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Malavi ska lära
av Kalmar harnn
Vad har Kalmarsund och
Vänern gemensamt med
Lake Malavi i mellersta
Afrika?
Jo, sjöfarten.
Och kanske det här, I
Kalmar hamn finns ar
betsmetoder och erfaren
heter som Levi Mkawa
fr,n den lilla staten Ma
lavi kan ta med sig hem
till Afrika.
Malavi, en liten stat med átta mujoner egna invanare, bar det inte
Jika lätt som Sverige.
Laridët ligger inklämt mellan
Tanzania i norr, Mozambique i
öster och söder och Zambia i väs
ter.
I Mozambique är det standigt
krig. 700000 flyktingar har vällt
in over Malavis gränser. Kom
österut
munikationerna
till
hamnstäderna i Mozambique har
brutit samman.
Men fOr att Malavi ska Over-

leva màste landets export
produkter bomull, tobak, te och
kaffe pa nagot sätt fraktas Ut till
Indiska oceanen.
Det har blivit ett brackligt sys
tem av transporter per bat, sedan
pa dãliga landsvagar och till sist
pa làngsam järnväg Ut till Daar es
Salaam i Tanzania.
170 mu av kommunikations
problem som màste lOsas. Inte
bara for exporten utan ocksá for
att. landet ska fa in importen av
utvecklade produkter fran indu
striländerna.
Det är maskiner, bilar, elek
tronik och andra Vastvärldens
valsignelser.
,.

EJ Lake Malavi
Det verkar sà främmande, när
Levi Mkawa fran Malavi sitter i
vit skjorta och slips pa hamnkon
toret i Kalmar och berättar om
krig, flyktingar och hur hans land
ska kunna overleva.
Men Levi är ett av Malavis
hopp. Han är flu ute i Europa for
att fOrsOka hilta IOsningar pa
hemlandets transportproblem.

Han är sjökapten ochbesOker’
just nu en rad svenska hamnar fOr
att studera metoder och rutiner.
Kalmar är en av de hainnar sorn
sjOfartsinstitutet i Malmo har valt
ut som studieexempel at Levi
Mkawa.
O

I

Flera steg

Hamnarna i Mozambique har
vi inte kunnat använda sedan
—

1985, beroende pa oroligheterna.

Levi Mkawa fran Malavi har kominitfrân ettfattigt land for aft studera sjOfarr och hatnurutiner i
.j
Ap

Och till Sydafrikas hamnar är .Kalmar.
det fOr lángt, 4000 kilometer.
Sa vi mâste bygga upp ett annat
Nästa steg är att starta ett pro
transportsystem som passar oss. gram fOr utbyggnad av vagarna,
Och dã är Lake Malavi ett billigt ,sâ att ocksá landtransporten fun
alternativ for att lOsa àtminstone gerar.
en del av problemet, sager Levi O Fattas pengar
Mkawa när vi sitter i en leende
Men virt lands olycka är att
varsol pa hamnkontoret i Kalmar det fattas pengar.
och diskuterar hans studiebesOk.
Olyckligtvis har vi inga mine
Idag är containertransporten raltillgàngar. Vi máste leva pa ex
ett máste, eftersom det systemet port av produkter som vi inte
anvands Overalit, och en con själva kari bestämma priserna pa.
tainer kan lastas pa alla trans
Det gOr de rika industriländer
portmedel.
na, sager Levi, utan ett spar av
Alltsâ maste vâra hamnar ut fOrebrâelse i rOsten.
rustas sâ att de kan kiara trans
Vi har bara jordbruksproduk
porten av containrar.
ter som är hart prispressade ef
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Foto: PeO Larsson
tersom de gar att kopa i sã minga vart land.
andra lOnder.
Och mcd glittraride ögon av
Samticligt behOver vi kopa slutar Levi Mkawa:
maskiner och annan teknisk ut
Jag ar sâ tacksam Over dctfina
rustning for att Icun a fa en eko- tillmOtesgâende och all den van
nomisk tillväxt.
lighetjagmOttunderrnitt arbete i
Sverige.
r
0 Framtidstro
Det hinner jag ocksO tänka niir
Men som en sann afrikan vagrar jag gar Ut fran hamnkontoret.
Levi anda att släppa tron pa
Det kan vi kosta pi oss, rik
framtiden.
Vi har människorna. Därmed Vasteuropa, medan vi handlar
utvecklingsländernas kaffe och
har vi ocksA resurserna.
Vad det galler är att utbilda tobak till dumpade världsmark•
dem. Därmed skaffar vi ocksa nadspriser.
farutsättningarna fOr att utveckla
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