er landlukt ríki í sunnanverðri Afríku sem þekur um 582,000 km² og er á stærð við 

Frakkland. Landið á landamæri að Namibíu, Simbabve, Sambíu og Suður Afríku. Kalaharí-

eyðimörkin þekur um 70% af heildarflatamáli landsins og er 5 % af landinu ræktanlegt. 

Þjóðernishópar í landinu eru ekki margir og er Tswana sá stæðsti af þremur, og er því landið 

þjóðernislega einsleitt  (UNDP, 2009). Íbúar Botsvana er um 2,2 milljónir og er Gabarone sem 

er staðsett í suðaustur hluta landsins höfðuborg. Aðrar stórar borgir eru Francistown og Lobatse 

(Hagstofa Botsvana, 2017). Setswana er þjóðartungumálið en enska er opinbert tungumál í 

landinu. Flestir íbúar búa í austur hluta landsins (sjá mynd 7) en veðurfar þar er milt og 

hagstæðara til landbúnaðar en önnur landsvæði eru á þurru landi Kalaharí eyðimerkurinnar  

(SADC, 2018).  

 

 Mynd 5. Kort af Bovana (Parson, 2019).  

 

 

Áður en ríkið fékk sjálfstæði frá Bretum árið 1966 var landsvæðið nefnt Bechuanaland. Bretar 

höfðu lagt áherslu á innviði í nágrannaríkjum landsins, Suður-Afríku og Ródesíu, sem nú 
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heitir Simbabve, á þeim árum sem þeir stjórnuðu í sunnanverðri Afríku, á kostnað 

Bechuanaland. Talið var að þar væru engar náttúruauðlindir að finna og voru útgjöld til 

landsins nánast eingöngu af hernaðarlegum toga og send til innfæddra til að verjast innrásum 

Þjóðverja frá Namibíu og Búum í Suður Afríku (Beaulier, 2003).  Við sjálfstæði landsins voru 

innviðir í ríkinu litir en vegakerfi landsins stóð af 7 km af bundnu slitlagi í þessu stóra ríki 

(Lewin, 2011). Fáir íbúar höfðu lokið skólagöngu, og ríkið treysti á fjárhagsaðstoð frá Bretum 

og útflutningi á kjötafurðum. Landið var eitt minnst þróaðsta ríki heims á þessum tíma 

(Poteete, 2017). Nú er líkleg skólaganga er 12.6 ár og meðal skólaganga íbúa er 9,3 ár 

(UNDB, 2018). Eftir að stórar demantanámur uppgvötðustu í landinu stuttu eftir sjálfstæði 

hefur hagvöxtur verið einn mesti sem þekkist í heiminu og tilheyrir Botsvana nú, efri hluta 

miðþróaðara ríkja. Efnahagslegum framförum í landinu hefur verið þakkað fyrir ýmsa þætti, 

en góðir stjórnunarhættir hafa einnig verið nefndir. Lýðræðislegar kosningar hafa verið 

haldnar í landinu allt frá sjálfstæði. Friður og pólitískur stöðugleiki hefur haldist í landinu 

þrátt fyrir að nágrannaríki landsins hafa upplifað röð af innanríkjadeilum og efnahagslegum 

áföllum (Hillsbom, 2008). Þrátt fyrir að hagvöxtur í landinu frá sjálfstæði hafi verið líkt við 

kraftaverk er ekki sama að segja um alla aðra þætti samfélagsþróunar. Samkvæmt mælikvarða 

á tekjudreifingu (e. gini coefficient) er Botsvana með 0,65% sem gerir landið þriðja verst 

stadda ríki heims í ójöfnuði en 10% af þjóðini hefur einungis aðgang að 1% af vergum 

þjóðartekjum landsins (Mogalakwe og Nyamnjoh, 2017). 18,4% af íbúum ríkisins lifa undir 

fátæktarmörkum, mikið atvinnuleysi ríkir í landinu og heilbrigðisvandamál af völdum 

alnæmisfaraldar hefur haft mikil áhrif á ríkið félagslega sem efnagslega (UNCTAD, 2015).  

Efnahagur ríkisins er gífurlega berskjaldaður gagnvart ytri aðstæðum á mörkuðum. Árið 2015 

varð niðursveifla á eftirspurn eftir demöntum á alþjóðamörkuðum sem dróg hagvöxt niður, 

einnig voru miklir þurkar í landinu sem varð til þess að vatnsbyrgðir landsins urðu litlar 

(ADB, 2018).  Vergar þjóðartekjur á mann eru 15,534 bandaríkjadollarar á ári, en voru 7,895 

dollarar árið 1990. Lífslíkur við fæðingu í landinu eru 67.6 ár en voru 49 ár, árið 2000. 

Botsvana ásamt Svasílandi eru þau ríki sem hafa hæðsta hlutfall alnæmissmituðum í Afríku 

(UNDB, 2009). McDonald (1996) greinir þrjár ástæður fyrir hárri tíðni alnæmis í Botswana: 

veika stöðu kvenna í samfélaginu; áherslu á frjósemi kvenna sem leiði til þess að konur 

eignast börn snemma; mikinn landfræðilegan hreyfanleika fólks. Sögulega var mikill 

hreyfanleiki á milli þorpa og nautgripahaga. Á 20. öldinni fór mikið af ungum mönnum frá 

Botsvana að vinna í námum í Suður Afríku og er áætlað að 25% af fullorðnum karlmönnum í 

Botswana hafi verið erlendis á tímabilinu 1940-1971. Eftir að vinna skapaðist í 

demantanámum í heimalandinu, fóru karlmenn í Botswana að vinna þar í stað Suður Afríku 

(McDonald, 1996).  Þriðji hver einstaklingur 15 ára eða eldri var smitaður af alnæmi við lok 

20. aldarinnar, sem hafði þau áhrif að lífslíkur fóru úr því að vera 65 ár við fæðingu tímabilið 

1985-90 til 37 ár við upphafi 20. aldarinnar hjá íbúum yfir 15 ára aldri. Þessi mikla útbreiðsla 

á HIV smits í sunnanverðri Afríku hefur verið talið mega rekja til nýlendutímana þegar 

hreyfanleiki farandverkamanna til að vinna við námuvinnslu og hefbundið fjölskyldulíf fór úr 

skorðum vegna langtímaaðskilnaðar (Magnfríður Júlíusdóttir, 2007). Í greiningu McDonald 

(1996) eru bættar samgöngur og borgvæðing í kjölfar bætts efnahagsástands, taldar hafa ýtt 

enn meir undir hreyfanleika og hraða HIV-smits í landinu (McDonald, 1996).  

4.2.1 Stjórnarfar  

Fyrstu kosningar í Botsvana voru haldnar árið 1965  eftir að Bretar höfðu viðurkennt sjálfstæði 

landsins og Seretse Khama fyrir hönd lýðræðisflokks Botsvana (BDP) varð kosinn forseti 

landsins.  Lýðræðisflokkurinn hefur alla tíð síðan verið stærsti flokkur á þingi og forsetar 

landsins allir tilheyrið flokkinum. Fyrstu árin í stjórnartíð Khama var Botsvana háð 
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fjárhagsaðstoð frá Bretum þangað til að stórar demanta námur fundust í ríkinu, stjórnartíð 

Khama markaðist af efnahagslegum uppgangi og framgangi Botsvana á hinu alþjóðlega 

efnahagslega sviði (Beaulier, 2003).  

 Borgarastyrjöld í Ródesíu teygði sig yfir landamæri Botsvana og 15 hermenn landsins voru 

myrtir. Botsvana var leiðandi í friðarsamningum sem markaði upphafið af sjálfstæðri Simbabve 

og stofnun þróunarbandalag ríkja í sunnanverðri-Afríku (e. SADCC). Seretse Khama stjórnaði 

ríkinu til dauðadags árið 1980 og tók þá við vara forseti landsins við Quett Masire hann ríkti 

sem forseti til ársins 1998 þegar Festus Mogae tók við völdum  (Parsons og Robinson, 2006).

  

Botsvana auk Máritíus er einu tvö ríki af Afríku sem hafa haldið sig við lýðræðisform  (Taylor, 

2018).  Stjórnmálaleiðtogar í landinu hafa náð að stjórna landinu friðsamlega og spilling er sú 

minnsta sem þekkist í Afríku. Sjálfbær nýting á efnahagslegum auði sem komið hefur frá 

vinnslu á demöntum hefur mótað efnahagslegt og pólitískt landslag í landinu (Hillsbom, 2008). 

Þrátt fyrir að ríkið sé lýðræðisríki og kosningar hafa verið með lýðræðislegu formi hefur landið 

verið stjórnað af einum stjórnmálaflokk sem er beintengdur í menningu stærsta þjóðernishóps 

landsins. Konur hafa takmarkaðan aðgang að stjórnsýslu landins og minnihlutahópum hafa 

verið mismunað vegna uppruna þeirra (Lewin, 2011).  

4.2.2 Efnahagur og náttúruauðlindir 

Efnahagur Botsvana er háður demantaframleiðslu og útflutningstekjum sem stafa af þeim en 

árið 2016 voru 88% af útflutningstekjum komin til vegna demanta. Aðrar helstu 

útflutningsvöuru voru kopar, nikkel, iðnaðarvörur og kjötafurðir (World Bank, 2017). 

Drifkraftar hagkerfis landsins er að mestu vegna námurekstri sem stuðlar næstum að helmingi 

af öllum þjóðartekjum landsins. Opinber þjónusta, hótel og veitingarekstur og bankaþjónusta 

kemur þar á eftir (UNDP, 2009). Samkvæmt þróunaráætlun stjórnvalda í Botsvana 2017 til 

ársins 2023 er horft til að auka sjálfbærni í hagkerfi landsins sem stuðla á aukinni fjölbreytni 

og dreifingu starfa og auðs með tilkomu klasa samstarfs sem á að ýta undir nýsköpun og 

atvinnuþróun (World Bank, 2017).  

 Ferðamannaiðnaðurinn er nú orðin ein af helstu stoðum ríksins til að stuðla að sjálfbærum 

efnahag til framtíðar. Vegna þess hversu háð ríkið er demöntum er það háð 

heimsmarkaðsverðum og hefur því verið spáð að demantanámur landsins gætu verið uppörfnar 

fyrir árið 2050 (Mogalakwe og Nyamnjoh, 2017). 

 

4.2.3 Demantar 

Botsvana er stærsti framleiðandi í heimi á hágæða eðalsteinunum demöntum og framleiðir 50 

karöt (e. carats) á hvern ferkílómetra af landi sem er það lang mesta sem þekkist í heiminum. 

Demanta framleiðsla í landinu er gerð út í þrem námum Orapa, Lethlakane og Jwaneng (Olson, 

2006). Orapa var fyrsta náman sem fundin var í landinu árið 1967 í samstarfi við Suður Afríska 

námufyrirtækið DeBeers og stjórnvöld í Botsvana. DeBeers er leiðandi á alþjóðlega 

demantamarkaðnum og hefur notað yfirburði sína til að stjórna heimsmarkaðsverði á 

demöntum. Botsvana hefur notið góðs af þessu samstarfi við DeBeers, en meðan að markaðir 
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fyrir olíu og kopar hafa verið mikið á flökti á síðari hluta 20. aldar gerði stöðugleiki á 

demantamarkaði það að verkum að hagvöxtur hefur haldist stöðugur (Poteete, 2017). 

Yfirvöld í Botsvana hafa staðið fyrir ýmsum aðgerðum til að gera demantaiðnað í landinu sem 

arðbærastan. Aðgerðaráætlun til að stuðla að meiri og bættum framleiðsluferlum í virðiskeðju 

á demöntum er dæmi um það. Þessar aðgerðir hafa gert það verkum að demantaframleiðsla á 

sér stað nánast á öllum stigum virðiskeðjunar í landinu. Þessar aðgerðir hafa stuðlað að 

sjálfbærum og arðbærum demantaiðnaði sem hefur skapað mörg ný störf víða um landið. Einnig 

hafa yfirvöld lagt mikla áherslu á vinnslu á demöntum fari fram sem næst upptökum vörunar 

vegna þess að flutningskostnaðar er hár útaf því að ríkið er landlukt. Þrátt fyrir að lítill sparnaður 

felst í því vegna þess hversu hlutfallslega ódýrt er flytja demanta, hafa þessar aðgerðir reynst 

afar vel fyrir staðbundinn samfélög og opnað fyrir sérhæfð og fjölbreytt störf (UNCTAD, 

2015). 

 

 

4.2.4 Leiðin að mörkuðum  

Helsta leið að sjó frá Botsvana er frá borgunum Durban í Suður Afríku, Walwis Bay í Namibíu 

og Beira í Mósambík (sjá kort 2). Botsvana reiðir sig á vegakerfi og lestarkerfi í nágrannaríkjum 

sínum sem er það besta í allri heimsálfuni. Einnig hefur landið byggt upp áræðanlegt vega og 

lestar kerfi innan lands. Lestarkerfi landsins sem tengir höfuðborg landsins Gaborone við helstu 

námuborgir í Suður Afríku (Faye, Mcarthur, Sachs og Snow 2003). 

Viðskipti með demanta og útflutningur þeirra fer aðallega fram loftleiðis, sem gerir það að 

verkum að ríkið þarf ekki að treysta eingöngu á samgöngumannvirki í nágrannaríkjum sínum. 

Bótsvana er eitt það ríki í Afríku sem verður fyrir minnstum ytri áhrifum m.a vegna þessa (Faye, 

Mcarthur, Sachs og Snow, 2004).  Samráð milli nágrannaríkja er þar talin vera áhrifamikill 

þáttur. Lönd í suðurhluta Afríku mynduðu með sér bandalag (e. SADC) sem meðal annars hefur 

stuðlað að skilvirkari vöruflutningum í sunanverðri álfuni sem hefur haft góð efnhagsleg áhrif 

fyrir landlukt ríki á svæðinu.   
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Mynd 6. Leiðin að sjó frá landlukt ríkjum í sunnanverðri Afríku (UN-OHRLLS, 2006). 

Botsvana hefur hagnast gífurlega á svæðisbundnu samstarfi við önnur ríki í sunnanverðri Afríku 

sem hefur auðveldað flutninga að alþjóðamarkað sem hefur leitt til að áræðanlegar lestar 

samgöngur til helstu útflutnings hafna sem eru Durban og Höfðaborg í Suður-Afríku hafa 

byggst upp (UN-OHRLLS, 2006). 

 

4.2.5 Svæðisbundin samvinna 

Tollabandalag ríkja í sunnanverðri-Afríkur (e. SACU), er elsta starfandi tollabandalag heims 

og eru aðildarríkin Botsvana, Lesótó, Namibía, Suður Afríka og Svasíland en stofnun 

samtakana má rekja til ársins 1889 á nýlendutímanum  (Metzger, 2008). Lönd í sunnanverðri 

Afríku mynduðu með sér bandalagið, Samtök um þróunarsamvinnnu í Sunnanverðri-Afríku 

(SADC) árið 1992 sem meðal annars hefur stuðlað að skilvirkari vöruflutningum, sem hefur 

haft góð efnhagsleg áhrif fyrir landlukt ríki sem önnur sem eiga aðgang að sjó. Aðildarríki 

SADC er ásamt aðildarríkjum í SACU, Angóla, Alþýðulýðveldið Kongó, Madagaskar, Malaví, 

Máritínus, Mósambík, Tansanía, Sambía og Simbave og var það stofnað árið 1992 (UN-

OHRLLS, 2006).  

Innan SADC er sérstök þróunaráætlun til að stuðla að bættum samgönguinnviðum. Samkvæmt 

samþykkt fyrir árin 2013-2027 eru 208 verkefni á dagskrá sem bæta eiga, vegakerfi, 

hafnarmannvirki og flugsamgöngur. Þessi áætlun á að styrkja stöðu fyrir landlukt þróunarríki 

innan SADC. Botsvana, Lesótó, Svasíland, Malaví, Simbave og Sambía eru landlukt ríki sem 

tilheyra Sunnanverðri Afríku. Svæðisbundin samvinna í sunnanverðri Afríku er talin vera 
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örðum landsvæðum til fyrirmyndar sem ekki hafa náð sama árangri í samþættingu innviða (UN-

OHRLLS, 2017).  

4.3 Mið-Afríkulýðveldið 

Mið-Afríkulýðveldið er landlukt ríki staðsett í Mið-Afríku og á landamæri að Tsjad, Súdan, 

Suður-Súdan, Alþýðulýðveldinu Kongó og Austur Kongó. Í landinu búa um 4.9 milljónir 

manns í ríki sem þekur um 620,000 km². Um 800,000 þúsund manns búa í stæðstu borg og 

höfuðborg ríkisins Bangui sem liggur sunnarlega í landinu meðfram Ubangi ánni (sjá mynd 9). 

Frá því að ríkið öðlaðist sjálfstæði hefur það gengið í gegnum öldu átaka og hefur aðeins tvisvar 

tekist að skipta um ríkistjórnir á friðsælan hátt en það eru árin 1993 og 2016 (The World Bank, 

2018). Ríkið er eitt af fátækustu ríkjum heims og um 75 prósent af íbúum þess lifa undir 

fátæktarmörkum. Þjóðernishópar í landinu eru um 80 talsins en þeir stærstu eru Bayja-Mandjia 

og Banda. Flestir íbúar ríkisins eru kristnir trúar eða um 70%, næst á eftir koma múslimar. 

Landið, sem er fyrrum nýlenda Frakka, fékk sjálfstæði árið 1960 og hét áður Ubangi-Shari og 

er franska opinbert tungumál í landinu. Landið hefur veriðið háð fjárhag og hernaðaraðstoð frá 

fyrrum nýlenduherrum síðan það fékk sjálfstæði og hafa Frakkar margsinnis þurft að grípa inní 

innanríkismál annaðhvort með pólitískum tilskipunum eða hernaðaríhlutunum (Tomolya, 

2014). 

 

Mynd 7. Kort af Mið-Afríkulýðveldinu  (Parson, 2019). 

 

Átök og óstöðugleiki í Mið-Afríkulýðveldið hefur frá sjálfstæði verið vandamál. Tvær 

borgarastyrjaldir hafa brotist út í landinu á 21. öldini sem hefur vakið mikla alþjóðlega athygli 
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(Klosowicz, 2016). Landið er eitt það fátækasta í heimi og hefur litla sem enga hlutdeild í 

hnattrænum markaði. Menntunarstig er eitt það minnsta í heimi en 37% af landmönnum sem 

náð hafa 15 ára aldri eru ófærir um skrif og lestur. Heilbrigðisþjónusta fyrir um 4.9 milljónir 

íbúa landsins er lítil og 3,8% landsmanna er HIV smitað, lífslíkur við fæðingu í landinu eru 

52.9 ár. Líkleg skólaganga er 7,2 ár og meðal skólaganga íbúa er 4,3 ár. Vergar þjóðartekjur á 

mann eru 664 bandaríkjadollarar á ári, en voru 935 dollarar árið 1990 (UNDB, 2018). Mið-

Afríkulýðveldið hefur setið í efstu sætum lista, sem mælir óstöðugleika, fátækt, og spillingu og 

er eitt svokallaðra þrotríkja (e. failed state) (Klosowicz, 2016). 

4.3.1 Stjórnarfar  

Átök í Mið-Afríkulýðveldinu hafa verið tíð frá því að ríkið fékk sjálfstæði frá Frakklandi, en 

stjórnmálaleiðtogar á hverjum tíma hafa spilað stórt hlutverk í mynda pólitískt, efnahagslegt og 

pólitískt landslag í landinu. Frakkar gerðu upp á milli þjóðarbrota í landinu. Ngbaka, Yakoma 

og Ubangi sem lifa í sunnanverðu ríkinu voru gerð að forréttindahópi meðan að þeir réðu yfir 

ríkinu sem hefur leitt til mikilla umróta milli þjóðar og trúarbrota í landinu (Tomolya, 2014).

  Landið er eitt af ríkjum í Afríku sem hefur þurft að ganga í gegnum hvað mestan pólitíska 

óstöðugleika í allri álfuni en 10 valdaránstilraunir hafa verið gerðar í landinu frá sjálfstæði 

(Schraeder, 2000). David Dacko varð fyrstu forseti landsins árið 1960 stuttu eftir sjálfstæði með 

stuðningi Frakka. Jean Bédel Bokassa tók við völdum í kjölfar valdaráns í lok árs 1965. Bokassa 

lýsti sig sem keisara yfir landinu og stjórnaði ríkinu með stuðningi Frakka til ársins 1979 og 

var stjórnartíð hans mörkuð af mannréttindarbrotum og þar á meðal þjóðarmorðum á íbúum 

Mið-Afríkulýðveldisins. Bokassa var að lokum sviptur völdum eftir að franski herinn tók yfir 

opinberar byggingar í Bangui, eftir mikinn alþjóðlegan þrýsting. David Dacko fyrrum forseti 

ríkisins tók við völdum og ríkti í tvö ár þangað til annað valdarán var framið og 

hershöfðingjastjórn tók við völum sem ríkti til ársins 1993. Þessi tími var markaður af spennu 

milli ólíkra þjóðarbrota í landinu. Fyrstu lýðræðislegu kosningar voru hlandar í landinu árið 

1993 eftir þrýsting frá alþjóðasamfélaginu og Frökkum. Félix Patasse fyrsti lýðræðislegi kjörni 

forseti landsins, var aftur kosinn til forseta árið 1999, en var að lokum sviptur völdum árið 2003 

þegar valdarán var framið og enn á ný tók hershöfðingjastjórn við völdum (Berman og 

Lombard, 2008).  Stjórnartíð Patasse var mörkuð af hrakandi efnahag landsins og óstöðugleiki 

í samfélaginu var mikill. Patasse gerði breytingar á her landsins og gerði yfirstjórn nánast 

eingöngu skipaða Yakoma ættbálknum og stofnaði hann sérstaka sveit innan hersins, 

forsetahersveitina. Þetta leiddi af sér mikið umrót innan hersins og margar valdaránstilraunir 

voru gerðar á hendur Patasse sem var að lokum settur af stóli. Braust út borgarastyrjöld sem 

nefnd hefur verið kjarrstíðið (e. the bush war). Átökin stóðu yfir til ársins 2008 þegar 

friðarsamningar voru undirritaðir og friðarverkefnið MICOPAX varð sett á fót til að koma frið 

á í landinu fyrir tilstilli Efnahagssamtaka Mið-Afríkuríkja (e. ECCAS) (Klosowicz, 2016). 

Eftir tiltölulegan friðsæla tíma í kjölfar friðarsamninga, sem undirritaðir voru árin 2007 og 2008 

milli uppreisnarhópa og ríkistjórnar landsins, byrjuðu átök í landinu þann 10. desember árið 

2012, þegar sameinaðir uppreisnarhópar frá norðanverðu landinu töldu að ríkistjórn landsins 

stæðu ekki við ákvæði friðarsamningana. Michel Djotodia lýsti sig sem leiðtoga landsins í 

kjölfar átakana og stuttu síðar flúði sitjandi forseti land, þar með varð Michel Djotodia fyrsti 

múslimski forseti landsins (Sıradağ, 2016). Tók við sem bráðabirgðarstjórn landsins árið 2014 

eftir brotthvarf Djotodia, en kosningar voru haldnar í landinu í febrúar 2016 og var Faustin-

Archange Touadéra kosinn forseti landins, múslimum var meinaðar aðgangur að kostningunum 

(Kossele og Shan, 2018).  
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Uppfrá þessum umbrotum frá árinu 2012 braust út borgarastyrjöld í ríkinu. Var hún 

aðalega á milli kristna meirihluta landsins og minnihluta múslima. og á milli þjóðernishópa í 

landinu. Uppreisnarhreyfingin Anti-Balaka sem er aðalegaskipuð kristnum mönnum og smærri 

bændasamfélögum í landinu, var stofnuð til að svara yfirtöku Séleka uppreisnarhópsins, aðalega 

skipuðum múslimum. Átökin hafa kostað mörg mannslíf, fólksflótti hefur verið mikill, aðallega 

meðal múslima sem eru á vergangi eða hafa farið yfir landamæri nágrannaríkja landsins til 

Alþýðulýðveldisins Kongó, Kamerún eða Tsjad. Átökin hafa lagt efnahag landsins í rúst sem 

stóð höllum fæti fyrir (Amnesty International, 2015). Meirihluti íbúa þurfa á mannúðaraðstoð 

og 60 % af landsmönnum lifa í sárri fátækt (e. extreme poverty). Talið er að um ein milljón 

manns hafa hrakist frá heimkynnum sínum vegna átakana sem hófust í lok árs 2012 (UNDP, 

2019). 

4.3.2 Efnahagur og náttúruauðlindir 

Mið-Afríkulýðveldið er ríkt af náttúruauðlindum sem hægt er að vinna úr jörðu líkt og 

demöntum, gull og úrani. Demantar voru fluttir út fyrir 64.6 milljónir bandaríkjadollara árið 

2011, meðan að stöðugleiki ríkti í landinu (Friends Committee on National Legislation  [FCNL] 

2014). Demantar, úran og timbur hefur staðið undir útflutningstekjum í landinu en landbúnaður 

er lang umfangsmesta atvinnugrein (U.S. Department of the Interior og U.S. Geological Survey, 

2018).  

Þrátt fyrir að efnhagur ríkisins standi á veikum fótum var hagvöxtur í ríkinu 4,5 prósent árið 

2017 og lítur til betri vegar. Friður hefur náðst í nokkrum héruðum landsins og núverandi 

ríkistjórn nýtur stuðnings alþjóðasamfélagsins (ADB, 2018). Efnahagur ríkisins hefur verið að 

taka við sér eftir mikinn óstöðugleika í ríkinu og árið 2018 var hagvöxtur 4,3%, sem rekja má 

til endurskipulagningar í timbur útflutningi, landbúnaði og námurekstri vegna afléttingar á 

útflutningsbanni á demöntum frá ríkinu. Einnig hefur vistvæn ferðamennska verið að taka við 

sér (e. ecotourism) (ADB, 2019). 

4.3.3 Demantar  

Á nýlendutímanum árið 1927 uppgvötuðust demantar á því landsvæði sem nú er Mið-

Afríkulýðveldið. Frakkar notuðu innlent vinnuafl til að grafa eftir demöntum. Mið-

Afríkulýðveldið fékk sjálfstæði frá Frökkum árið 1960 (International Crisis Group, 2010). 

Demantar finnast í árfarvegum víða um landið og er um 60-90 þúsund manns á hverjum tíma 

að vinna við demantagröft (USGS, 2018). Þrátt fyrir að vinnsla demanta sé ekki tæknivædd, er 

landið þekkt fyrir hágæða demanta á alþjóðlegum demantamarkaði (Tomolya, 2014).  

Áður en að borgarastyrjöld braust út í ríkinu árið 2012 voru demantavinnsla og útflutningur 

mikilvægur þáttur í hagkerfi landsins og stóðu fyrir um helmingi útflutningstekna og 20% af 

vergri landsframleiðslu landsins. Árið 2013 setti Kimberley vottunar kerfið (e. The Kimberley 

Process Certification Scheme),  sem var sett af laggirnar af Sameinuðu þjóðunum, 

útflutningsbann á demanta frá landinu. Samkvæmt Kimberley kerfinu er það bannað samkvæmt 

alþjóðalögum að flytja út svokallaða blóðdemanta sem koma frá átakasvæðum til þess að koma 

í veg fyrir að uppreisnarhópar geti notfært sér efnahagslegan ávinning af demantasölu til að 

koma frá völdum, réttmætum stjórnvöldum. Bannið kom ekki í veg fyrir að demantar væru 

ennþá framleiddir í landinu, Seléka og Anti-Balaka liðar tóku yfir demantanámur í landinu og 

kröfðust skatta og rændu framleiðendur. Banninu var aflétt árið 2015 (Amnesty International, 

2015).  
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4.3.4 Leiðin að mörkuðum  

Helsta flutningsleið að sjó, er frá höfuðborginni Bangui til hafnarborgarinnar Douala í 

Kamerún. Þessi leið er um 1,700 km löng. Önnur leið sem hægt er að nota er leiðin frá Bangui 

í gegnum Brazzaville í Lýðveldinu Kongó að hafnarborginni Pointe Noire (sjá mynd 10). Þessi 

leið er algjörlega lokuð hluta árs, Oubangui áin verður fyrir árstíðarbundnum þurkum, og er 

þessvegna lítið sem ekkert notuð til vöruflutninga úr Mið-Afríkulýðveldinu (Domínguez-

Torres, 2011). Leiðin að Pointe Noire er 510 löng, þessi leið var eitt sinn helsta leið Mið-

Afríkulýðveldisins að alþjóðlegum mörkuðum. Minnkandi útflutningur á timbri hefur gert það 

verkum að vörur sem eru háðar uppskerutímum eins og bómull er hentugri til flutninga í 

gegnum Douala vegna þess að sú flutningsleið er opin allt árið um kring (UN-OHRLLS, 2006). 

Lestarkerfi í landinu er ekki til staðar og þarf því að flytja vörur fyrst eftir vegakerfi landsins 

sem samanstefnur af 23.800 km og eru aðeins 3% af vegakerfinu á bundnu slitlagi (Klosowicz, 

2016). Mið-Afríkulýðveldið ásamt Úganda og Suður Súdan eru þau ríki sem eru með minnsta 

hlutfall af lagðu slitlagi í Afríku (UN-OHRLLS, 2017).  

 

Mynd 8. Leiðin að sjó frá landlukt ríkjum í Mið-Afríku (UN-OHRLLS, 2006). 

Mið-Afríkulýðveldið ásamt Tsjad eru landlukt ríki sem tilheyra Mið-Afríku. Þessi ríki verða 

fyrir mestum ytri áhrifum í Afríku (Faye, Mcarthur, Sachs og Snow, 2004).  Mið-

Afríkulýðveldið og Tsjad eru bæði mjög dreifðbýl lönd, og margir íbúar ríkjana hafa engan 

aðgang að samgönguinnviðum. Hvergi í Afríku eru innviðir og flutningaleiðir eins óhagstæðir 

fyrir ríki vegna óstöðugleika og lélegra innviða en í Mið-Afríku (UN-OHRLLS, 2006). Það 

tekur að meðaltali tvær vikur að flytja vörur frá Bangui að höfn í Kamerún. Lengri tíma tekur 

að flytja, til Mið-Afríkulýðveldisins en það tekur fjórar til sex vikur vegna tafa á hafnarstað m.a 

vegna tollaafgreiðslu (UN-OHRLLS, 2017). 
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4.3.5 Svæðibundin samvinna 

Svæðisbundin samvinna (e. regional cooperation) hófst árið 1964 þegar hin nýsjálfstæðu ríki í 

Mið-Afríku mynduðu bandalög, til að halda áfram þeim efnahagslegu samböndum í löndunum 

sem mynduðust við yfirráð Frakka.  Mið-Afríkuríkja (ECCAS) var stofnað árið 1985 og eru 

bandalagsríkin Angóla, Búrúndí, Kamerún, Tsjad, Lýðveldið Kongó, Kongó, Mið-

Afríkulýðveldið, Miðbaugs-Gínea, Gabon, og Sao Tome og Principe. Efnahagsbandalag Mið-

Afríku ríkja (CEMAC) ríkja var stofnað árið 1994 og eru bandalagsríkin Kamerún, Gabon, 

Mið-Afríkulýðveldið, Tsjad, Lýðveldið Kongó og Miðbaugs-Gínea. Markmið bandalagsins er 

að stuðla að bættu milliríkja sambandi ríkjana í efnahags og vöruskiptamálum (Foster og 

Ranganathan, 2011). Aukin kraftur hefur verið lagður í að bæta og efla vöruskitpi landluktra 

ríkja í Mið-Afríku í samstarfi við nefnd Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og þróunarmál 

(UNCTAD) ásamt CEMAC. Árið 2018 var haldin ráðstefna í höfuðborgum ríkjana Bangui og 

N´Djamena í Tsjad til að styrkja svæðisbundið samstarf til að efla skilvirkni vöruflutninga. 

Svæðisbundið samstarf í Mið-Afríku hefur frá upphafi einblýnt á aukið efnahagslegt samstarf, 

en með auknum óstöðugleika m.a í Mið-Afríkulýðveldinu hafa áherslur á öryggismál (Meyer, 

2008). 

4.4 Rýnt í misjafna stöðu og þróun ríkjana  

Bæði Botsvana og Mið-Afríkulýðveldið voru við sjálfstæði ríkjana fátæk með litla innviði til 

að styðja sig við og menntunarstig í löndunum var lítið. Botsvana og Mið-Afríkulýðveldið búa 

bæði yfir miklum náttúruauðlindum en aðeins Botsvana hefur náð að notfæra sér þær auðlindir 

til framfara og gert það á eftirtektanverðan hátt. Evrópuveldin höfðu misjafnar skoðanir á því 

hvernig stjórna ætti nýlendum sínum í Afríku. Bretar beittu óbeinum stjórnunarháttum í flestum 

nýlendum sínum m.a á því landsvæði sem nú er Botsvana. Breta létu innfædda mest megnis um 

að halda uppi stjórn á yfirráðasvæðum sínum, til að ýta ekki undir átök milli þjóðernishópa. 

Frakkar beittu öðrum aðferðum,  beinum stjórnunarháttum þar sem frönskum siðum og 

menningu átti að framfylgja, með miðlægum stjórnsýstlueiningum þar sem lítið svigrúm var til 

samstarfs við innfædda eins og Bretar höfðu hagan á (Biermann, Stevens, Bernstein, Gupta og 

Kabiri, 2014). Fjöldi þjóðernishópa í löndunum hafa haft áhrif á pólitískan stöðugleika í 

löndnum. Í Mið-Afríkulýðveldinu eru um 80 þjóðernishópar sem ekki hafa náð að koma sér 

saman um hvernig stjórnunarháttum eigi að vera háttað, meðan að íbúar Botsvana eru 

einsleittari og hefur ríkjandi þjóðernishópurinn Tswana leitt ríkið til efnahagslegrar framfara en 

að sama skapi ekki náð að dreifa auðinum til annarra minnihlutahópa í ríkinu. 

 Mið-Afríkulýðveldið situr í 187. sæti af 188 ríkjum á Þróunarstuðli Sameinuðu þjóðana 

á eftir Níger, og er því hluti af minnst þróuðuríkjum heims. Botsvana er skilgreint sem 

miðlungsþróaðs ríkis og var árið 1994 eitt af fimm ríki sem hafa fengið að yfirgefa þann stimpil 

að vera hluti af minst þróuðus ríkjum heims og það fyrsta sem er landlukt (UNCTAD, 2018). 

Munur á heildarverðmætum útflutningsvara er lýsandi fyrir mismunandi stöðu efnhags ríkjana, 

sem er í Botsvana 5.896 milljónir Bandaríkjadala á móti 124 milljónum í Mið-Afríkulýðveldinu 

(United Nations General Assembly 2018).  

HIV smit í Botsvana er mikið vandamál, sem varð meðal annars til þess að lífslíkur íbúa tók 

snögga dífu um aldarmótin 2000 (sjá mynd 6). Rekja má m.a háa tíðni smits til hreyfanleika 

námuverkamanna á 20. öldini sem hróflaði við hefðbundnu fjölskyldulífi. Efnahagsuppsveiflan 

í landinu hefur ekki náð til allra landsmanna og er félagslegur ójöfnuður sem og misskipting á 
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efnahagslegum gæðum ábótavant í ríkinu. HIV smit í Mið-Afríkulýðveldinu er mun minna 

vandamál þrátt fyrir að rúmlega 3% íbúa séu smitaðir af veiruni. Mið-Afríkulýðveldið hefur 

litla hlutdeild á hnattrænum mörkuðum og hefur ekki náð að nýta demantaauð sinn til að auka 

lífsgæði í landinu. Pólitískur óstöðugleiki og borgarastyrjaldir hafa gert það að verkum að ríkið 

hefur ekki náð að bæta lífsgæði íbúa. Þrátt fyrir að landið sé talið sem þrotríki og næst 

minnstþróaða ríki heims, hefur landið uppá mikla möguleika til framþróunar vegna þeirra 

náttúruauðlinda sem finnast í landinu. Samkvæmt Þróunarbanka Afríku horfir til betri vegar í 

efnahag landsins m.a vegna að alþjóðlegt bann á sölu á demöntum frá ríkinu hefur verið aflétt 

(ADB, 2019).  
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5 Umræður 

Samband landfræði og þróunar hefur orðið veigamikið í orðræðu um misjafna þróun milli 

landsvæða, eftir að þekktir hagfræðingar fóru að teygja á landfræðilegum kenningum. Áherlsur 

á landlukt ríki sem búa yfir landfræðilegum hindrunum varð samfara þeirri þróun. Samkvæmt 

kenningum hagfræðinganna David E. Bloom og Jeffrey D. Sachs (1998) liggja rætur fátæktar í 

Afríku í gífurlega óhagstæðri landfræðilegu staðsetningu álfunar (Bloom og Sachs, 1998). 

Samkvæmt Sheppard (2011)  hefur orðræða í takt við þessa, verið gagnrýnd innan 

fræðigreinarinnar landfræði, sem hafa lýkt þeim við kenningar um umhverfisnauðhyggju sem 

komu fram í byrjun 20. aldar meðal annars til að réttlæta veru nýlenduveldana í Afríku, sem er 

að þeirra mati byggðar á útdauðum hugmyndum (Sheppard, 2011). Þrátt fyrir ágreining um 

orðræðu um þróun sem hafa verið settar fram til að stuðla að minni misskiptingu í heiminum 

hefur Afríka orðið eftirbáti annara landsvæða og hafa landlukt ríki í heimsálfuni orðið einna 

verst úti.  

Landlukt ríki í Afríku hafa orðið eftir í hinum ýmsu mælikvörðum á þróun. Hamlandi áhrif á 

þróun í landlukt ríkjum (sjá mynd 3) hefur haft meiri áhrif í Mið-Afríkulýðveldinu en í 

Botsvana. Hár flutningskostnaður vegna lélegra innviða hefur verið Mið-Afríkulýðveldinu 

mikil byrði og eru ytri aðstæður ekki landinu í hag. Svæðisbundin samvinna sem er einn af 

lykilþáttum í átt að sjálfbærni þróun í landlukt þróunarríkjum samkvæmt Vínarályktununi 

(VpoA) hefur ekki skilað miklum árangri fyrir Mið-Afríkulýðveldið. Samgöngu innviðir í Mið-

Afríkulýðveldinu eru einir þeir verstu í allri Afríku. Botsvana hefur að stórum hluta náð að 

sveigja frá þeim hindrunum sem landlukt ríki standa fyrir m.a vegna góðs árangurs 

svæðisbundins samstarfs sem leitt hefur til aukinna gæða samgangna í sunnanverðri Afríku. 

Landið leikur stórt hlutverk á alþjóðlegum demantamarkaði en demantar eru oftar en ekki fluttir 

lofleiðis sem gerir stærsta drifkraft efnhags ríkisins, óháð landfræðilegum hindrunum í 

flutningum á vörum landleiðis en vegakerfi landsins er eitt það besta í allri Afríku. Samkvæmt 

Lewin (2011) hafa náttúruauðlindir eins og demantar verið fleiri ríkjum að falli en til framfara 

og leiðir til náttúruauðlindabölvunar og stjórnarháttabölvunar. Botsvana hefur náð að nýta 

demantaauð til framfara og verið þekkt fyrir góða stjórnunarhætti, en landið hefur haldið í 

lýðræðisform frá sjálfstæði. Mið-Afríkulýðveldið hefur ekki náð að nýta demantaauð sinn til 

efnahagslegra framfara m.a vegna átaka og alþjóðlegðs útflutningsbanns á demöntum frá ríkinu. 

Ríkið er ekki þekkt fyrir góða stjórnunarhætti en pólitískur óstöðugleiki hefur verið mikill í 

landinu frá sjálfstæði sem hefur m.a leitt til borgarastyrjaldar. 

Tímabilið sem tekið var fyrir í þessari rannsókn var eftir sjálfstæði Botsvana og Mið-

Afríkulýðveldisins. Bæði ríkin hafa gengið í gegnum mikla umrótartíma síðan ríkin sögðu skilið 

við nýlenduherra sýna. Uppgangur í efnahag Botsvana vegna gróða frá demöntum á þessu 

tímabili hefur verið lýst sem einu mesta efnahagsundri 20. aldarinnar. Stuttu eftir sjálfstæði var 

landið búið að koma upp lýðræðislegum stjórnarháttum meðan að Mið-Afríkulýðveldið varð 

einræðisríki stuttu eftir brotthvarf Frakka. Telja má að söguleg arfleifð hafi haft töluverð áhrif 

í Mið-Afríkulýðveldinu vegna þess að Frakkar gerðu uppá milli þjóðernishópa í landinu. 

Yfirráð Frakka á nýlendutímanum, sé lýsandi fyrir það ástand sem uppi hefur komið í landinu, 

þar sem barátta um yfirráð í ríkinu hefur haldist nánast óslitið frá sjálfstæði landsins vegna átaka 

þjóðernishópa. Það hefur haft möguleika ríkisins til framfara á tímabilinu að engu. Telja má að 

arfleifð Breta í Botsvana sé minni m.a vegna þess að þeir beittu ekki beinum stjórnunarháttum. 
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Bretar létu innfædda um stjórnun og varnir landsins. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar 

framm voru: Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna Hvernig hefur landfræðileg 

staðsetning Botsvana og Mið-Afríkulýðveldisins, sem  landlukt þróunarríki, mótað þróun 

ríkjanna frá sjálfstæði? Og hvaða aðrir þættir en landfræðileg staðsetning geta skýrt að ríkin 

hafa þróast á misjafnan hátt? Hvað hefur valdið því að þessi ríki hafa þróast á misjanfnan hátt 

frá sjálfstæði. Niðurstaða þessarar rannsóknar er að aðrir þættir en landfræðileg staðsetning 

hefur haft mótandi áhrif á þróun í Botsvana og Mið-Afríkulýðveldinu. Ríkin hafa þróast misvel 

eftir sjálfstæði vegna þess að, góðir stjórnunarhættir hafa viðgengist í Botsvana en ekki Mið-

Afríkulýðveldinu. Munur á stöðugleika og meðhöndlun á náttúruauðlindum hefur þar haft mest 

áhrif. Ástæður fyrir því má m.a rekja til þeirra arfleifðar sem Frakkar skildu eftir sig í Mið-

Afríkulýðveldinu með því að mismuna þjóðarbrotum ríkisins og skipa þeim þjóðfélagshópum 

í valdastöður sem þeim hentaði, sem hefur leitt til átaka milli hluta þeirra 80 þjóðernishópa sem 

lifa í landinu. Botsvana hefur aftur á móti verið eitt af tveim ríkjum í Afríku sem hefur haldið 

við lýðræðisform allt frá sjálfstæði og verið stjórnað af sama þjóðernishópi alla tíð Tswana í 

þessu þjóðfræðilega einsleidda ríki. 
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