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Postkolonialism - en jakt på makt och resurser 

Västvärlden har en fasansfull historia av grym kolonialism i Afrika, Asien och 
Sydamerika. Den handlade i hög grad om jakt på råvaror och resurser. Formellt 
blev de flesta kolonierna fria nationer för mer än 50 år sedan. Det finns nu starka 
skäl inte minst för kemister att granska hur koloniala attityder lever kvar. Hur 
utnyttjar USA och EU:s gamla kolonialmakter de nya nationerna? 

Kol och Olja: Västvärldens materiella rikedomar har i hög grad byggts upp med 
energi och kemiska produkter från kol, olja och naturgas. Med hänvisning till 
klimateffekter görs nu försök att hindra övriga världen att utnyttja sin rättmätiga 
andel av fossila resurser. Särskilt stora utvecklingsländer som Indien och Kina 
kommer knappast att acceptera detta. Däremot kan de kanske undvika misstaget 
att satsa ensidigt på fossila resurser. 

Mineraler: Snabb teknisk utveckling och omställning medför nu jakt på vissa 
mineraler som liknar den på kol och olja. En skillnad är att befriade nationer nu 
kan balansera mellan USA/EU och den nya världsmakten Kina för att stärka 
egna intressen. Litium för batterier är illustrativt med snabbt ökad efterfrågan. 
Bolivia har stora tillgångar, men det har också Afganistan som just frigjort sig 
och nu kan spela ut Kina mot USA och EU. 

Kolonialvaror: Denna klassiska beteckning antyder utomeuropeiska koloniers 
traditionella betydelse. I praktiken kommer fortfarande varor som kaffe, kakao 
och bananer från tidigare kolonier. Handeln styrs av internationella företag som 
kanske tjänar mer än ursprungsnationerna. Konsumentkrav på ekologisk odling 
och rimliga arbetsvillkor kan ibland bidra positivt för miljö och människor i de 
fjärran odlingsnationerna.  

Livsmedel: Ekonomiska drivkrafter för storskalighet och global handel medför 
livsmedelsproblem. Det gäller hot som miljögifter, avskogning, och försämrad 
biologisk mångfald. Odling i Sydamerika av sojabönor för foder är belysande. 
Odling av oljepalmer i områden med tropiska regnskogar är allmänt ifrågasatt. 
Billiga produkter från koloniala områden slår också ut egna grödor i västvärlden 
och hotar dess kulturlandskap och självförsörjning.  

  



  

Arbetskraft: Slavhandel var ett av de värsta inslagen i den tidiga kolonialismen. 
Arbetskraftsinvandring kan ses som dagens motsvarighet. Västvärlden anser sig 
ha rätt att beröva svagare nationer deras arbetande människor med ekonomiska 
förmåner. Vissa företag i Sverige signalerar öppet detta genom att systematiskt 
ta med någon färgad person i annonser. Ett motiv kan vara att hålla lönerna nere. 
Sverige har nu tagit in extremt många migranter från nationer som Syrien, Irak, 
Eritrea, Somalia och Afganistan som har stora egna behov av återuppbyggnad.  

Kompetens: Sverige och Västvärlden tar särskilt egoistiskt in människor med 
hög kompetens. Just dessa såsom kemister, ingenjörer och läkare behövs allra 
mest för att återuppbygga konfliktdrabbade hemländer. Det motiverar faktiskt 
särskilt stöd för att de skall återvända.  
Särskilt kränkande för nya fria nationer kan det bli när elitidrottare och artister 
utnyttjas av de länder som köpt över dem. Här märks landslagsspelare i fotboll i 
både Sverige och EU:s gamla kolonialmakter. Hemlandet får sällan del av äran. 

Vapenmakt: De gamla kolonierna etablerades typiskt genom invasioner med 
vapenmakt mot försvarslösa folk. När ledande europeiska kolonialmakter själva 
invaderades av Tyskland under andra världskriget blev det möjligt att befria 
kolonierna. På 2000-talet har främst USA stått för invasioner i Afganistan, Irak 
och Libyen. Dessa eviga krig har blivit en belastning och verkar nu lyckligtvis 
avvecklas. Vapenexport till valda parter i konflikter är fortsatt ett sätt att behålla 
kolonialt inflytande.  

Sanktioner: Ekonomiska sanktioner används nu ofta i stället för krig mot andra 
nationer. Detta kan utmålas som främmande aggression och får ofta helt andra 
följder än de avsedda. Påtryckningar från Väst gör lätt att nationer med kolonial 
historia i stället samverkar med Kina. Som motvikt till västvärldens dominans 
har också BRICS etablerats. Ekonomiska hot i form av sanktioner gör också att 
utsatta nationer medvetet stärker sin självförsörjning och därmed sitt nationella 
oberoende. 

Språk: Under kolonialtiden användes övermakternas egna språk för att mer eller 
mindre slå ut inhemska språk och kulturer. Effekten kvarstår genom att särskilt 
engelska, franska och spanska är huvudspråk i gigantiska tidigare koloniserade 
områden. Engelska språket fortsätter genom sin globala dominans att ta över 
även i mindre nationer som Sverige utan kolonial historia. Inkörsportar är ofta 
akademiska miljöer, stora företag och nya sociala medier. Ett aktivt språkförsvar 
blir allt viktigare för nationellt oberoende.   

  
 


