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Fakta om Afrika
Afrika är jordens näst största kontinent efter Eurasien, och även jordens 
näst största världsdel efter Asien, både vad gäller area och folkmängd. 
Räknar man även med världsdelens öar mäter Afrika 30 244 050 km² 
vilket motsvarar ungefär en femtedel av jordens landmassa. Det bor 
ungefär en miljard människor i 55 olika länder i Afrika – det är ungefär 
en sjundedel av jordens befolkning. 

Politiken i Afrika efter kolonialismen har i hög grad tidigare präglats av 
diktatur, statskupper och brist på mänskliga rättigheter. Nationerna i 
Afrika har ofta visat sig vara instabila stater som efter självständigheten 
hemsökts av korruption, våldsamma statskupper, despotism och 
militärdiktaturer. Under perioden 1960-1989 genomfördes över 70 
kupper och 13 mord på presidenter. Konflikter i Afrika har ofta drivits 
av tillgången till kontinentens rika råvarutillgångar – diamanter och 
metaller som guld, platina, uran och koppar.

”Det nya Afrika”
Som åskådare från Väst är vi vana 
att se bilder på hungrande barn 
med uppsvullna magar. Men här 
talar man om ”det nya Afrika” 
– en kontinent med växande 
självförtroende och tillväxt.  Det är 
inte konstigt att Afrika tidigare oftast 
förknippats med svältkatastrofer, 
flyktingläger, konflikter och hiv/
aids. Men på senare år har det 
gått att se ett annat Afrika som 

växer fram. Framstegsrapporterna är många. Den som reser i Afrika 
kan knappast undgå att märka optimismen och tillväxten här. Mobil- 
och internetrevolutionen gör livet enklare, som i Ghana. I Tanzania 
råder rekordtillväxt. Malawis jordbrukare visar hur man kan gå från 
hungersnöd till att bli en global livsmedelsexportör. Och Rwanda har 
lyckats med det som USA misslyckats med – att skapa en nationell 
sjukförsäkring för alla.

I skuggan av nyhetsmediernas strålkastare håller det på att ske ett 
ekonomiskt mirakel i Afrika. Idag finns sju av världens tio snabbast 
växande ekonomier i Afrika söder om Sahara. 

Afrika är så mycket mer än svält, krig och katastrofer. SVT:s 
korrespondent Erika Bjerström och fotograf Emil Larsson har under 
ett halvår rest genom ett nytt Afrika, fullt av framtidstro. De har 
mött företagare, politiker och tjänstemän som utstrålar en helt ny 
självsäkerhet och stolthet över vad de är på väg att åstadkomma. 
En dokumentär om ett mirakel som sker med rasande fart medan 
stora delar av världen fortfarande stirrar sig blinda på den gamla 
bilden av Afrika. 
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Diskussionsfrågor
1.	 Vilken roll spelar medelklassen för hur bra 

ekonomiskt man har det i ett land?

2.	 Vad brukar vara det första som människor 
köper här, när de fått det bättre?

3.	 Vilken betydelse har mobiltelefon och internet 
fått i många länder i Afrika?

4.	 Vilka tillväxtfaktorer finns det i Afrika?

5.	 Vad är det som utmärker megastaden Lagos? 
På vilket sätt håller staden på att förändras?

6.	 Vilken betydelse kommer jordbruket att ha här 
i framtiden, menar många?

7.	 Vilka jordbruksprodukter exporterar Malawi?

8.	 Vad är det så kallade “Miraklet i Malawi”?

9.	 Hur mycket menar forskare att de styrande 
i Afrika behöver satsa av statsbudgeten på 
modernisering av jordbruket, för att de ska bli 
självförsörjande på livsmedel och en global 
exportör att räkna med?

10.	Vilka nackdelar kan det finnas med jord-
bruksstöd?

11.	Vad är det för speciellt med Rwandas natio-
nella sjukförsäkring?

12.	Vad hände under folkmordet i Rwanda?

13.	Varför har preventivmedel fått en ökad be-
tydelse i landet?

14.	Vad är ”prestationskontrakt” för någonting och 
varför har modellen fått betydelse i Rwanda?

15.	Vilka är baksidorna med det ökade politiska 
styret i landet?

16.	Om man jämför Afrika med västvärlden, vad 
skiljer oss idag och vad tror du kommer att 
hända i framtiden?

17.	Om Afrikas utveckling fortsätter i samma takt 
under en längre tid – vilka för- och nackdelar 
kan du se med det? Diskutera i klassen!

18.	Gör två kolumner bredvid varandra på en WB-
tavla eller liknande. Skriv upp alla nyckelord 
som ni brukar associera till Afrika. I den högra 
kolumnen skriver ni upp de nyckelord som 
filmen tar upp om Afrika. Diskutera skillnader 
och likheter i resultatet! 

Här kan du hämta mer information

http://sv.wikipedia.org/wiki/Afrika - om Afrika

http://www.iafrika.se/ - mer om Afrika

http://www.mikaelplahn.se/ - fakta om Afrika

http://www.unesco.org/new/en/unesco/ - Unescos 
hemsida

http://europa.eu/index_sv.htm - EU:s hemsida

http://sv.wikipedia.org/wiki/
Kategori:Afrikas_l%C3%A4nder – Afrikas länder

http://sv.wikipedia.org/wiki/Afrikanska_unionen - om 
Afrikanska Unionen

http://www.au.int/ - Afrikanska Unionens hemsida

http://www.sida.se/Svenska/ - SIDA:s hemsida

www.ne.se - Nationalencyklopedin

www.google.se - Användbar sökmotor

www.dn.se - Dagens nyheter

http://www.dnskola.se/ - Dagens nyheters skolsajt

www.wikipedia.se – Bra nätencyklopedi

http://www.cinebox.se/ 
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