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Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet 
för självständighet åt Guinea och Kap Verde), 

• Ledde de militära operationerna främst  på 
Guineas territorium

• mördades den 20 januari 1972 
• Självständighetsprocessen inleddes efter 

Carnation revolutionen i Portugal den 25 April 
1974.

...one of the most lucid and brilliant leaders in Africa, Comrade Amílcar Cabral, who instilled in 
us tremendous confidence in the future and the success of his struggle for liberation.” —

 Fidel Castro, 1966 Tricontinental Conference , Havana, Cuba[
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Sverige och Olof Palme stöttade 
frihetsrörelserna många diktaturländer

- även Kap Verde och Guinea Bissau

• Olof Palme och Amilcar Cabral



Demonstrationerna innan 
självständighet

Foton: Kaka Barbosa



Foto: Kaka Barbosa



Foto: Kaka Barbosa



Påskrifterna – 5 Juli 1975
Överenskommelsen om 
självständighet i Lissabon

Officiella påskriften av Kap Verdes  
självständighet
Palácio de Plateau, Praia



Signat och klart !





Kap Verdes flagga hissas

Estádio da Várzea - 1975





Det nya Kap Verde 
En framgångssaga – mot alla odds

Kap Verde har mot alla odds lyckats ta sig från  
                

Utmaningarna var  :
•  Utspridd befolkning på 9 öar
•  I stort sett inga naturtillgångar – total beroende av import
•  Liten ekonomi - extra känslig för omvärldens ekonomier
•  Isolering från världens marknader

Man fick ett start lån på endast 300.000 USD!

Trots detta har Kap Verde ökat sin BNP / capita  från  $175 till $4188  i  2010 
(6% / år)  

En av jordens 
fattigaste länder

En av de topp 
presterande 

länderna i Afrika



Stegvis övergång till demokrati

1 partisystem Liberalisering Nuvarande system



”På samma sätt som Cabral 
skulle jag vara nöjd om vi på 
Kap Verde kunde skapa en 
modell liknande den i 
Sverige.  Därav min 
beundran över Olof Palme ”

Olof Palme och Aristides Pereira



Alla  skulle deltaga i uppbyggnaden 
av det nya Kap Verde

OMCV – Kvinnor organisation
JAAC – ungdoms organisation
Pioneiros – barn organisation



Vad som uppnåtts
• Erhöll  officiell status som medel-inkomst land 2007
• 5 rankad på  UNDP Human Development index (HDI) i Sub-Sahariska Africa. 
• Klassas som “ Snabb” i förmågan att uppnå milennium målen. 
• Universell tillgång till grundskola i hela  landet - obligatorisk 
• Stabilt samhällskydd för alla medborgare
• Internationellt erkännande för sin makro-ekonomiska  politik. 

• Stabil valuta – kopplad till Euro
• Styrning av landet med låg korruption, 
• Förenklat skattesystem
• Reformerad banksystem 

• Strävan att bygga starka myndigheter – fria från korruption 

• En av de mest stabila och demokratiska länderna i Afrika  
•  Ett samhälle som respekterar 

• mänskliga rättigheter 
• medborgerliga friheter, 
• pressfrihet och yttrandefrihet



Strategin för att lyckas

Framgång
s

faktorer

Starka samhälls 
institutioner

Fördelning av 
samhällsvinsterna 

till folket

Samarbete med 
nyckel länder / 

institutioner

Hjälp från 
immigranter

Skapa gynnsamma villkor 
för externa investerare –

främst turism

Satsningar på 
utbildning och 
hälsosektorn

En befolkning som vill 
bidra till att bygga 

upp en nation



Andelen kvinnor i stadsväsendet 
- förhållandevis högt
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BNP har gått framåt
främst inom service sektorn

Jordbruk fiske

Förädling  tillverkning

Service sektor



Turismen en stor del av BNP



Kap Verdes BNP  2009 
Lågt i absoluta tal - men relativt högt per capita 



Sjukvården har utvecklats snabbt  
1975-2014
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Läs och skrivkunnighet
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Befolkningstillväxten på öarna



 Befolkningslivslängden har 



Korruptionen – förhållandevis låg

Näst lägst i Afrika



Grattis   Kap Verde ! 
Nu blickar vi framåt! 





Film om självständigheten
https://www.youtube.com/watch?v=KIaGvtoXcQ4 

Källor: 
!Data Hälso Ministeriet
!Tidning ”A Nação” No 409/ 5-8 de Julho 2015
!Cape Verde: a success story. AfDB: regional 
deparment West II (ORWB).
!Cabo Verde: Constrangimentos ao Crescimento, à 
Transformação e à Redução da Pobreza. Ministério 
das Finanças (30.5.2010) 
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