
KVINNA I ZAMBIA

av

Gunnel Eom

1976 08 30

Kvinnostudie 3

10

lil

!

0



'l

'Q
1

Ål

0

0

@

1

~

E
,1 $ER @

L ~~~~~A @ ~~~~ :J;å

19?~ ~~m~



0

0

0

O

ZAMBIA
'{annan.

Tgvigser- och
previnshuvudorter
'FC L in ea UPPER

~ "851Ö @

ÖN~ 0£h8~~"*
'N

Z&nire om-HaaN <

.HM =

Ph'0/&
"{ LMRFUÅ *i$dumé"b 1 ~ !

I

HGRTH :. Ndelq,
ö

3

1

- mg @4 A '

!. U VA&6' Wmpw ,! * =1:1 >

'
'{Ö ' MabWI

~ ]
@b

KA 0 N'.08' (hd
{

.

~.
]- - !"{ . KAÖÖ"'

.um', , ImJé'
QWSAIB

(anm '
O

{3 N -~%'F&-7
Ä gl-.@Jesia.

LiNn'! Ö

{

Mera J~'3, *

Befswnmi

NY CKELDATA

Yta
Befolkning
Därav boende i tätorter
Befolkning under 15 år
Medellivslängd
Statsskick
Statschef
Regeringsparti

Huvudstad
Språk

Valuta
Lås- och ekrivkunnighet
Deltagande i primärekolan
Antal invånare per läkare
BNP per invånare och år

751 900 1=1:12

4,7 mild
35 %

46 %

47 är (1969)
republik
president Kenneth Xaunda

United National Independence
Party (bvriga partier förbjudna)
Lueaka (262 000 inv)
engelska är officiellt förvalt -
ningsspråk. Dessutom finns ett
stort antal lokala språk

1 Kwaoha = 100 ngwee = 5.60 kr
26% av kvinnorna, 43 % av männen

ca 80 %

ca 9000

Zooo 1=1- (1975)
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Två lageyetem

I Zambia, liksom 1 många andra afrikanskaöstater, fun-
gerar två olika rättsystem parallellt. Det ena är det
traditionella rättsystemet eller eedvaneråtten och det
andra den civila la etiftnin n.

Sedvanerätten är inte densamma över hela landet. De
olika folkgrupperna har sina egna lageyetem. Likheter-
na ar emellertid i många frågor stora.

Det är främst i familjeråttsliga frågor com de tradi-
tionella lagarna ännu galler. I fråga om t.ex. gifter -
mål, skilsmässa och arv följer de flesta zambier sed-
vanerätten. De traditionella lagarna har växt fram un-
der en tid då alla bodde i byar på landsbygden. Den
snabba urbaniseringen i Zambia - ca 35 procent av be-
folkningen bor numera i tätorter - och de därmed för -
ändrade levnadsvillkoren har gjort att de traditionella
lagarna ofta är svåra att tillämpa samtidigt com de ger
upphov till orättvisor, vilket t.ex. är fallet i arvs-
frågor.

Regeringen har inte uttryckt någon avsikt att inom den
närmaste framtiden avskaffa sedvaneratten, dvs påbjuda
att den civila lagstiftningen skall gälla i alla samman-
hang. Trots att det finns uppenbara fördelar med att ha
ett enhetligt rattssystem com behandlar alla lika, och
trots att det finns inslag i sedvaneratten som strider
mot regeringens principer om Jämlikhet;mellan könen
bedbme ett avskaffande av sedtaneratten com både omöj-
l1€t Och olämpligt i dagens läge. Det rättsliga system
som vuxit fram inom en folkgrupp under generationer år
en del av dess kultur och betingat av levnadeförhållan-
den som, 1 alla fall på landsbygden, till många delar är
likadana idag som fbr t.ex. hundra år sedan.
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Den civila lagstiftningen år inte heller bättre avpae-

sad fbr dagens Zambia. Den ar nämligen till stora delar
en direkt kopia av den brittiska lagstiftningen. Detta
galler bl.a. familJeratten.

Den zambiska regeringen tillsatte under 1975 en särskild
utredning med uppgift att utforma ett enhetligt zambiskt
lagsystem som bygger på både sedvaneråtten och den ci -

vila lagstiftningen.

FÖr ärenden som faller under sedvaneråtten finns en

särskild ratteinstans, lokalrätterna = (Loeal Courte).
Högsta domstolen och underratterna har endast i undan-
tagsfall myndighet att befatta sig med tillämpningen
av de traditionella lagarna.

Grundläggande rättigheter

I den nya grundlagen, som antogs 1973, stadgas att alla
personer i Zambia, oberoende av ras, ursprung, poli-

ilska åsikter, hudfärg, tro eller kön skall åtnjuta de

grundläggande rättigheterna, dvs rätt till:
1. liv, frihet, personlig säkerhet samt lagens skydd.

2. tanke- och yttrandefrihet samt föreamlinge- och or-
ganisationBfrihet.

3. skydd av privatlivet och skydd mot fbrlust av egen-

dom utan ersättning.

Grundlagen behandlar dessa rättigheter mer i detalj

varvid den bl.a. utförligare redogör £br skydd mot

diskriminering p.g.a. ras, folkslag, ursprung, poli-

ilska åsikter, hudfärg och tro. Däremot behandlas ej

motsvarande skydd mot könediskriminering.

Politiska rattigheter
De politiska rättigheterna i Zambia är lika for män och

kvinnor. Alla zambieka medborgare över 18 år har röst -

rätt. För valbarhet till nationalforsamlingen krävs att
man är 21 år och medlem i partiet (United National Inde-
pendence Party, UNIP, är det enda tillåtna partiet).
Fbr närvarande är av nationalfbreamligens 125 ledamöter
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7 kvinnor, varav två sitter i regeringen. 1)

I partiets centralkommitté, som konstitutionellt är
överordnad regeringen, sitter f.n. tre kvinnor. 1)
I övriga partiorgan dominerar männen ännu mer, bort-sett naturligtvis från kvinnobrigaden, som ar partiets
kvinnoeörbund.

Kvinnor är likaberåttigade att upprätthålla offentliga
ämbeten. Inom den centrala förvaltningen som omfattar
ca två tusen befattningshavare på höge och mellannivåär dock endast ungefär en procent (21) kvinnor. 2)
Av dessa Er två ministrar, (handels- och bietånde-
ministrarna), två ambaesadörer (Sverige och Japan)
och tre distriktsguvernörer. Övriga kvinnor finns pålägre mellannivå.

Arbeteratt
Den enskilde arbetstagarene anstå11ningsförhå11ande på
den privata marknaden regleras i mycket liten utsträck-
ning av lagstiftningen. Detta sker istället genom avtal
mellan fackföreningar och arbetegivarorganieationer,
vilkas funktionssått och inbördes förhållande i ein turregleras av lagstiftning.

Statsanstä11da inklusive anställda incm.statsföretae GOhövriga statskontrollerade institutioner har löner ochövriga anetällningeförhållanden noggrant reglerade, men
de saknar förhandlingeratt. En övereyn av etatsanatäll-
dae löner och anstä11ningeförhå11anden blev klar under
1975 och de framlagda förslagen antogs med vissa modi-fikationer av partiet och regeringen.

1. Uppgifter per den 1.7 1976.
2. Government Direotory, juni 1975.
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Privatanstallda som inte är anslutna till några fack-

föreningar har en mycket svag stallning gentemot ar-
betsgivaren. Denna måste vid avskedanden iakttaga viss
uppsågningetid, ar skyldig att följa de bestämmelserna

om minimilön com existerar £br vissa branoher och skall

betala bostadsbidrag till anställda med en månade1ön

understigande 45 Kwaoha (oa.250 kr), dock inte till
gifta kvinnor. Fbr övrigt dikterar arbetsgivaren själv

villkoren. Ean har t.ex. möjlighet att avskeda kvinn-

liga anställda vid giftermål eller graviditet, vilket

också torde förekomma ganska ofta.

Statsanstallda har jämförelsevis mycket goda anställ -

n1ngsförhå11anden med pensioneförmåner, möjlighet att

få lån för inköp av kapitalvaror, eubventionerad bostad

m.m. Ogifta kvinnor står i dessa avseenden på jämställd

fot med mannen. För gifta kvinnor däremot ar förhållan -

dena till viss del annorlunda. De har t.ex. inga bostads-

förmåner. Man anser att det är mannen i familjen som ska

hålla med bostad. Både gifta och ogifta kvinnor i stat -

lig tjänst har rätt till tre månaders obetald barnledig -
het. Undantagna är ogifta kvinnliga lärare, aom blir

avskedade vid graviditet. Bakom denna oråttviea ligger

uppfattningen om läraren som ett föredöme för sina

elever. Den kommission som nyligen sett över stats-

anstålldae ansta11ningeförhå11anden föreslog att rå-

rarna skulle få samma rått till barnledighet com övri -

ga statsanställda kvinnor. Detta förslag blev emeller-

tid inte godtaget av regeringen och partiet.

PensionsförmAnerna gäller inte de som är anställda på

kontrakt. Kvinnliga anställda har rått att övergå till
kontrakteanstallning vid giftermål. Detta ger en något

högre lön, och är förmånligt om man räknar med att gö-

ra längre avbrott i sitt yrkesverksamma liv fbr att

"ta hand om familjen". Pör att kunna dra full nytta

av pensionförmånerna måste man namligen arbeta i samman-

lagt 25 år varav minst 10 år i en följd.
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Lbnerna är desamma fbr man och kvinnor i samma tjänste-
stållning. Kvinnorna återfinns dock oftast på sekrete-
rarposter och lagre nivåer i hierarkin.

'För.faokfbreningeanslutna.inom den privata sektorn va-
rierar anstållningsförhållandena beroende på det avtal
man fbrhand1at eig fram till. Normalt ger man tre måna-
dels obetald barnledighet.

I lagstiftningen finns ett par speoialbeetåmmelser £Br
kvinnor på arbetsmarknaden. Kvinnor har rått till en
dags ejukledighet per månad utan uppvisande av sjuk-
intyg. Kvinnor får inte arbeta 1 tillverkningainduet -
rier nattetid och bverhuvudtaget inte 1 gruvor.

1010 PamiI*erEttE C1viiö1a stiftnin

Äktenskap

Gifter man eig enligt åktenskapsfiirordhin gnö(Narriage
Ordinanoe) år äktenskapet ställt under den civila lag-
etiftningens jurisdiktion. De civila lagarna år till
stbrsta delen hämtade direkt från den brittiska lag-
stiftningen.

Endast en mindre del av aktenskapen ingås under den
civila lagstiftningen. Under åren 1964-69 gifte sig
blott 924 zambiska par under Ektenskapsfbrordningen.

FBr att gifta eig ska båda parter vara fyllda 21 år
samt vera ogifta (skilda, änka/ankling). Även ett tre -
ditionellt äktenskap fbrhindrar ,giftermål under äkten-
skapsfbrordningen. Den gifta kvinnan har i princip
samma ekonomiska rättigheter com sin make. Eon har
ratt att själv disponera sin privata egendom, både det
hon £Brt med sig i boet och det hon fbrvårvat under
äktenskapet, inklusive lbne- och andra inkomster. Hon
har också rätt att ta lån, att driva egen rbrelse etc,



Skilemåse

6

och är själv ansvarig £Br sina handlingar och f3r de

traneaktioner hon gör med ein egendom.

Samma rättigheter galler fbr den gifte mannen. Han

disponerar själv över sin egendom och sina inkomster.
Eftersom en mycket liten del av de gifta kvinnorna
har något avlönat arbete, har mannen ofta rått att dis-
ponera huvuddelen av familjens inkomster.

Mannen år fdreörjningsp1iktig gentemot hustrun och

eventuella barn, medan hustrun inte har motsvarande
skyldigheter.

FBraldrarna har gemensamt vårdnaden om barnen.

a

Den civila ekilemåssolagstiftningen galler äktenskap

under Ektenskapeförordningen. De lagar som gäller är
identiska med de brittiska.

Giltiga ekilsmåesoorgake ar: otrohet, grymhet, men-

talejukdom, sodomi , våldtäkt samt att partnern givit

eig ivåg fbr minst tre år sedan. Det åligger den skils -

måssosökande att bevisa att något av dessa skål fore-
ligger.

Under den tid com skilemessofbrhandlingar pågår har

hustrun rått till underhåll vare sig det Er hon eller
mannen com sbker skilsmässa.

När skilsmassan beviljats kan domstolen &lågga mannen

att betala en klumpeumma eller ett årligt underhåll

till kvinnan under kortare eller längre tid. Normalt

betalar mannen en tredjedel av ein inkomst i underhåll
till ein f.d. hustru, men.detta beror bl.a. på kvin-
hans mej1igheter att sjalv finna egen utkomet.
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När en afrikan avlider utan att efterlåmna testamen-
te fördelas hans efterlämnade ägodelar enligt sed-
vaneratten i den del av landet som personen eller hans
föräldrar ursprungligen kommer ifrån.

När en vit man avlider utan att ha. skrivit testamente
fördelas hans egendom mellan änkan och barnen enligt

brittisk lag.

1.2. Fai1iil erätti traditionell la, Btietnin

Allmänt

Äktenskap

Det finns ett stort antal folkgrupper 1 Zambia. Av

dessa är Bomba, Lozi, Lunds, Chewa, Tunga, Lamba,

Luvale, Kaonde och Ila de största. De har sina egna

traditionella lagar, men likheterna dem emellan är
ofta stora. De största skillnaderna finns mellan
matrilineåra och patrilineara folkgrupper. 1)

Vilka lagar som skall tillämpas beror på olika fakto -

rer. Vid fördelningen av arv är det den avlidnee folk -

tillhörighet som är avgörande. Äktenskap kan ingås

enligt sedvaneråtten hoe den folkgrupp någon av par-
terna tillhör och vid konflikter, skilsmässa o dyr.

är det denna sedvanerätt som gäller. I vissa frågor

är det de traditionella lagarna på boetadsorten som

gäller.

Det finns, com tidigare nämnts, möjlighet att gifta

eig enligt den civila lagstiftningens åktenskapeeör-
ordning. Detta är dook mycket ovanligt. De allra flesta
gifter sig i enlighet med de traditionella lagarna.

Pdlrggml: Bn framträdande egenskap hoa det traditio -

nella äktenskapet är förekomsten av polygami. Männen

har rätt att ha flera hustrur samtidigt. Kvinnorna
har inte samma rättighet.
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1. Natrilineår = elaktekapen räknas på moderns sida

Patrilineär = " " " faderns "
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Polygami är emellertid inte längre eå vanligt. Ner än
90 Procent av alla gifta man har endast en fru.

Tidigare - och i viss mån fortfarande på landsbygden-
hade detta system klara fördelar för alla parter.
Familjen fick Bkad arbetskraft, vilket innebar att man

kunde odla upp en stbrre areal och kvinnorna hade hjälp
av varandra och slapp alltför täta havandeskap.

I de urbaniBerade delarna av Zambia ddr de flesta
gifta kvinnor inte har mdj11ghet att bidra till fa-
miljens budget klarar endast ett fåtal man av att £Br-

sBrJa mer ån en hustru.

Giftermålet: En kvinna skall fbr att kunna få gifta

sig ha uppnått puberteten och vara ogift (skild,anka).
Hon själv, men även hennes far, måste ge sitt sam-
tycke till äktenskapet fbr att det ska bli giltigt.

En man.behbver däremot inte sin fars samtycke fbr att
få gifta sig.

Tidigare kunde familjen arrangera äktenskap fbr sina
barn utan att dessa tillfrdgades. Numera krävs att
berörda parter eka ge sitt samtycke, vilket inte
hindrar att det fortfarande, sarekilt på landsbygden,

1 många fall är fbrå1drarna som valjer ut äktenskape-

partner.

I det fall kvinnans far motsätter sig äktenskapet

skall detta förhindra att ett traditionellt äktenskap

kommer till stånd. I stadsområdena har dock numera

föräldrarna mycket litet inflytande på valet av make/
maka. Godkannandet från brudens far har reducerats
till en ren formalitet.

Brudprise De båda parternas familjer förhand1ar om det
brudprie Bom ska betalaeötill kvinnans familj. Brud-
prieete storlek, betydelse och innehåll uppvisar stora
skillnader mellan olika delar av Zambia.
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Dess storlek och sammansättning varierar också beroende

På Om kvinnan varit gift tidigare. Ir hon gravid på-

verkar också detta brudpriset.

Brudprieet består bvera11t i Zambia av ett antal olika
avgifter. Fbljande typer är de vanligaste:
1. liten avgift för att inleda aktenakapsfbrhand-

ringar.

2. liten avgift för att bekrafta att Bverenskommelse

nåtte.
3. avgift £br rätten att sammanbo med hustrun.

4. avgift fbr att fastställa ratten till barn £bdda

inom äktenskapet.

5. avgift till brudens mor.

6. avgift fbr att kvinnan ar oskuld.
7. oermoniella avgifter.

Alla dessa avgifter fdrekommer inte Uvera11t i Zambia.
Vissa är också av mindre betydelse, medan andra är
nbdvånd1ga för att äktenskapet skall träda i kraft.

Äktenskapet ingåe när båda parter, samt kvinnans far,
givit sitt samtycke och de våsentliga delarna av brud-

priset betalate. Det blir slutgiltigt stadfäst antingen

i och med att bruden flyttar hem till sin make, eller
1 och med aktenskapete fullbordan, beroende på vilken
del av landet det gäller.
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Rattfi {äter £ s Idighéter'Enom aktenskapet: En väsent-
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lig ojåmlikhet mellan kdnen råder beträffande sexual-

livet. Mannen har £ulletandiga sexuella rättigheter
gentemot ein hustru och kan, om hon är otrogen, begära

skadestånd av mannen i fråga, och i vissa områden även

av sin hustru. Hustrun saknar denna mbjlighet. Ett
visst undantag finns i de norra delarna av landet där,
om mannen är otrogen under arn hustrus graviditet och

hon dbr 1 barnsäng, hennes släktingar kan kräva honom

på ett ansenligt skadestånd.
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Det är mannens skyldighet att ordna bostad åt familjen
samt att försörja hustru och barn. Underlåtenhet i
dessa båda frågor är i princip straffbart, men leder
normalt aldrig långre än till upp16sningöav akten-
skapat.

Den" Fr-i;e~v*1>Ena;n's Öä; 'derattx Ägodelar och fast egen-

0

0

0

O

dom som £örvärvate av kvinnan före äktenskapet förblir
hennes privata egendom efter giftermålet. Gåvor till
hustrun och arv från hennes slåktningar under akten -
skapet räknas också com hennes personliga egendom.
Reglerna ar'däremot lite oklara betraffande eventuel-
la arbeteinkometer. Traditionellt har hustrun rått till
inkomster från eget arbete av typ ölbrygening, hantverk
och försäljning av trådgårdsprodukter. Beträffande löne-
inkomster fran hel- eller deltidsarbete finns däremot
inga definitiva normer. Det vanligaste torde dock vara
att kvinnan själv anses ha rått till dessa inkomster.
Konflikter 1 äganderattsfrågor förekommer mycket sällan
1 andra sammanhang än vid skilsmässa. Äganderätten be-
handlas därför mer utförligt i avsnittet om skilsmässa.

Bs=-denis s#t"äl:lnin : Barnets e1öktti11hbrighet är bestämt
redan vid födelsen och kan inte andras. Barnet hör till
moderns släkt i ett matrilineårt samhälle och till fa-
derns släkt 1 ett patrilineärt samhälle. Utomäktenskap-
liga barn tillhör alltid moderns släkt. Inom äktenska-
pet är båda föräldrarna förmyndare till barnen. Det
finns ingen beetamd myndighetsålder, utan pojkar blir
myndiga när de gifter sig eller i och med att de läm-
har hemmet £br att börja arbeta eller när de anses
uppnått mogen ålder. Samma oak gäller flickorna,, med
det undantaget att de, oberoende av ålder, skall ha
ein fars samtycke vid giftermål.

Skilsmässa

Skilemäseoprooeduren och giltiga grunder för skils -
mässa enligt eedvanerätten är 1 stort sett desamma

över hela Zambia.
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Skilsmässa kan genomfärae antingen genom en överens-

kommelse utanför domstolen mellan parterna och deras

släktingar eller genom färhandlingar i lokalrätten.

När det är kvinnan som bbrjar skilsmässoprooeesen be-

hsver hon inte någons samtycke fbr att €Bra detta,

men däremot begär rätten ofta att någon av hennes släk -

ringar (t.ex. fadern, en bror eller morbror) är när-

varande. Dennes inställning till skilsmässan beaktas

av rätten, men är normalt inte avgbrande.

Statistik på området saknas, men det torde vid en

mycket stor del av ekilemässorna vara hustrun som tar

initiativet. En orsak till detta är att mannen har
mbj1ighet till månggifte och därfsr inte behsver skilja

sig fbi att kunna gifta sig på nytt, vilket däremot

är nädvändigt för kvinnan.

Grendéf"fbr"skilsmäesaz Orsaker som man kan åberopa

vid begäran om skilsmässa är inte klart specificerade
och givna, utan rätten beviljar skilsmässa om den anser

det bevisat att äktenskapet misslyckats och inte går

att reparera.

Hustrun kan t.ex. åberopa makens färeum1ighet att för-
sörja familjen, impotens'eller €rymhet'Eom bevis för att

äktenskapet inte kan fortsätta. Mannen kan t.ex.
framhålla hustruns lättja, otrohet eller oeruktbarhet

som grund för skilsmässan.

Efter skilsmässan har kvinnan rätt att gifta om sig

så snart hon Önskar.

Skadestånd = I många fall kan den part som genom sitt

handlande orsakat skilsmässan beordras att betala
skadestånd till den andra parten, av rätten.

0

0

!

0

i
if

E

~
.

i
~

l

3

@

iF

~

R

i

i.

!"
~

E

!

{

i



i
1

1

!

7

!

.!

i
.~

!

0

0

O

13

Bddelninéx Inom äktenskapet förekommer i princip ingen
gemensam egendom utom eventuellt produktionen inom
familjens jordbruk, eå vid skilsmässa tar var och en
av makarna sin privata egendom med sig ut ur boet.
Hustruns privategendom kan indelas i fyra kategorier:
1. All egendom hon fört med i boet.
2. Egendom som förvärvats under äktenskapet genom
hennes eget arbete. Viss osäkerhet råder dock rsrande
1öneinkomster från £Brvärvearbete.
3. Gåvor och arv lill - hustrun under äktenskapet från
andra än maken, samt personliga ägodelar, kläder o dyr.
som givits av maken.'
4. Hustrun kan också ha rätt till en andel i växande
grbdor och lagrad säd.
Hustrun har inte rätt till någon del av de ägodelar
com inkspts av mannen under äktenskapet till det ge-
mensamma boet som t.ex. mbbler och andra hushålle-
artiklar. Hon har inte heller rätt att bo kvar i det
gemensamma hemmet och inte rätt till någon andel i
den jord com ägo av hennes man.

Det bbr påpekas att makarna har rätt att själva besluta
om bodelning utan att vara bundna av några regler. Det
är endast när makarna inte kan enas som rätten träder
in. Rätten är inte heller alldeles bunden av ovan nämn-
da regler utan kan i någon mån variera dessa med hän-
Byn till omständigheterna.

Väkuh~~~~~hmfbarnens I vårdnadsfrågor liksom 1 fråga
om bodelning har makarna rätt att själva träffa en
Överenskommelse. Kan de inte enas blir det 1oka1rätten
som avgsr.

Barnets bästa är den ojämfärligt viktigaste faktorn
fbr domstolen att beakta. Andra faktorer är barnets
ålder, dess s1äktt111härighet och dess egna önskemål,
särskilt när det rör sig om stbrre barn.
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Även om det är modern som har vårdnaden om barnen

kan fadern t.ex. ha rätt att ge sitt samtycke vid dot-

torne giftermål, rått att ta emot brudpris samt vissa

sociala rättigheter. Har fadern vårdnaden om barnet

har däremot inte modern några klara rättigheter genre-

xmtlmnmt.

UhU~&~~Tl: Lokalrätten beslutar normalt inte om något

underhåll till hustrun eller barnen vid en skilsmässa.

FBrst helt nyligen har några få lokalråtter i läror -
ter bbrjat tillddma barnen underhåll. Bfterlevnaden

av beslutet har dock varit varierande.

ttigheter

Under civil lagstiftning upphör alla åktenekapliga

band att gälla i och med makens död, och änkan är fri

att gifta om sig omedelbart.

Under de flesta afrikanska traditionella rättseystemen

är detta inte fallet. Änkan har inte rått att gifta om

sig eller ha ett sexuellt förhållande innan vissa ce-

remonier genomgåtts. Vilka ceremonier com krävs varje-

tar mellan olika delar av Zambia. Vanligast ar följan -

de varianter:
1. Rltuellt samlag med den avlidnes efterträdare,1)

vilket syftar till rituell rening. (Vanligt i Loa-

pula, södra, centrala och norra provinserna samt kop-

parbältet).
2. En sorgetid kombinerad med en ceremoni som tjänar

som förlösning av änkan ifrån äktenskapet. (Vanligt

1 Östra provinsen).

3. I västra provinsen iakttar änkan en viss sorgetid

samt genomgår vissa ceremonier, men har rätt att gifta

om sig eller ha ett sexuellt fbrhå11ande omedelbart

efter makens död.
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Tidigare var i många delar av Zambia änkan tvungen

att betala en avgift till den avlidnes släktingar
vid reningsritualen. Detta är numera helt frivilligt.

Arvet: När man talar om arv i eedvaneråttaliga same

manhang, är det att märka att arvsbegreppet inte en-
dast omfattar materiella ting, utan att Even samhälls-

ställning ärva.

Gemensamt £ör de flesta folkgrupper i Zambia är att
den som Övertar den avlidnes eamhällsstållning också

ärver merparten av den efterlämnade egendomen. Denna

person övertar också den avlidnes skyldigheter, t.ex.
gentemot - barnen.

Till skillnad mot vid giftermål och skilsmässa, där
sedvaneråtten är likartad Sver hela landet, uppvisar

arvelagarna stora variationer mellan olika folkgrupper.

De.stora ekiljelinjerna går mellan matti - och patti-

llneåra folk.

De flesta folkgrupper i Zambia är matrilineära. Ne-

dan gee några exempel på olika arvslagar:

Hos det patrilineära Ngonifolket, efterträds den av-
lidne av sin äldste son, som också ärver'all egendom.

Änkan har emellertid rätt att, så långe hon inte gifter

om sig, fortsätta att disponera den avlidnee hus och

Jord.

De matrilineära Lozis utser en efterträdare till den

bortgångne. Ägodelarna delas lika mellan söner och

ogifta döttrar. Änkan har inte rätt till makens jord,

men kan få möjlighet att bo kvar. Hon har rått till
kläder, huegeråd och £iltar samt en andel av skörden.
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Hos Bembafolket, com även de är matrilineära, får den

som utses till efterträdare vanligen en större del

av arvet än övriga släktingar. Arveberättigande är

den dbdes syskon och syetrarnas barn. Barnen till den

döde hör till moderns släkt och saknar därför i prin-

cip arvsrätt. Änkan har rätt till en andel av skörden,

kläder husgeråd m.m. Hon återvänder normalt till sin

egen familj vid makens dödsfall.

Även under de flesta sedvanerättsliga system har man

möjlighet att genom ett muntligt testamente påverka

fördelningen av sin egendom, t.ex. att i ett matti -

lineärt system låta sina egna barn ärva. Det går

däremot inte att genom testamente överföra egendom

till andra än släktingar. Hustrun är därigenom ute-

sluten. Möjligheten finns naturligtvis att skriva ett

testamente enligt den civila lagstiftningen med hust-

run com förmånstagare. Eat makarna ett gemensamt bank-

konto £år änkan ensamrätt till dessa medel vid makens

dödsfall.

Förmåner som kan komma änkan till del:

Fatal Aocidents Act kan ge änkan rätt till skadestånd

om makens död orsakats av någons vårdslöshet (t.ex.

1 trafiken, på arbeteplatsen).

Workmené Com eneation Ordlnanoe. De flesta anställda

täcks av denna förordning, som ger hustrun och bar-

non rätt till ansenligt understöd om mannen dödas i

arbetet.

I

!

0

0

€

.

J -

{
i

H

H
l:

sl

4

t
i
l
l
~

l

[
.

L

}

il

ie

~
~

'{

i

!

~

i.

1.

3.

il

.(

!.

!

~

{
5

I

iE

L

i

Civil Service Pension Act ger änkan och barnen till

en etatetjänsteman betydande understöd vid mannens

bortgång.
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Zambia National Provident Fond är en pensionefond,
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som täcker de flesta anställda inom den privata sektorn.
Medlemmar 1 fonden anger en valfri person som för -
månstaeare'i händelae,av dödsfall.

Slutsatser
Zambia år ett ungt land. Under en relativt kort tids -
period har levnadsbetingelserna kraftigt förändrats
fbr en stor del av befolkningen. En tredjedel av be-
folkningen bor nu i tätorter och lever ett liv som i
de flesta avseenden skiljer sig från det traditionella
bylivet.

Trots detta fungerar fortfarande den gamla aedvane-
rätten inom familjerätten. Detta leder ofta till stora
orattvieor mot kvinnorna. Änkorna är värst drabbade.
När en kvinna mister sin man genom dbdefa11, kommer
mannens släktingar och ger anspråk på hans ägodelar.
I en familj som har haft det relativt gott ställt,
kbpt mbb1er, radioapparat och kanske en bil och har
en bra tjånstebostad, fbr1orar hustrun allt detta*när
mannen dbr. Mannens släktingar tar ågodelarna och = hon
mister en eventuell tjånstebostad.

Vid skilsmässa drabbas också kvinnan hårt om familjen
har haft en hygglig levnadsstandard. Mannen har rätt
till alla ägodelar com kbpts fbr hans lön. Vanligen
är gifta kvinnor hemmafruar och har inte haft någon
inkomst. De blir i och med skilsmässan ofta ställda
på bar backe. Något underhåll kan varken barnen eller
hustrun räkna med. Änkornas svåra lott har under se-
nere tid uppmärksammats i massmedia och regeringen
har beslutat att se över lagstiftningen på detta om-
råde. Polioyn är att bevara det com ånnu är ekåligt
i de traditionella lagarna, men att undanrbja de
värsta oråttvieorna.
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å kvinnan

Den officiella synen på kvinnornas stallning och deras

roll i utvecklingsarbetet framgår bl.a. av enhete-

partiets program och de nationella utveeklingsplanerna.

"EumaniBmen" är den etatsbårande ideologin 1 Zambia. -

Preeiden Kaunda har redogJort fbr innebörden av

hnmaniemen i två grundlaggande ideologiska manifest. 1)

I dessa beskrivs det samhälle man vill skapa, de bris -

ter som ännu råder och hur man bör omeorma samhället.

Ingenstans nämns dock kvinnan, hennes situation i Zam-

bla och hennes roll i eamhallsutveoklingen.

Den senaste utvecklingsplanen 2) ger nästan lika lite

belysning.av kvinnans behov. Endast i avsnittet om

häleovården nämns kvinnan särskilt. Det galler då be-

hovet av utbyggnad av mbdra- och barnhäleovården.

President Kaunda tar endast i undantagsfall upp kvin-

hans situation i sina tal. När det händer - t.ex. vid

Eppnandet av KvinnobrigadenB konferens - kan budskapet

vara fdljande: "De zambiska kvinnorna har alla möj-

ligheter. De kan fritt välja yrke och är inte på nå-

got satt diskriminerade i fbrhå11ande till mannen.

Det finns kvinnor på höga poster inom partiet och fbi -

valtningen. Det galler bara fsr kvinnorna att inse ein

viktiga roll i landets utveckling, ta på sig sitt an-

svar och bli produktiva. Kvinnobrigaden behöver en bält -

re organisation på gråsrotsnivå £br att kunna mobili -

sera kvinnorna och göra dem delaktiga i revolutionen.

Regeringen ser inte något behov av sin medverkan".
5)
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1. Humanism 1 Zambia and a guide to lic Implementation

Part I and II. Kenneth Kaunda 1967 resp. 1974.

2. Second National Development Plan, 1972-1976.

3. Fritt från Öppningstal av president Kaunda vid den

första Women's Brigade Conference eep. 1974.
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Enligt den officiella synen existerar inte något
kvinnoproblem. Kvinnor och man är jåmnatallda.

rv£aäiiö~1é
-

£é'
=

'een

Women'e Brigade som är partiets kvinnoorganlsation,
ska samtidigt fungera com paraplyorganiaation för
alla kvinnoorganisationer 1 Zambia. Brigadens ord-
förande och främsta talesman, fru Kankasa, ar medlem
1 partiets centralkommitté.

Fru Kankasa synes vara mer konservativ i kwinnofrå-
ger ån utbildade kvinnor 1 allmänhet. Hon framhåller
att de zambieka kvinnorna har goda fbrutsattningar
att få utbildning och att hävda sig inom arbetelivet
och politiken samt att de gifta männen är vålvilllga
och lbter sina hustrur arbeta utanfbr hemmet. Eon
är motståndare till familjeplanering med motiveringen
att Zambia är underbefolkat. Hon uppmanar kvinnorna
att inte bara tänka på sina rättigheter utan också
vara medvetna om sina skyldigheter mot familjen och
samhället. "Kvinnan skall vara com blomman, som biet
söker sig till".

Kvinnobrigaden arbetar bl.a. £Br bättre arbetBvill -
kor fbr kvinnorna och fbrsbker t.ex. få till stånd
tre månaders betald barnledighet. Brigaden arbetar
också fsr ökad produktion av grdnsaker och hönspro-
dukter genom att bilda särskilda foreningar fbr kvin -
nor på landsbygden. Den £örsbker också £brmå kvinnor
att starta egna jordbruk,

Kvinnobrigadens medlemmar deltar aom lärare i alfa -
betieeringeprogram och forsöker genom information
och diekussionsgrupper att sprida kunskap om hälso-
och barnavård, nutritionsfrågor, hushållskunskap etc.
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KVINNANS ROLL I LANDSBYGDSUTVECKLINGBN

Zambia kan med afrikanska mått ge intryck av att vara
relativt val utvecklat med den starka urbanisering

som skett efter självständigheten 1964. Trots detta.

utgörs större delen av befolkningen av fattiga'små-

brukare inom ejälvhushållssektorn. Av alla jordbru -

kate tillhörde 1970 mer än 90 procent denna kate-

gori, 7 procent var s.k. "emergent farmers" och en-

dast 550 - överväldigande vita - driver jordbruk 1

stor skala (oommeroial farmers).1) Till småbruken

räknas här dem com inte såljer mer an hälften av ein

produktion.

Den vanlige småbrukaren lider brist på rådgivning

och andra tjänster, kommunikationer och marknader.

Dessa problem är evårhanterliga i ett eå glesbefol -

kai land som Zambia.

Kvinnans*&%11'&' ~~t*traditionei1€"sTETvhuehå1let

I det traditionella bysamhället är mannens och kvin-

hans roller klart åtskilda och noggrant definierade.

Mannen och kvinnan kompletterar varandra i fråga om

färdigheter. De är ömsesidigt beroende av varandra

samtidigt som de fungerar självständigt inom sina

respektive arbetsområden. Fördelningen av sysslor

kan variera något mellan olika folkgrupper. Den van-

liga arbetsförde1ningen är att kvinnorna sköter allt
jordbruksarbete utom svedjning och röjning. Kvinnorna

har sina åkrar där de odlar för familjens behov. De

föreogar över jordbrukeproduktionen och inkomsterna

från försäljning av ett eventuellt överskott.

Därtill sköter kvinnan matlagning och därtill hö-

rande sysslor, såsom vattenhämtning och vedsamlande,

och har huvudansvaret fbr barnen.
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1. Lombard- Tweedie "Agrioulture in Zambia since

Independence". Nec Zam 1974.
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Mannen röjer och svedjar, jagar, fiskar, sköter even-

tuell nbtboskap och handhar de samhälleliga angela-

genheterna.

Kvinnan har således en betydande roll ur fbrebrJ -

ningseynpunkt. En man har svårt att klara sig utan

en - huatru. Har han råd att skaffa sig mer än en fru,
betyder detta att han kan odla upp dubbelt aå stor
areal. Genom ein stora ekonomiska betydelse har kvin-
norna också ofta stort inflytande på sina mån, även

om det år männen som fattar beslut i viktiga ange-

lägenheter. Inkomsterna från fdreäljning av över-

ekottsprodukt;on dieponerar kvinnorna själva. Dess-

utom kan de skaffa sig extrainkomster genom att
brygga majs61 (ohibuku) fbr fbreå1jning. Ölbryggning

på kommersiell basis är dock ett relativt nytt fe-

nomen. Tidigare bryggdee och serverades 81 endast 1

samband med vissa ceremonier, exempelvis brbllop.

E*öiräaé*ra1*ééfeääéié1&-1éå "hN'Hbrdbruket

Även om de flesta jordbrukare huvudsakligen produ-

cerar £Br familjens behov, har försäljningen av jord-

bruksprodukter fått stor betydelse också fbr små-

brukargruppen. Den viktigaste grddan är majs, och

trots att det är kvinnorna com gbr det huvudsakliga

arbetet med majsen (sår, rensar ogräs och skbrdar)

anses den vara en "men's drop". Mannen tar hand om

fbreå1jningen av majsen när det är fråga om stbrre
kvantiteter. Den säljs till det statliga inköpsor-

ganet till ett fastställt pris. Traditionellt skall
fbrtjeneten gå till hans hustru, men éåtsker ofta
inte längre.

Till "women'a orops" räknas bl.a. jordnötter och

grdnsaker, höns och ägg. Dessa produkter ealjer

kvinnorna själva på lokala marknader.



2.3. Däri 'Hän

22

Tendeneen är således den, att så snart det blir
fråga om större förtjänster tar männen över huvud-

ansvaret. Detta kan också innebära att mannen bör-
jar arbeta mer i jordbruket. Pbr att öka produktio -

non och lämna självhuehållsstadiet ar detta nöd-

våndigt.

eretfva*rbreleen

Kooperationen kom att få starkt ökad betydelse i

Zambia strax efter självständigheten. Landsbygden

skulle utvecklas i första hand genom att bårkrafti -

ga kooperativa föreningar upprättades. Under slutet

av Bextiotalet ökade antalet föreningar och medlem-

mar mycket snabbt, snabbare En det var möjligt att

klara av administrativt. Satsningen till en början

på en producentkooperation där jorden ägdes och bru-

kades kollektivt misslyckades och huvuddelen av

föreningarna upplöstes efter några år. Sedan början

av 1970-ta1et försöker man istället utveckla en

service-kooperativ föreningsrörelee baserad på

£amiljejordbruket.

De kooperativa föreningarna hjälper sina medlemmar

med marknadaföringen av jordbruksprodukter, till -

handahåller gödningsmedé1 och utsade och kan ge

vissa lån till medlemmarna.

Det är männen com är mest aktiva inom föreningarna.

Nan uppmuntrar kvinnorna att också bli medlemmar och

inbjuder alltid både man och kvinnor till mötena.
Av tradition är dock kvinnorna tysta i manliga för-

samlingar. På en del hål anlitar man därför en kvinna 1)

att hålla möte med de kvinnliga medlemmarna.
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1. Woman organiser.
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Styrelsemedlemmar, £unktionärer och medlemmar utbil -
das främst genom kursverksamhet. KurBerna omfattaiEm -
non som föreningekunskap, stadgar, enkel bokfbring
och jordbruksamnen. Det är huvudsakligen mån com del-
tar i dessa kurser.

Föreningarna ordnar också särskilda kvinnokureer i
eömnad, matlagning och liknande ämnen.

Kvinnorna själva är dock mest intresserade av att få
jordbruksutbildning. Den kooperativa avdelningen
inom jordbruksministeriet har i varje provins särskil -
da enheter, ek. "mobile unite", som utgörs av jord-
brukeinstruktörer com åker ut till byarna och ger un-
dervisning på platsen. Ett sådant program är speciellt
betydelsefullt £ör kvinnorna, com är bundna till hem-
met av barnen och sina olika sysslor.

2.4. E1éeräåf'Hö'é
=

oreéhårää=#81*ö&€ Fw ramme

Större delen av Zambiae befolkning lever av jordbruk.
Ändå är inte landet självförsörjande med livsmedel.
Zambia har efter självständigheten haft goda inkomster
från kopparexporten och har ansett sig ha råd att im-
portera livsmedel till betydande kostnader. De låga
kopparpriserna under 1974 och 1975 medförde en avse-
värd minskning 1 exportinkomsterna vilket starkt be- .

gränsade importutrymmet. Behovet av att skapa en mer
divereifierad ekonomi och att öka livamedeleproduk-
tronen inom landet blev därmed alltmer uppenbart.

Under det senaste året har regeringen därför påbör-
lat en landsomfattande kampanj för att få till stånd
en ökad jordbruksproduktion bl.a. genom att uppmuntra
stadsbor att flytta tillbaka till landsbygden.
"Back to the land" är ett av de stora alagorden.
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Ett omfattande nationellt program, det s.k. "Rural
Reconstruction Programme", påbörjades 1 stor skala

1 början av 1975 och har sedan dess stadigt utvid -

gatB. Över hela landet har särskilda lager upprättats

där man 1 första hand skall ge arbetslösa ungdomar

praktisk utbildning.i jordbruk. I lägren odlas majs,,

andra basgrödor och grönsaker och man håller höns
för ägg- och kycklingproduktion. Lägren ska vara

självförsörjande och dessutom ge ett överskott att

säljas på lokala eller nationella marknader. Ansvaret

£ör Rural Reconstruction Programme ligger under för-

svarsministeriet och instruktörer och lågerledare

kommer till stor del från armén.

Programmet har uppmärksammats mycket i massmedia,

särskilt under programmets första månader då det

bl.a. ofta framkom att ungdomar givit eig iväg från

lägren. Partifunktionärer, regeringstjänetemän och

presidenten har därvid hotat med att dessa "deeerters"

skall svartlistas så att de aldrig kan få anställning

1 statlig tjänst. Samtidigt understryks att lägren

inte är fängelser och föräldrar uppmanas att skicka

sina barn till närmaste Bural Reconstruotion'camp.

Under våren 1976 har det kommit många positiva rap-

porter om den goda produktionen på många Rural Recen-

struction Camps. Statistik och faktiek information om

Rural Reoonstruction-programmet saknas dock. Tydligt

är att betydligt fler pojkar än flickor söker sig

till lägren. En av orsakerna till detta är att många

föräldrar är rädda för att sända sina döttrar till

ett lager med både pojkar och flickor, med tanke på

risken att flickorna skall bli gravida.

0

0

0

0
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2.6.

Ku*r'se*:E '1*61* kvinnor

På Farm Training Centres 1) runt om i landet ordnar
jordbrukeminiateriet kurser £ör kvinnor på lands-
bygden. Kurserna syftar bl.a. till att lära kvinnor-
na förbättrade odlings- och lagringemetoder inom
ramen för den existerande typen av jordbruk. En mycket
stor del av bl.a. majsskörden förstörs varje år i
Zambia p.g.a. otilleredsställande 1agr1ngsfbrhå11an-
den. Kvinnorna får också lära eig att ta tillvara
överskott av grönsaker genom tolkning samt enkel
marknadsföring. Varje år hålls 50-60 kurser av detta
slag.

Arbets- och Socialministeriet driver'cdmmunity
Deveio~. ont Centres i varje provins. Eåråges bl.a.

Eäzlsöväia

särskilda kurser för kvinnor. De £år lära eig höns -
uppeödn1ng, sbmnad, stickning, näringslåra och lik -
nande ämnen. Dessa centra utnyttjas också 1 alfa -
betiseringsprojekt.

Kurserna på Farm Training Centres och Community
Development Centres är kostnadefria.

Partiet har kvinnliga £unktionärer, Woman Regional
Seoretaries, ute i distrikten. Deras huvudsakliga
uppgift är att mobilisera kvinnorna politiskt, men
de ordnar även kurser av ungfär samma typ som i
Community Development Oentres.

2)

Zambia satsar stora resurser på sjuk - och hälsovår-
den, både på utbyggnaden av nya sjukhus och hälso -
centraler och på utbildning av personal.

1. 21 stycken totalt i Zambia.
2. Ministry of Health. Ten Year National Health

Plan 1972-1981.
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Hälsosituationen är på sina håll mycket oti11freds -

ställande. Undernäring och proteinbrist är mycket

vanligt bland barn i låga åldrar, både i städerna
och på landsbygden. Barnadödligheten är hög, 160 barn

av 1000 dör före ett års ålder. Vanliga barnsjuk -

domar är mäesling, lunginfektioner, masksjukdomar,

vattkoppor, kikhosta och mag- och tarmsjukdomar.

Mässling och kikhoeta är ofta dödliga beroende på

barnens dåliga allmänkondition. År 1967 påbörjades

en vaccinationskampanj mot mässling.

Det finns 76 sjukhus i Zambia, varav knappt hälften
är statliga. De övriga drivs av missionsstationer
och gruvbolag.

Hälsocentraler och kliniker finns utspridda över hela
landet. Varje hälsocentral betjänar i genomsnitt ca

8000 människor. Hälsocentralerna leds av sjukvårde-

assistenter som har en tvåårig utbildning. De flesta

av dessa är män. Antalet hälsocentraler var 513 år

1971 med sammanlagt 4000 sängplatser.

Barns- och mödravården: De senaste åren har stor vikt
lagts vid förebyggande mödra- och barnhålsovård.
"Under five clinics" har etablerats runt om i landet.
År 1970 fanns det 600 sådana kliniker. Samma år be-

räknas ca 40 procent av alla gravida kvinnor ha stått
under tillsyn. Vid ca en tredjedel av £örlossningarna

fanns utbildad personal till hjälp.

Enligt hälsoministeriets planer skall mödra- och barn-

hälsovården byggas ut så att i början av åttiotalet
80 procent av alla mödrar och barn ska stå under till -

syn. Nan avser överhuvudtaget att lägga mer vikt vid
preventiv hälsovård i förhållande till den kurativa.

0

0

0

0



3.

3.1.

0

0

0

0
U

1

27

URBANISERINGENS EFFEKTER Pl KVINNANS STÄLLNING

Allmänt

Bakgrund

Förvandlingen till ett s.k. modernt samhälle i nu-
varande Zambia började omkring sekelskiftet. Kolo -
niseringen av Rhodesia skapade ett stort behov av
arbetskraft till de europeiska farmerna och gruvorna
i Sydrhodesia. Zambia, dåvarande Nordrhodesia, ut -

vecklades dock inte nämnvärt under denna tid. Zambia
betraktades huvudsakligen com arbetskraftsleverantör.
Införandet av skatter gjorde att många män fick lämna
sin familj i byn och bege sig till Sydrhodeeia eller
Sydafrika för att tjäna pengar.

Härigenom skapades ett system där männen var borta
från byn långa perioder. Kvinnorna fick sköta jord-
bruket utan den hjälp av mannen de var vana vid.
Detta fortsatte flera årtionden framåt och har haft
stor betydelse för bl.a. hur Zambias jordbruk utveck-

lats.

Genom den mer omfattande utbyggnaden av képparindustrin
på 1920-ta1et skapades en mängd nya arbetstillfällen.
Fortfarande var dock inte bolageledning och kolonial -
makt intresserad av att ha en bofast afrikansk arbetare-
befolkning i gruvområdena. Man vill bevara systemet med

tillfällighetsarbetare. Afrikanerna skulle ha kvar sina
familjer på landsbygden, för att bevara ett stabilt
samhälle.

Löner och bostäder anpassades således för ungkarlar.
Dessutom kunde myndigheterna med hjälp av olika slag
av förordningar hålla kvar kvinnorna på landsbygden.
T.ex. tilläts i många distrikt inte ogifta kvinnor att
lämna distriktet. Gifta kvinnor måste ha sin man i säll -
skap.
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I början av femtiotalet insåg man från myndigheternas

sida att det inte gick att stoppa inflyttningen till
tätorterna och man accepterade en viss £astboende

afrikansk befolkning i städerna. Från 1953 blev det
möjligt att registrera äktenskap i städerna vilket
också främjade urbaniseringen.

Kvinnorna började således alltmer att flytta till
städerna. Till en början var det mest gifta kvinnor

som flyttade till sina män, som redan arbetade i sta -

den. Efter självständigheten har emellertid också

ogifta kvinnor i allt högre utsträckning bcrjat flytta

in till tätorterna. Under perioden 1963 - 1969 var
nettoinf1yttningen till tätorterna av kvinnor t.o.m.

större än den av män. Fortfarande finns det emeller-

tid ett underskott av kvinnor i urbana områden och

ett överskott på landsbygden.

Boendeförhållanden
När kvinnan lämnar landsbygden och kommer till sta -

den hamnar hon i en helt ny situation. Hon lämnar det

traditionella bysamhället där hon är delaktig i ett

fungerande socialt system och kommer till en omgiv-

ning som är mer komplicerad och där hennes traditio -

nella värderingar inte gäller längre.

I staden hamnar den nyinflyttade familjen sannolikt
i en s.k. "squatter area", som är ett område med olag -

lig bebyggelse. Bostadsbrieten är stor och de flesta

är nödsakade att bygga sitt eget hus i ett av de om-

råden som omgärdar staden. Under 1974 bestod nära

60 procent av nybyggnationen i tätorterna av svart -

byggen i squatter areas. Andelen av befolkningen som

bor i dessa områden Ökar ständigt. I Lusaka bodde 1972

42 procent av invånarna i squatter areas. 1)

0

0

.
0

!

1. "Narrowing the Gaps

1976.
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Ofta bor man mycket trångt 1 hus av lera eller sol-
torkat tegel. Husen står tätt och de eanitära for-
hällandena är undermåliga.

Myndigheterna har på senare år sett eig tvungna att
acceptera att dessa squatter areas är oundvikliga,
eftersom man inte kan tillhandahälla tillräckligt med
bostäder. Fbr närvarande genomförs i Lusaka ett mycket
omfattande och internationellt uppmärksammat projekt
för upprustning av ett antal equatter areas. Detta
projekt, com stöds av Världsbanken, kommer nu också
att utvidgas till andra städer och tätorter i Zambia.

Familjeetruktur

I Städerna.blandas människor från olika folkgrupper
med skilda språk och traditioner. Man är inte längre
omgiven av släktingar och stamfränder och har inte
kvar det stöd som etorfamiljen gav. Kärnfamiljen har
blivit den dominerande enheten. Detta betyder ofta
en forsämring av kvinnans ställning, eftersom hon blir
starkt beroende av ein man, som vanligen är den enda
1äntagaren i familjen. På landet har kvinnan en bety -
delsefull roll i jordbruket. I staden blir ofta hem-
met hennes arbetsplats.

Under 1971 -72 gjordes en undersbkning 1) i en "squat-
ter area" utanfor Lueaka, vilken behandlar gifta kvin-
nors arbetemöjligheter. Det framkom bl.a. att hälften
av de intervjuade kvinnorna inte kände till makens
1önen1vå. I vissa familjer hade hustrun inte till -
gäng till några pengar, utan mannen gjorde alla in -
ksp. Det vanligaste var dock att kvinnan fick en viss
summa 1 månaden som skulle räcka till mat och kläder
till henne själv och barnen. Vad mannen gjorde med
resten av lönen kände hustrun inte till. Ingen av
kvinnorna i undersäkningen var själv löntagare. Dessa
kvinnor hade således inte någon kontroll Över famil -
jens ekonomi.

1. Karen Tranberg-Haneen: Narried Women and Work,
African Social Research Nr 20 Dec. 1975.
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Familjestorleken

Det var vanligt förr att män com hade råd att betala
brudpris för mer än en hustru hade tv& eller flera
fruar. Eftersom kvinnan gjorde huvuddelen av jord -

bruksarbetet var polygamin en god affar för mannen.

Numera är det dock mindre vanligt med månggiete.

Vid folkräkningen 1969 hade nittiotvå procent av de

gifta männen bara en hustru. Femton procent av kvin -

norna levde i polygama äktenskap vid samma tidpunkt.

Den ekonomiska motiveringen till polygamin håller på

atttförsvinna genom att allt färre arbetar med tradi -

tionellt jordbruk. Tvärtom måste man som 1öntagare

ha det gott ställt för att kunna försörja mer än en

hustru.

Huehållen är emellertid fortfarande jämförelsevis

stora. Nära hälften av alla zambieka hushåll består
av eex personer eller fler. Det är normalt för en

kvinna att ha 6-8 barn.

Familjeplanering
Familjeplanering är en mycket omdiskuterad fråga.

Gifta kvinnor har möjlighet att £å preventivmedel

på sjukhus och häleocentraler. Mannen måste emeller-

tid ge sitt samtycke och härigenom hindras sannolikt
många kvinnor, som själva skulle vilja göra uppehåll

1 barnafödandet, från att få tillgång till preventiv-

medel.

Motståndarna till familjeplanering (däribland kvinno -

brigadens ordförande, £ru Kankasa) ser den som ett

sätt att hindra människor från att skaffa sig så

många barn de önskar och som ett medel att minska

beeolkningstillväxten. Zambia är ett glest befolkat

land och är betjänt av en snabb ökning av befolkningen.

hävdar man.

0

0

0
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Förespråkarna betonar att familjeplanering inte be-
höver betyda att familjen skaffar sig förre barn,
men att det blir längre tid mellan varje barn, vilket
är till gagn för både moderns och barnens hälsa. Tra-
ditionellt har man haft olika metoder för att för-
hindra att barnen kom för tätt, t.ex. att kvinnan
flyttade hem till ein släkt när barnet fötts och
stannade där till barnet var ett år eller mer. Nu
fungerar inte längre den typen av familJeplanerings-
metoder och kvinnan får ofta barn nästan varje år,
vilket är mycket påereetande fbr hennes hälsa, och
även för familjens ekonomi.

Sk11emåesor

Skilsmassor är vanliga i städerna. Zambia har aldrig
varit utmärkt av särskilt stabila äktenskap och i och
med urbaniseringen har ekilemässorna ökat 1 antal.
Enligt den senaste folkräkningen 1969 var elva procent
av kvinnorna 1 åldersgruppen 25 år och däröver skilda
och för kvinnor över 50 år var motsvarande siffra sex-
ton procent. De kvinnor som var omgifta inkluderades
inte 1 dessa siffror. Av männen var en betydligt
mindre andel skilda (mindre än hälften eå många)
vilket beror på att de i större utsträckning gifter
om sig, och då företrädesvis med kvinnor som inte
varit gifta tidigare.

Kvinnor som är skilda eller anker (tio procent av
kvinnorna över 25 år var anker) har en besvärligare
situation i städerna än på landsbygden, där de kan
£å hjälp av släktingar. I städerna måste dessa kvin-
nor försörja sig själva och en ofta stor barnaskara.
Möjligheterna att gifta om sig är små, då anker inte
är så eftertraktade på äktenskapemarknaden.
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Ogifta mödrar

Ett stort socialt problem är de ogifta mbdrarna. Det

föds många barn utom äktenskapet och särskilt i stä-

derna där de traditionella samlevnadereglerna är upp-

mjukade och den västerländska liveetilen see som en

förebild av många. En bidragande orsak är också att

man nu går 1 skolan en längre tid och gifter sig

senare än vad som var brukligt förr.

Flickan som blir med barn utan att vara gift är en

skam £ör sina föräldrar. Fbr flickan själv innebär

graviditeten att hennes framtideutsikter blir kraf -

tigt försämrade. Hon måste omedelbart avbryta sin

skolgång. Även om hon ges möjlighet att återuppta

utbildningen efter att barnet är fött, kan detta vara

praktiskt svårgenomförbart.

Fadern till barnet kan bindae vid faderekapet endast

om han själv erkänner sig som far. På mindre platser

där alla känner alla torde det vara svårt att svära

sig fri från ett faderskap, men i städerna är det myc-

ket vanligt att flickorna ensamma får ta hand om

sina utomäktenskapliga barn.

Möjligheten att gifta sig är inte så stor fbr en kvin -

na som har barn utom äktenskap. Får hon inte hjälp

av sin familj, kan det vara svårt för henne att hitta

någon försörjning. I den situationen är det lätt att

den unga kvinnan kommer in i en ond cirkel med till -

fälliga förbindelser med olika män, fler barn, större

ekonomiska problem, fler män, osv.

0

0

0

0

li.

3.2. Ut'H1'Tdnii'i möjrfgheter

Sedan självständigheten år 1964 har den Zambiska

staten gjort en stor satsning på utbyggnaden av under-

visningsväsendet.
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Vid självständigheten var tillgången av utbildade
zambier mycket knapp. Endast ungefär hundra zambier

hade akademisk utbildning, och bara 1200 hade gått
igenom eekundärskolan. Av hela befolkningen hade

endast en procent gått eju år i primårskola. 1)

Det utbildade fåtalet var huvudsakligen mån.

Fem år senare hade laget redan märkbart fbrbättrate.
Då hade 12 procent av kvinnorna och 26 procent av

männen gått minst £em år i primarskolan. Fortfaran -

de saknar dock de flesta utbildning (62 procent av

kvinnorna och 43 procent av mannen). Majoriteten av

befolkningen år analfabeter. 2)

Grundutbildning

Av de barn com nu växer upp får de flesta åtminstone
några åre ekolutbildning. År 1973 gick 81 procent av

barnen i åldern 7-14 år i primårskolan. 3)

Utbildningembjligheterna är desamma £ör pojkar och

flickor, men pojkarna är i majoritet på alla nivåer.
Andelen flickor sjunker ju högre man kommer på ut -

bildningeetegen. Första året i primärskolan är nästan
hälften av eleverna flickor, men 1 sjunde klass har
andelen sjunkit till 38 procent. Av eleverna i sista
årekursen 1 sekundårekolan är 25 procent flickor.
(Jämfört med många andra afrikanska stater torde dock

detta vara förhållandevis höga andelar).

All undervisning på primär- och sekundårskolenivå är
kostnadsfri, liksom även kost och logi fbr elever
Bom går i skola på annan ort än hemorten. Eleverna
måste dockrsjälva hålla med ekoluniform, vilket på

eekundårskolenivå är relativt dyrbart. FSr en flicka
com bdrjar sekundärskolan kostar utrustningen ca 50

Kvacha, vilket är mer än en månade16n fsr en ldgav-

l&md.
= 1 1 . . 1

1. IL0 "Narrowing the Gaps" JASPA Addie Abeba 1976.
2. Folkräkningen 1969.

3. Ministry of Education, Educational Statistics 1973 -
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EBgre utbildning och vidareutbildning

University o£ Zambia öppnades 1966 och under perio-

den 1969-1972 utexaminerades 550 akademiker, varav

B9 kvinnliga. 1) Är 1971 var 18 procent av studen-

terna kvinnor. Majoriteten av de kvinnliga studenter-
na finns inom de humanistiska och samhällsvetenskap-

liga rakultétérna. 2)

Det finns ett flertal institutioner fbr yrkesutbild -

ning. I de flesta fall krävs minst tre års sekundär-

skola och ofta är minimikravet fullssekundårekoleut-

bildning, dvs. £em år. FBr dem som går ut primarBko -

lan finns knappast några mbjligheter till yrkesut -

bildning. Flickorna söker sig efteråsekundärskolan
i första hand till lårarseminarier, sjuksköterska-

skolor och sekreterarkurser.

De tio lärarseminarierna hade 1973 totalt 2.668 ele-

ver, varav 1.075 kvinnliga. 1) Sjukskbterekeskolor-

na har plats för drygt 1.500 elever för utbildning

till "registered nureee?"enrolled nurses" samt barn-

morekor. len "registered nurse" har en utbildning

motsvarande den svenska ejuksköterskeutbildningen,

en "enrolled nuree" har en kortare utbildning).
Sjukskbterekeeleverna är uteslutande kvinnliga.

Det finns också flickor com ssker sig andra utbild -

ningsvagar. Tyvärr går det vanligtvis inte att få
uppgifter om könsfbrde1ningen på de olika skolorna.

Det torde dock inte råda något tvivel om att det fbr

flickorna är de tre ovannämnda utbildningsvågarna

som är helt dominerande.

r2+ Lt - r }- 5*} -rh - lm -s - ,gr;i - -gw

!
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T. Ministry of Education: Educational statistics 1973.

2. 11 al W lV

3. Ministry of Health:
Plan 1971-1981.

Digest of Statistios 1971.

Ten Year National Health
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Zambia National - service

Efter avslutad grundutbildning och fbre intrådet i
arbetelivet eller vidareutbildning skall alla ung-
domar tjanstgbra en tid i Zambia National Service.
ZNS eom'lyder under fbrsvarsministeriet ger ung-
domarna bl.a. militär ooh,politiek undervisning.
De får också utföra direkt jorbruks- , hålsovårde-,
undervisnings- och annat arbete under vistelsen 1
ZNS .

Yuxenutb11dn1ng

Ned en befolkning com till Btbrsta delen består av
analfabeter.är behovet av vuxenutbildning naturligt-
vic - atort.

Under 1973 deltog 54.000 zambier, varav 16.000 kvinnor
1 vuxenundervieningen. Av dessa studerade 57 procent
på primårskolenivå, 50 procent på eekundårekolenivå
och återstående 3 procent läste huehållekunekap eller
handeleåmnen. På primårskolenivå utgjorde kvinnorna
en tredjedel, på sekundärekolenivå en fjärdedel och
1 övriga ämnen tre fjärdedelar av eleverna. 1)

Alfabetisering
Några etbrre satsningar har hittills inte gjorts för
att utrota analeabetiemen 1 Zambia. Vissa mindre kam-
panjer har dock genomförts. Bl.a. drev kvinnobrigaden
en alfabetiseringskampanj bland kvinnor under kvinno-
året 1975. I ett i maj 1976 framlagt fbrs1ag till re-
formering av undervisningsvasendet, fbres1åe bl.a.
att en omfattande nationell alfabetieerineekampanj
skall genomföras.

Kureverksamhet för kvinnor
Det finns ett visst utbud av särskilda kvinnokureer.
Det är ofta de olika kristna organisationerna som
anordnar dessa.

- ?.;b

1. Ministry of Education: Eduoational StatisticB 1973é
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Vanligast är kurser 1 sömnad, barnavård och andra

hueliga göromå1. Kureerna syftar till att lära kvin -

norna att sköta hemmet och barnen på ett bättre sätt,

inte till att lära ut ett yrke. YWCA (Young Women's

Christian Association) och -Nindolo Eoumenioal Centre

ordnar denna typ av kvinnokurser.

Sy~sets~ttneng

Från början av urbaniseringsprooessen och ända in -

på femtiotalet är"detf"év"skäT*som"tedfgére.redovi -

saféT*Bvéraagande h~n = eom kommer till städerna fbr

att sbka arbete. De får arbete i gruvor och på byggen,

men tar även anställning inom, enligt europeiskt

synsätt, typiskt kvinnliga arbeteområden, d.v.e. som

hembiträden, städare, affärsbiträden osv. Är 1965

var nittioåtta procent av hembiträden män och fort -

farande anställa fler män än kvinnor com tjänstefolk,

Majoriteten av affärsbiträden är fortfarande män.

En av de statliga affärskedjorna anställer bver hu-

vud taget inte kvinnor.

När numera kvinnorna i allt hbgre utsträckning

flyttar in till städerna finner de att det finns liten

efterfrågan på kvinnlig arbetskraft. Det finns gott

om arbets16sa män, som oftare talar engelska, oftare

är läs- och skrivkunniga och oftare har yrkeserfa-

renhet.

Situationen förbättras successivt 1 och med att fler

och fler kvinnor får utbildning, men for majorite-

ten av kvinnorna som inte kan läsa och skriva finns

1 stort sett inga arbeten. Även bland de lågutbil -

dade männen finns många arbetslosa och de kommer

oftast £brst i tur.
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Det finns ingen färsk arbetemarknadsetatistik rö-
rande kvinnorna. De senaste uppgifterna är från folk -
räkningen 1969, som redovisar 25 000 kvinnor éch
347 000 man i av1önat arbete. Kvinnorna utgjorde så-
ledes knappt sju procent av alla 16neanetå11da.
Situationen torde inte ha förändrats nämnvärt åren
efter 1969, emedan ökningen i antalet arbetstill -
fälten varit låg. Detta innebar naturligtvis inte
att resten av kvinnorna är arbetslösa. På landsbyg-
den är många kvinnor snarare över- än undersyesel -
satta com obetald arbetskraft i familjejordbruken.
Både på landsbygden och i städerna är många kvinnor
(och mån) sysselsatta inom den informella sektorn,
dvs sysslar med handel, hantverk eller dylikt. För

- etadskvinnor är torghandel en av de få utkomstmöj -
ligheterna. De som sysslar med detta är ofta skilda
eller ånkor, Bom är tvungna att försörja Big och
sina barn.

Kvinnor med utbildning - till sekreterare, lärare,
sjuksköterska etc - har inga svårigheter att få
anställning. Bristen på yrkesutbildat folk är fort -
farande stor i Zambia och denna bristsituation kom-
mer att bestå lång tid framöver.

3'l'l

Kommunal service i fråga om barntillsyn finns endast
i mycket liten utsträckning. Det finns få kommunala
barnstugor. Däremot finns ett relativt stort utbud
av privata lekskolor och daghem. Dessa har dock så
högaöavgifter att endast européer och det zambiska
toppskiktet har råd att hålla sina barn där.

Kvinnobrigaden inom partiet intreeserar sig - £ör
denna fråga. Nan har planer på att starta egna dag-
hem, -som skall drivas med insamlade medel.
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Referat av Tranberg-Haneene artikel, "Married Women and Work:

Exnlorations from an urban case etud " 1)

Materialet till denna artikel härrör från intervjuer

under 1971 -1972 med hundra gifta kvinnor i stadsdelen

Ntendele i Lusakae östra periferi.

Allmänt: Ntendele uppkom som ett s.k. "site and service
soheme" för låginkomsttagare från squatter areas runt
Lueaka. Stadsdelen har ca 10 000 invånare och av dessa

har artike1fsrfattaren intervJuat hundra kvinnor som

utvalte medelst kvoturval.

Endast en liten del av Ntendeles befolkning är nykom+i;

ringar i Lusaka. Nästan hälften kom till staden redan

vid självständigheten eller tidigare. De flesta är så- a

ledes vana vid stadslivet. Majoriteten av männen har
dessutom tidigare arbetat i andra städer i bl a Syd-

rhodesia och Sydafrika.

Två tredjedelar av kvinnorna är gifta med män från
samma folkgrupp. Av alla giftermål sker 39 procent 1

hembyn eller hemdistriktet. Giftermål mellan parter av

olika ursprung sker mestadels i staden.

Mer än hälften av männen kom till Lusaka i sällskap med

sina hustrur. Ytterligare sexton procent var gifta vid

ankomsten till Lusaka och skickade efter sina hustrur

senare. Tjugotvå procent gifte eig i Lusaka och åter -

stoden reste hem till byn för att gifta sig. Endast

två procent av äktenskapen är polygama.

Medelåldern får kvinnorna är 27 år. De kvinnor som har

barn (90 %) har i genomsnitt fyra.

Kvinnorna har generellt mycket lite utbildning, mer än

hälften har aldrig gått i skola. Ingen av kvinnorna har

avlönat arbete. Av männen är 4 procent arbetslösa och

14 procent "self - employed" (vanligen med någon form av

småhandel). En femtedel arbetar som tjänstefolk, en

0

0
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fjärdedel inom byggnadsindustrin och av den återstående
har hälften okvalificerat arbete och hälften kvalifi -
cerat.

Kvinnornas arbetsmö j1igheterx Ingen av de intervjuade
kvinnorna har någon anställning vid intervjutillfället.
Ett fåtal av dem har tidigare arbetat. Några har haft
anställning som tjänstefolk men fått lov att sluta p g a
havandeskap. Ett par har arbetat i fabrikerii Sydrho-
desia.

Många av kvinnorna i Ntendele vill gärna arbeta. Männens
inkomster är ofta låga och räcker knappast till £ör att
försörja familjen.

Beroendet av mannens inkomst: Den genomsnittliga månads-
16nen för männen i Ntendele är 46 Kwacha 1). Männen dis -
ponerar dessa pengar mellan sig och sin familj på olika
sätt. Hälften av kvinnorna känner inte till vilken lön
mannen har. En annan grupp kvinnor (18 procent) har hand
om makens hela lön. Dessa kvinnor är genomsnittligt
äldre, har varit gifta längre tid och bott längre tid
i Lusaka jämfört med övriga. Några män (5 procent) ger
inte hustrun några pengar utan sköter alla inköp själv.
En större grupp män (21 procent) köper varje månad bas -
varan majsmjöl och kläder när så behövs samt ger hustrun
en mindre summa pengar till Övriga inksp, genomsnittligt
10 Kwacha. Hälften av kvinnorna £år en månatlig summa -
genomsnittligt 20 Kwacha - com skall räcka till mat åt
familjen samt kläder åt henne själv och barnen. De fles -
ta av kvinnorna har ingen uppfattning om hur resten av
lönen dieponeras.

Mannen och hustrun lever på många sätt i skilda värl -

dar. Kvinnans liv rör sig kring barnen och hemmet,
bortsett från besök vid stadsdelens marknad och butiker -
na däromkring. Mannen lämnar Mtendele och beger sig till
sitt arbete inne i staden. Efter arbetets slut umgås han

1. 1 Kwacha motsvarar ca 6 svenska kronor
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kanske med sina manliga arbetskamrater inne i staden

eller besoker ölbarerna i Mtendele. Mannen deltar
mycket sällan 1 familjelivet och uppdelningen i kvinn-

liga och manliga sysslor är skarp.

Småhandel och andra s eseleättnin ar: I brist på möj-
ligheter att tjäna pengar på den formella arbetsmark-

naden, har en del av kvinnorna börjat med egna ekono-

miska aktiviteter. Det rör sig huvudsakligen om små-

handel. Nan säljer.mat, bl, träkol, kläder och cement,

dvs varor som används i hemmen. Den som får tag i en

större mängd av en bristvara, exempelvis matolja, kan

sälja den 1 mindre kvantiteter och göra en god vinst.
Utmärkande £ör dessa aktiviteter är att de är olagliga,
utom for det fåtal som har tillstånd att idka handel.
Ett dylikt tillstånd är inte lätt att erhålla och kostar
dessutom pengar. Pengar - som kvinnorna bättre behöver

som startkapital för sin verksamhet.

Det faktum att verksamhetenwär olaglig, kan vara en

orsak till att inte fler kvinnor fbresker tjäna pengar

på detta sätt. Endast 13 procent av kvinnorna ägnar sig
stadigvarande åt någon typ av handel. Därtill kommer

11 procent som periodvis år aktiva.

0
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BIBLIOGRAFI ÖVER LITTERATUR SOM BEHANDLAR KVINNANS
SENANDNIEMMEAI

Detta avsnitt blir tyvärr mycket kort. Zambias kvin-
nor synes hittills inte ha ådragit eig något större
intresse från forskare och samhällsekildrare.

Existerande litteratur
1. "Women's Rights in Zambia". Report of a eonsultation.

Nindolo Eeumenical Foundation, 1970.

Detta är en etencilerad samling artiklar över olika
ämnen rörande de zambiska kvinnornas rättigheter.
Giftermålemönster, gifta kvinnors rättigheter, skilda
och änkors rättigheter är huvudämnena och dessa be-
handlas både ur sedvaneråttslig och civi1råtte1ig
synvinkel. Rapporten ger mycken och saklig informa -
tion.

2. Karen Tranberg- Hansen: "Narried Women and Work",
African Social Research nr 20,,deo.T1975.

Författaren till denna artikel tillbringade ett år
i Lueaka (1971 -72) com gåBtforskare vid Institute of
African Studies len till universitetet anknuten insti -
tution som mest bedriver antropologiek forskning).
Artikeln om gifta kvinnors arbetemöjligheter i Lusaka
ar ett av resultaten av hennes forskning. Artikeln -
com jag refererar i det föregående kapitlet - ger
information inte bara om kvinnornas arbetsmöjligheter,
utan även om deras allmänna situation.

3. B.C. Kankasa: "Report on the Development of the Sta-
rue of Zambian Women". Freedom House, 1974.

Denna lilla skrift är skriven av sekreteraren för
Women's Brigade, fru Kankasa. Den behandlar kvinno -
brigadena historia, dess insatser under självständigh
hetskampen och dess pågående arbete.
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Den omfattar också en genomgång av den civila lagstift-

ningen ur kvinnosynpunkt. Tonen i rapporten är genom-

gående positiv och syftet verkar vara att visa hur
den zambiska kvinnans atallning ar och vilka framsteg

com har gjorts och fortfarande görs med hjälp av

kvinnobrigaden och partiet i Bvrigt.

Elisabeth Co1sen: "The Social Consequenoes of Resettle-

ment". Kariba Studies IV, 1971.

Kariba Studies I - IV är resultatet av en mångårig

antropologiek forskning kring Tonga-folket i Gwembe-

dalen i sbdra Zambia. Del IV beskriver de förändringar

com inträffade när befolkningen i Gwembedalen var
tvungna att bryta upp från de platser de bott i gene-

rationer och flytta några kilometer p.g.a. byggandet

av Karibadammen.

Colsens forskning är inte inriktad på kvinnor spe-

ciellt. Boken ger ändå mycket intressant information
om Tonga-kvinnornaB liv, deras relationer inom famil-

len och samhället.

forskning

Amerikanskan Ira Sohueter har under tiden 1971 -74
genomfört ett forskningeprojekt om den moderna kvin -

han i Zambia, benämnt "Liseka*e Youn Womenr Ada lion

toöohangg". Forskningeprojektet som omfattar ca 300

intervjuer med kvinnor från olika kategorier, är ut-

fört inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga

fakulteten på University of Zambia. Schuster arbetar

nu med att utveckla detta projekt till en doktors -

avhandling. Avhandlingen bbr kunna ge vårdefull in-

formation om dagens zambieka kvinna, hennes syn på

sin egen roll och på den omgivning hon lever i.
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Ytterligare en amerikanska, Bonnie Keller,forskar i
Zambia. Keller har slagit sig ner i en "squatter
area" utanför Nazabuka i södra provinsen. Hennes

forskning syftar till att ge kunskap om den vanliga,
fattiga, zambiska kvinnans syn på sig själv.
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women'e rights in Zambia. Report of a oonsultation.
Nindolo Eoumenical Foundation, 1970.

Second National Development Plan, Jan. 1972 - Dec.

1976. Ministry of Development Planning and National
Guidance, Lueaka. Government Printer 1971.

Kenneth Kaunda: Humanism in Zambia, del I och II,
Government Printer 1967 och 1974.

B.C. Kankaea: Report on the Development of the
Status of Zambian Women, Freedom House, Lusaka

1974 -

Helmuth Eeisler: Urbanisation and the Government

of Migration, C. Eurst & Company, London, 1974.

6.ÖKaren Tranber-Eansen: Narried Women and Work.

African Social Research nr 20, december 1975.

7.'Elizabeth Colson: The Social Coneequencee of
Resettlement, Kariba Studies IV. Institute o£

African Studies, University of Zambia, 1971.

8. Ceneus o£ Population 1969, First Report. Central
Statistica1 Office.

9, Ministry of Education: Educational Statistios 1973,

Lusaka.

10, Ministry of Education: Tabell över secondary school
enrolment 1974.
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11, Ministry of Education: Digest of Statistios 1971,

Losanka 0

12@ Annual Report of the Department of Labour 1968.
Government Printer, Lusaka.

13, Landrapport om Zambia, eammanetålld av Mary Gaobepe

och Carroll Anji.

140 U- landakvinnan. SIDA 1974.

"I5;'C.S. Lombard - A.H.C. Tweedie = Agrioulture in Zam-

bla since Independence. Nec Zam, 1974.

{3£ Diverse tidningsartiklar i Zambia Daily Mail och

Times of Zambia.

THtérvjder
1. Christine Nulundika, Provineial Political Secre-

tary, Lueaka Province.

2. Clara Sikaneta, journalist på Zambia Daily Mail.

3. Catherine Hwanamwambwa, sociolog på Eousing Pro -

ject Unit, Lusaka City Council.

4. Mr. Gondwe, labour officer.

5. Bengt Kjeller, National Study Organizer, Coopera-

live Centre, Lusaka.
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sammanfattning av aktuella skrifter och ut-
ledningar. Pörfs Bo Kage Carlsson, 60 5 (Peb 1975)

Aktionsevaluering - en alternativ evaluerings - -
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En sammanfattning av WHAT NOW för en alternativ ut-
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SOMALIAS KAMP FÖR UTVECKLING. Fdrfx Christer Krok-fors, 32 a (nov 1975)

SKOGSUTVECKLING I TUNISIEN. En problembeskrivningefter en utvardering i april 1975 av ett EA0/BIDA-
stbtt skogeutveoklingeprojekt. FBrfs ChristianAndersson, 11 5 (Mar 1976)
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Regional samverkan mellan u-länder.
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Bistånd och reeultatvärdering - en
artikelsamling, 140 5 (Okt -75)

Två modeller av världens framtid
40 € (okt -75)

Svensk u-landapolitik. Ett försök till
marxistisk analys. K A Larsson
1= € (Jun -76)

Bn samordnad svensk u-landepolitik -
sammanställning av bidrag från seminarium
31 mare -76, 91 € (Jun -76)
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28

Utveoklln

U-ländernae posi%ionsframelyttningar
12 = (oxe 1975)

Vårldsbanken och IDA. En kort presentation
19 = (okt -15)

och underutveeklin

Ve& år utveckling -
veoklingens orsaker
skall fråmjas, 147

Feck£Bren arbrelsene roll i

Teorier om underut-
och om hur utvecklingen
s (Mer -76)

afrikanska länder:

I TanzaniaB utveoklingsprocees,
S Mattsson, R Mons, 49 e (Jun -76)

I Zambias utvecklingsprooess,
S Mattsson, R Mono, 51 5 (Jun -76)

I Nigeriae utveoklingsprooess
S Mårtäson, E Mönö, 45 e (Aug -76)

I Tunisiens utvecklings recess,
R Mena, 31 € (Aug -76~

Kvinnoetudier=

Utvecklingen och kvinnans ställning i
u-land, 126 e stenoil, 140 e boktryok,
(Apr -73)

Women in developing countriee, 98 e ( -74)

La poeioion de la mujer en el trabajo
de deearollo, 98 5 (Jul -75)

La femme &u tiers -monde ga situation
dans aix pays, 110 e (Mar -76)

Kvinna i Bangladesh, G Unge, 25 5 (Okt -75)

Kvinna i Kenya. En beskrivning sammanstålld
av Elisa Steenberg, 32 5 (Jul -76)

Kvinna i Zambia, Gunnel Harm, 50 5 (Aug -76)
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