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Sammendrag 

Mauritius ble i 1968 uavhengige fra Storbritannia. Landet har siden 1968 hatt en 

gjennomsnittlig årlig økonomisk vekst på 4,8 %, opprettet et omfattende velferdssystem og 

blir i dag karakterisert på Human Development Index som et land med høy utvikling. En 

utvikling som står i sterk kontrast til andre utviklingsland sør for Sahara.   

 

Oppgaven har som mål å undersøke hvorvidt en sosialdemokratisk strategi har bidratt til 

vellykket utvikling på Mauritius. Ved å kombinere studier av politisk utvikling og av 

økonomisk utvikling gjennom en politisk-økonomi tilnærming ønsker jeg å se hvorvidt dette 

stemmer. Basert på tre egenskaper ved det klassiske sosialdemokratiet, likhet, politisk 

deltakelse og statens rolle, undersøker jeg hvorvidt Mauritius sin suksess kan tilegnes 

sosialdemokratiet. Dette vil bli gjort gjennom å analysere Mauritius´ politiske system, politikk 

og utviklingsresultater. Jeg ønsker med andre ord å se nærmere på hvordan sosialdemokratisk 

politikk ble gjennomført på Mauritius og hvordan det har fungert som utviklingsstrategi.  

 

Mauritius har hatt en eventyrlig utvikling som har blitt gjennomført gjennom et klassisk 

sosialdemokrati. Imidlertid ser man at det multietniske samfunnet på Mauritius har en 

utfordring i form av marginalisering av noen grupper som har ført til opptøyer og regionale 

forskjeller.    
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Forord 

Interessen for feltet kom under Dan Baniks fag Politics of Poverty. Som en veldig god og 

inkluderende foreleser ble faget meget spennende. Gjennom flere andre utviklingsfag ble 

interessen sterkere. Jeg ønsker derfor å se på et suksesstilfelle blant verdens utviklingsland og 

undersøke nærmere hvordan denne utviklingen var gjennomført. Min interesse og 

nysgjerrighet ledet meg til Mauritius. Et land jeg tidligere kun hadde sett på som et 

ferieparadis.  

 

Masteroppgaven har hatt både oppturer og nedtur, motgang og medgang. Det er derfor på sin 

plass og takke de som har bidratt til at denne oppgaven nå er levert.  

 

Jeg vil først og fremst takk min familie for uvurderlig støtte gjennom korrekturlesing, 

oppmuntring og god avkobling. Det samme gjelder støtte fra gode venner.  

 

Masterkullet som startet våren 2009 har vært en sammensveiset gjeng. Gjennom mange 

sosiale arrangement har vi skapt et godt miljø i 4. og 9. etasje som har vært viktig for å holde 

optimismen og munterheten ved like. Kaffislabberas, vår lille pausegruppe, har vært en slager 

siden vi startet å skrive oppgaven. Dette har vært en plass vi har kunnet komme med spørsmål 

til oppgaven samtidig som gruppa har gitt en mulighet til avkobling. Jeg vil derfor takke alle 

som har bidratt til å gjøre masteren på statsvitenskap til en hyggelig opplevelse disse to årene.    

 

Sist, men ikke minst, vil jeg takk min veileder Kristen Nordhaug for en veldig god oppfølging 

og støtte. Når jeg har ligget ute på dypt vann og kavet med begge hender har du dratt meg inn 

på land igjen!   
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1 Innledning 

 

Verdensbildet ser ganske annerledes ut i dag enn det gjorde for 250 år siden. Det er ikke 

lenger Storbritannia som er verdens hersker. Det er ikke lenger nye land å oppdage for store 

oppdagere enten de heter Vasco da Gama eller Christofer Columbus. Verden har blitt mindre 

og ulikhetene større. Historikeren Paul Bairoch regnet ut at i 1750 var forskjellen mellom rike 

og fattige land 1:2. Sammenligner man bildet fra før den industrielle revolusjonen og dagens 

bilde har forskjellene økt markant. Nesten to tredjedeler av verdens befolkning lever i land der 

inntekten er en tiendedel av hva den er i USA. Setter man det helt på spissen kan man 

sammenligne Luxembourg og Sierra Leone der forskjellen er 1:100 (Rodrik 2003:1). Man kan 

enkelt skille landene som har opplevd kontinuerlig økonomisk vekst og de som ikke har det.  

 

Utviklingen har ikke bare skapt ulikheter mellom land, men også innad i land. Fattigdom og 

ulikhet er et verdensomfattende problem. Mange land er mye hardere rammet enn andre. 

Andelen mennesker som lever for under 1 dollar dagen har sunket. Likevel er antall 

mennesker som lever i fattigdom like høyt i dag som det var i 1987 (Pogge 2008:2). 

Problemene kan være forskjellige. Analfabetisme, fattigdom, hungersnød, korrupsjon og 

ulikhet definerer mange utviklingsland i dag. I tillegg ser man problemer som økende 

gjeldsbyrder og befolkningsvekst. Befolkningsveksten er størst i verdens utviklingsland og 

dette bidrar til press på alt fra statens til naturens ressurser. Etnisk fragmentering innenfor et 

lands grense kan føre til store konflikter og eksempler er mange verden over. I forhold til 

politiske styresett kan demokratiseringsprosessen som er gjennomført i mange av verdens 

utviklingsland kritiseres. I forhold til økonomisk styresett fikk nyliberalismen påvirkning etter 

1980 store konsekvenser for utviklingslandene, hvis man ser på resultatene fra diverse 

strukturtilpasningsprogrammer. Strukturtilpasningsprogrammene har blitt kritisert i ettertid. 

The Washington Consensus har blitt erstattet med the Post-Washington Consensus. 

Nyliberalismen har skapt store forskjeller mellom land, og man kan ikke forvente at land som 

baserer sin økonomiske vekst på primærprodukter kan konkurrere med land som effektivt 

beskytter sine primærprodukter gjennom subsidiering. Alle land er forskjellige og står overfor 

forskjellige problemer og utfordringer. Det finnes ikke en løsning som passer alle, det finnes 

ikke en ”quick fix”. Spørsmålet blir da hvordan man skal håndtere disse problemene. 
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Likevel ser man eksempler på fattige utviklingsland som har hatt suksess de siste 50 årene. Et 

godt kjent eksempel er Sør-Korea. Et mye mindre kjent eksempel er Mauritius. Hva som 

ligger bak suksessen er ofte diskuterbart og det finnes ikke en formel som alle land kan følge. 

Mauritius ble ikke akkurat sett på som kronen i juvelen da landet fikk sin uavhengighet fra 

Storbritannia i 1968. Flere levnet Mauritius lite håp. James Meade utga en rapport i 1961 som 

sa at Mauritius var en kandidat for fiasko. Stor avhengighet til den dominerende 

sukkersektoren, sterk befolkningsvekst som ville lede til stor arbeidsledighet, politiske og 

etniske konflikter, mangel på økonomisk diversifisering og lav økonomisk vekst var noen av 

kjennetegnene. (Meade: 1961). Meade sin profeti om Mauritius var langt fra korrekt.  

 

Landene sør for Sahara er generelt sett preget av å være verdens tapte kontinent. Fattigdom, 

sult, korrupsjon, autoritære regimer og lav utvikling karakteriserer mange av landene. 

Imidlertid finner man et lysglimt blant landenes mislykkede utvikling. Mauritius har hatt en 

svært gunstig utvikling siden sin uavhengighet. Gjennomsnittlig vekst har i perioden 1961-

2008 vært 4,8 % 
1
. Mens en rekke utviklingsland ble rammet av en gjeldskrise på 1980-tallet 

er det oppsiktsvekkende at den økonomiske veksten på Mauritius, etter 1980, har vært positiv 

i samtlige år. Fra å ha vært en plantasjeøkonomi ved uavhengigheten i 1968, baserer landet 

seg nå på flere sterke sektorer. Den demokratiske utviklingen har vært positiv. Mauritius har 

et velfungerende velferdssystem, gode institusjoner og landet er av flere beskrevet som et 

mirakel basert på utviklingen landet har hatt siden 1968. Flere forskningsprosjekt har forsøkt 

å forklare den økonomiske veksten og fremgangen landet har hatt. Med min oppgave ønsker 

jeg å bidra i denne debatten. 

 

Europe is an economic success, and that success shows that social democracy 

works. […] what European experience actually demonstrates is […] social justice 

and progress can go hand in hand.  

(Krugman 2010) 

 

                                                 
1
 Se tabell 1.1 for nærmere info i vedlegg.   
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Mauritius har hatt en eventyrlig økonomisk vekst siden sin uavhengighet, men spørsmålet er 

om denne økonomiske veksten har kommet innbyggerne til gode. Dette er et viktig spørsmål 

for oppgaven. Jeg ønsker derfor å undersøke hvordan har Mauritius utviklet seg med hensyn 

til økonomisk vekst og fordeling av veksten. Videre ønsker jeg å undersøke i hvilken grad 

denne utviklingen kan forklares ut fra en sosialdemokratisk politikk. 

 

Det er ingen tilfeldighet at de to landene i Afrika, Mauritius og Botswana, som konsekvent 

har hatt høy økonomisk vekst har vært uavbrutte demokratier siden de ble uavhengige. 

Spørsmålet er om man, i Mauritius sitt tilfelle, kan tilskrive denne demokratiske utviklingen å 

være sosialdemokratisk?  

 

1.1 Problemstilling 

Har en sosialdemokratisk strategi bidratt til en vellykket utvikling på Mauritius? 

 

Med en sosialdemokratisk strategi sikter jeg til tre egenskaper ved sosialdemokratiet, likhet, 

politisk deltakelse og statens rolle. For å kunne svare på problemstillingen må man gå 

nærmere inn på flere områder. For det første ønsker jeg å undersøke den politiske utviklingen 

på Mauritius og se hvordan de politiske partiene og deres politikk har utviklet seg både i 

medgang og motgangstider. Partisystemet har vært preget av like økonomiske interesser og en 

posisjonering til venstre, samlet rundt sosialdemokratisk politikk. For det andre ønsker jeg å 

se på hvordan myndighetene har jobbet for å utvikle likhet og politisk deltakelse. I et 

multietnisk samfunn som det mauritiske har det flere ganger oppstått konfrontasjoner og 

opptøyer blant de forskjellige etniske gruppene. Det vil derfor være helt avgjørende for 

myndighetenes legitimitet og stabilitet og ha utviklet gode rutiner for konsultasjon og 

inkludering, samtidig som man klarer å fordele veksten og den gode utviklingen Mauritius har 

oppnådd. Det vil derfor være interessant å se etter store skiller mellom etniske grupper og hva 

slags betydning dette har hatt for utviklingen på Mauritius. For det tredje ønsker jeg å se 

nærmere på hvordan landet har håndtert liberaliseringsfokuset som kom på 1980-tallet og hva 

slags betydning dette har hatt for statens rolle og landets utvikling. Litteraturen som foreligger 

rundt Mauritius sin økonomiske utvikling er til dels delt i synet på hvorvidt man har ført en 
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åpen eller lukket økonomisk politikk. For å kunne undersøke dette nærmere vil jeg gå inn på 

Mauritius tre viktigste sektorer som er representert ved sukker, tekstil- og klesbransjen og 

turisme. Disse sektorene har hatt stor betydning for diversifiseringen av landets økonomi. Jeg 

ønsker også å undersøke om sektorenes gode utvikling har kommet gjennom gode 

handelsavtaler med Storbritannia, EU og USA. 

 

1.2 Masteroppgavens gjennomføring  

I denne oppgaven ønsker jeg å kombinere studier av politisk utvikling og av økonomisk 

utvikling gjennom en politisk-økonomi tilnærming. De fleste forskningsbidrag ser ikke disse 

temaene i sammenheng, mens jeg mener dette er en fruktbar kombinasjon. 

  

Jeg ønsker å analysere Mauritius´ politiske system, politikk og utviklingsresultater. Jeg 

argumenterer for at Mauritius har hatt et sosialdemokrati som gjennom en aktiv stat har sikret 

en kontrollert og regulert blandingsøkonomi der konsultering og inkludering av arbeidere har 

vært viktig i utforming av politikken. Det er videre skapt et omfattende velferdssystem som 

sikrer borgerne utdanning, pensjon, kompensasjon ved arbeidsledighet og sykdom. Dette har 

bidratt til å skape sosial utjevning. Jeg ønsker å undersøke om denne politikken 

(sosialdemokratiske utviklingen) kan forklare Mauritius gunstige utvikling og bruker i den 

anledning Richard Sandbrook m.fl. sin modell av sosialdemokratier i utviklingsland for å 

forklare dette, i boka Social Democracy in the Global Periphery. Jeg ønsker å se nærmere på 

hvordan sosialdemokratisk politikk ble gjennomført på Mauritius og hvordan det har fungert 

som utviklingsstrategi. Sosialdemokratiske regimer kan analyseres ut fra et stort omfang av 

områder. Oppgaven vil derfor basere seg på de egenskapene det klassiske sosialdemokratiet i 

periferien benytter seg av (se modell 2.1). Mauritius sin utvikling har vist seg å være 

sosialdemokratisk, men går man nærmere inn på økonomien er de forskjellige 

forskningsbidragene mer delte i synet på hvorvidt staten har vært aktiv i påvirkningen. Dette 

vil derfor bli ilagt mer vekt i oppgaven. Dette blir gjort ved at jeg undersøker Mauritius 

viktigste sektorer og ser hvordan myndighetene har påvirket sektorenes utvikling. 

  



5 

 

Oppgaven deles fortrinnsvis inn i en politisk del og en økonomisk del. Avslutningsvis vil jeg 

se hvorvidt forskningsbidraget Social Democracy in the Global Periphery treffer opp mot 

andre bidrag til Mauritius sin utviklingsprosess. Fokuset her vil ligge på økonomisk styring og 

hovedsakelig nyliberalisme
2
, som Sandbrook m.fl. nevner som en trussel for utviklingsland. 

Det er ingen andre forskere som har hatt en slik tilnærming på å forklare Mauritius sin suksess 

som utviklingsland. De fleste har ved sine forsøk på å forklare landets suksess hatt andre 

tilnærminger. Hovedsakelig har fokuset vært på å forklare den økonomiske veksten som årsak 

til suksess, men det er også lagt vekt på den etniske fragmenteringen som en forklaring. Den 

sistnevnte årsaken vil være aktuell med tanke på klassekompromisset som på mange måter 

legger grunnlaget for sosialdemokratisk politikk på Mauritius. Klassekompromisset bygger 

ikke bare på et kompromiss mellom forskjellige klasser, men et kompromiss mellom etniske 

grupper, religiøse motsetninger og sosiale fraksjoner. Dette er meget aktuelt på Mauritius, et 

land preget av mange etniske grupperinger. 

 

1.2.1 Casestudie 

En oppgave bør være aktuelt og viktig for den virkelige verden. I tillegg bør det bidra til 

samfunnsvitenskapelig litteratur på området (King m.fl. 1994:17). Selve kronargumentet for å 

bruke casestudiet er begrepsvaliditet. Begrepsvaliditet er avhengig av samsvar mellom 

teoretisk definisjon og den operasjonelle definisjon slik at man måler det man faktisk er ute 

etter å måle. Noe en statistisk analyse vil ha problemer med. En annen styrke casestudiet har 

er indre validitet. Dette er fordi det vil være mulig å studere de ulike kausalsammenhengene 

opp mot hverandre og det er derfor lav sannsynlighet for at viktige variabler utelukkes. Mens 

casestudiet vil ha mulighet til å studere indre validitet og kausalsammenhengene, er det 

derimot vanskelig å måle kausaleffektene og derfor er den ytre validiteten svekket for å styrke 

den indre validiteten (George m.fl. 2005:19-21). Oppgaven søker ikke å generalisere mine 

funn overfor verdens utviklingsland. Jeg ønsker imidlertid å undersøke hvorvidt en 

sosialdemokratisk strategi kan forklare Mauritius´ sin uvikling. Et casestudie av et singelt 

case gir muligheten til å teste de kausale implikasjonene i en teori. Det kan eventuelt gi 

bekreftende beviser til kausalargumentet (Gerring 2007:45). 

                                                 
2
 Sandbrook m.fl. sin definisjon av nyliberalisme: press for markedsliberalisering, statlige reformer, åpne 

økonomier i forhold til flyt av varer, tjenester og kapital. 
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Også et casestudie som mitt kan ha problemer med begrepsvaliditet. Jeg bruker en teoretisk 

modell av det tradisjonelle sosialdemokratiet og overfører denne til periferien. Man kan stille 

seg kritisk til dette på bakgrunn av forskjellene som er gjort rede for i teorikapittelet. Man kan 

blant annet kritisere bruken for å være etnosentrisk og irrelevant fordi sosialdemokrati er noe 

man ser hos kapitalistiske utviklede land. Av tidligere studier som er gjennomført, er 

flesteparten av disse gjort på industrialiserte land. Likevel har utviklingslandene mange 

regjeringer og partier som identifiserer seg med sosialdemokratiet. Man kan da utvide 

sosialdemokratiske kategorier til periferien Dette kan videre begrunnes i at Socialist 

International, en verdensomspennende organisasjon bestående av sosialdemokratiske- og 

arbeiderpartier, har over 100 partier fra utviklingsland på listen sin som fullverdige 

medlemmer. Her har Mauritius to udiskutable medlemmer i MLP og MMM (Socialist 

International 2010). Begge disse partiene har vært toneangivende i mauritisk politikk. 

Sosialdemokratiske tradisjoner er befestet i flere utviklingsland, også i land som har vært 

kolonier. Hvis selvidentifisering av sosialdemokratisk politikk ikke er nok kan man se på 

klassekompromisset som kjennetegner sosialdemokratiene i Nord-Europa mellom 

arbeidsgiver og arbeidstaker. Mange land, både rike og fattige, har ikke noe slikt kompromiss. 

Klassekompromisset beskrives som skjørt og mer komplekst i utviklingsland enn i 

industrialiserte land, siden det i tillegg til de industrielle hovedklassene også inkluderer andre 

klasser og etnisk basert organisasjoner. Dette vil kunne være med på å gjøre kompromisset 

vanskeligere å oppnå. Det vil derfor være både viktige og interessant og se på et 

utviklingsland som i en lang periode har hatt et klassekompromiss av denne typen. Jeg vil 

derfor undersøke hvordan dette klassekompromisset kom i stand, hvordan det har blitt 

opprettholdt i både medgang og motgang, i et land preget av mange forskjellige etniske 

grupper, religioner og folkeslag. Jeg vil derfor påstå at en modell utviklet for 

sosialdemokratiet i rike land fuktbart kan overføres til et land som Mauritius.   

 

1.2.2 Tidsperspektiv og kildebruk 

Tidsperioden jeg ønsker å se på er hovedsakelig etter 1968, da Mauritius fikk sin 

uavhengighet fra Storbritannia, og frem til i dag. Oppgaven vil derfor ha svakheter i form av 

at det gapes over en stor tidsperiode med begrensede ressurser. Argumentet for å fokusere på 
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et så langt tidsperspektiv er å se på utviklingen Mauritius har hatt. Dette blir gjort for å se på 

de viktige politiske prosessene som foregikk rundt uavhengigheten i 1968 og fremover. Det 

vil derfor være viktig å ha en lang tidshorisont. Deler av oppgaven vil ha et ekstra stort fokus 

på 1980-tallet. Dette er begrunnet i at mange andre land i verden så på dette tiåret som det 

som en periode med store økonomiske problemer, mens det på Mauritius var startskuddet for 

sterk økonomisk vekst, stabilt demokrati og positiv utvikling for landet generelt. Oppgaven 

bruker bare i begrenset grad primærkilder. Eksempler på bruk av primærkilder er fra 

myndighetenes sosiale og økonomiske strategiplaner fra 1970-1982, samt statistisk materiale 

som foreligger fra Verdensbanken og Statistisk sentralbyrå på Mauritius. 

Forskningsprogjektet bruker i hovedsak foreliggende analyser og bidrag til utviklingsdebatten 

på Mauritius.   

 

1.2.3 Operasjonalisering og måling  

Sandbrook m.fl. har ingen egentlig definisjon av sosialdemokratier, men de gir noen 

antydninger som jeg ønsker å legge til grunn for en egen løs definisjon av sosialdemokratiet. 

Sosialdemokrati i utviklingsland har hatt en annen utvikling enn tradisjonelle sosialdemokrati, 

men bygger på de samme prinsippene. Sosialdemokrati er et regime som søker autonomi og 

ansvarlighet, vekst og omfordeling gjennom velferdsstaten basert på en blandingsøkonomi. 

Systemet er basert på konsensus og inkludering. På den tradisjonelle høyre-venstre-skalaen 

har sosialdemokratiet beveget seg mot høyre omkring økonomisk styring.  

 

Å måle utviklingen til et land har mange utfordringer. Økonomisk vekst er et vanlig mål. 

Likevel forteller ikke økonomisk vekst alt. Selv om et land vokser i et enormt tempo betyr 

ikke det at hele landets befolkning nytter godt av veksten. Andre mål som kan brukes for å se 

på et lands utvikling er Human Development Index (HDI) som FN bruker i sine årlige 

rapporter. Her vil det også kunne forekomme store forskjeller som indeksen ikke fanger opp. 

En måte å kunne se på fordelingen blant befolkningen er å bruke Gini-koeffisienten som 

forteller oss noe om inntektsfordelingen i et land. Denne har også svakheter i forhold til 

ulikheter. Derfor vil jeg kombinerer alle disse målene i oppgaven og samtidig bruke Relative 

Development Index (RDI), som myndighetene på Mauritius bruker som et mål for å fange 
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opp utviklingen i landet og som også gjør rede hvordan utviklingen ser ut regionalt. Mange av 

disse målingene kom imidlertid ikke i gang før på 1990-tallet. Blant annet som et resultat av 

at målingene startet senere på Mauritius enn andre land. Derfor vil jeg se på andre parametre 

som arbeidsledighet og arbeideres deltakelse i fagforeninger og andre organiserte grupper for 

å kunne skape bedre oversikt over utviklingen. 

 

1.3  Andre tilnærminger til Mauritius 

utviklingsdebatt 

Utviklingsteori er et komplekst felt med mange innfallsvinkler. De fleste bidragene som har 

kommet rundt utviklingsdebatten til Mauritius er preget av å kunne forklare Mauritius sin 

suksess som utviklingsland. Hovedsakelig legger disse bidragene vekt på Mauritius sin 

økonomiske politikk. Mens Sandbrook m.fl. i sin bok legger vekt på at Mauritius suksess 

blant annet er et resultat av at landet har tilpasset seg, men unngått å overgi seg til den 

nyliberale bølgen på 1980-tallet, er andre bidrag i utviklingsdebatten rundt Mauritius 

økonomiske politikk blandet. Sandbrook m.fl. hevder med Mauritius, som eksempel, at land 

med sosialdemokratiske virkemidler og praksis, drevet av sosialdemokratiske utviklingsstater, 

kan forbedre den nasjonale økonomiens globale konkurransedyktighet.  

 

Andre bidrag påsår derimot at Mauritius´ suksess skyldes liberal økonomisk politikk. Sachs 

og Warner (1995) argumenter for at åpne økonomier gjør det bedre enn lukkede. Dette fant de 

ut gjennom en analyse av 135 land i perioden 1970-1990. De klassifiserte i sine undersøkelser 

Mauritius som en åpen økonomi. I sin analyse kommer Sachs og Warner frem til at 

utviklingsland som klassifiseres som åpne, i perioden 1970-1989, vokste i gjennomsnitt med 

4,5 %. Lukkede økonomier vokste kun med 0,7 % i samme periode (Sachs m.fl. 1995:35).  

Rodrik (1999) på sin side hevder at Mauritius sin heterodokse åpning av økonomien, der 

landet segregerte import- og eksportsektoren, er bakgrunnen til landets suksess. Bundoo 

(1999) og Sacerdoti (2005) er til dels enig og peker på en gradvis liberalisering av 

økonomien. Denne gradvise liberaliseringen skjer imidlertid ikke før på 1990 tallet. Man 

skulle derimot anta at strukturtilpasningsprogram fra Det internasjonale valutafondet (IMF) 

og Verdensbanken som kom på 1980-tallet burde ha hatt en påvirkning i forhold til 
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liberalisering av økonomien tidligere enn fra 1990-tallet. Chernoff og Warner (2002) peker på 

at The Mauritius Export Processing Zone (MEPZ), omtalt som EPZ i oppgaven, sin 

betydningsfulle rolle for Mauritius sin utvikling gjør det problematisk å anse økonomien som 

lukket, eller delvis lukket og argumenterer for at EPZ-sektorens suksess har hatt stor 

betydning for Mauritius sin utvikling. 

 

Felles for de foregående bidragene er at de i liten grad ser på politiske forhold. Subramanian 

m.fl. (2003) argumenterer for at den økonomiske politikken derimot ikke forteller hele bildet 

og at den etniske fragmenteringen er det som kan være den manglende biten i Mauritius sin 

utvikling. 

 

Dette er forklaringer som vektlegger andre forhold enn sosialdemokratisk politikk for å 

forklare Mauritius´ utviklingsprosess. Jeg vil anvende disse forklaringene i siste del av 

oppgaven og se hvorvidt disse supplerer eller står i kontrast til den sosialdemokratiske 

utviklingen.    

 

1.4 Veikart 

Kapittel to starter med å ta for seg sosialdemokratiet i periferien og hva som kjennetegner 

dette. Herunder klassifiseres det klassiske sosialdemokratiet. Kapittel tre gjør kort rede for de 

mange forskjellige etniske gruppene som utgjør Mauritius sin befolkning for å se hva slags 

utfordringer skillet mellom de forksjellige etniske gruppene skaper.  Videre tar kapitel fire for 

seg sosialdemokratiets utvikling på Mauritius. Dette kapittelet drøfter utviklingen av partier, 

tilhørighet blant forskjellige grupper og hva slags politikk de forskjellige partiene fører. Målet 

med kapittelet er å gi en grundig innføring i den politiske utviklingen og hva slags resultater 

partisystemet har skapt på Mauritius. I kapittel fem og seks ser jeg henholdsvis på den 

politiske og økonomiske siden av Mauritius´ sosialdemokratiske system. Her vil jeg gå 

gjennom de forskjellige kjennetegnene som karakteriserer det klassiske sosialdemokratiet. Jeg 

vil også påpeke at selv om det er en inndeling gjennom kapitler i forhold til egenskapene til 

det klassiske demokratiet, er det flere punkter som går over i hverandre og vil påvirke den 
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økonomiske og politiske siden av sosialdemokratiet. I kapittel sju ser jeg nærmere på om 

suksessen på Mauritius skyldes ytre faktorer og hvorvidt gunstige handelsavtaler og 

liberalisering av viktige sektorer har bidratt til Mauritius suksess. Kapittel åtte er oppgavens 

siste og er en oppsummering av funn og resultater fra oppgavens analyse av de forskjellige 

egenskapene som kjennetegner det klassiske sosialdemokratiet.  
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2 Sosialdemokrati i periferien 

 

I et forsøk på å forklare Mauritius sin utvikling ønsker jeg å undersøke sosialdemokratisk 

politikk som en utviklingsstrategi. Sosialdemokratiet som en strategi for utvikling er 

omfattende og det tradisjonelle sosialdemokratiet som vi kjenner det fra Nord-Europa skiller 

seg fra sosialdemokratiet i periferien. Periferistatusen kommer fra utfordringene land står 

overfor i den globale kapitalistiske økonomien i forhold til sin periferiske beliggenhet. Et 

annet viktig skille for disse landene som har utviklet sosialdemokrati i periferien, er at 

sekvenseringen av industrialisering, demokratisering og sosialt borgerskap
3
 er annerledes enn 

i de klassiske sosialdemokratiene.  

 

2.1 Sosialdemokratiets definisjoner 

Det tradisjonelle sosialdemokratiet i Nord-Europa inneholder fire kjennetegn (Sandbrook 

m.fl. 2007:14). For det første innebærer sosialdemokratiet en omfattende statlig innblanding i 

økonomien med en stor offentlig sektor og statlig regulering som støtter opp om en 

blandingsøkonomi. For det andre etterstreber man likhet og rettferdighet gjennom 

omfordeling av skatter og en omfattende og universell velferdsstat. For det tredje søker man å 

oppnå full sysselsetting, hovedsakelig ved hjelp av keynesiansk etterspørselstyring. For det 

fjerde er det viktig å opprettholde alliansen mellom det sosialdemokratiske partiet og den 

sentraliserte arbeiderbevegelsen som skal beskytte arbeidernes rettigheter. Den 

sosialdemokratiske modellen gikk inn i en krise fra 1970-tallet. Politikken som fulgte denne 

modellen klarte ikke å håndtere høy inflasjon, økonomisk stagnasjon og høy arbeidsløshet. 

Dette skapte en åpning for nyliberalismen. Man så under krisen på 1970-tallet at skattenivået 

som allerede var høyt, ble høyere for å dekke inn statens underskudd og for å opprettholde 

velferdstilbudet. De nyliberale pekte på den store offentlige sektoren som tung og ueffektiv, i 

motsetning til en lett og effektiv privat sektor. Samtidig hjalp friere handel til med å minske 

sosialdemokratiets politiske grunnlag fordi man ga fra seg mer av påvirkningsgrunnlaget. De 

                                                 
3
 Sosialt borgerskap er direkte oversatt fra Social Citizenship som referer til velferdsstatens bestemmelser som 

skal sikre innbyggerne ved sykdom, arbeidsuførhet, arbeidsledighet, manglende inntekt og alderdom. Dette er i 
tillegg til konkrete sivile og politiske rettigheter man har som borger (Handler 2004:9).   
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klassiske industriarbeiderne ble færre og mindre mektige, mens arbeidstakere assosiert med 

den ekspanderende IT-økonomien hadde lite sympati for statligorienterte tilnærminger. Disse 

utfordret sosialdemokratiets prioriteringer til rask økonomisk vekst og sosial manipulering fra 

topp til bunn (Sandbrook m.fl. 2007:14).  

 

Sosialdemokratiet i utviklingslandene skiller seg fra de tradisjonelle sosialdemokratiene. 

Utviklingen fra det tradisjonelle sosialdemokratiet skiller seg fra utviklingen i land i det 

Sandbrook m.fl. omtegner som periferien. For det første er de perifere landenes økonomi ofte 

avhengig av de industrialiserte landene i form av markeder, investeringer og import. Reglene i 

den globale økonomien kan også sies å være ufordelaktige for utviklingslandene. Som 

eksempel trekkes det frem regler hos IMF, Verdensbanken og Verdens Handelsorganisasjon 

(WTO) som er i favør av de rike landene. Det hevdes at perifere land er avhengige av de 

industrialiserte landenes markeder (Sandbrook m.fl. 2009:19). Dette vil være spesielt 

interessant å undersøke med tanke på Mauritius sin tilknytning til Storbritannia som tidligere 

koloni, sammen med andre avtaler med EU og USA. Ved å studere disse avtalene nærmere er 

det interessant å se hva slags betydning disse har hatt for Mauritius sin utvikling. 

Avhengigheten må nødvendigvis ikke være negativ. Spørsmålet er hvorvidt nye regler i den 

globale økonomien utgjør en utfordring for utviklingslandene.   

 

For det andre er det stor forskjell på de tradisjonelle sosialdemokratiene og sosialdemokratier 

i periferien med tanke på sekvensering av industrialisering, demokratisering og sosialt 

borgerskap. Forskjellen ligger i at i periferien har disse overlappet, mens i de tradisjonelle har 

disse vært adskilt. I de nordeuropeiske landene og Nord-Amerika kan dette brukes som 

eksempel for å vise hvordan disse tre stadiene ble gjennomført. Industrialiseringen skjedde på 

slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre.  I denne perioden jobbet arbeidere 

innen jordbruk og industri under elendige kår. Levekårene forbedret seg ettersom arbeiderne 

fikk mer politisk makt gjennom organisering i fagforeninger, utvidet stemmerett og rettighet 

blant annet som et resultat av statens behov for soldater til første og andre verdenskrig, samt 

at borgerne ble rikere. Man så likevel ikke universelle demokratiske rettigheter og vekst i den 

politiske og økonomiske forhandlingsmakten blant arbeiderne før kapitalismen hadde høy 

produktivitet på landet og i byene. Universell velferd kom mellom 1950- og 1960-tallet. Det 
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var på denne tiden keynesiansk økonomi ble rådende gjennom sin omfordelingspolitikk 

(Sandbrook m.fl. 2007:19-20). 

 

2.2 Klassisk sosialdemokrati i periferien 

Det finnes store forskjeller mellom de sosialdemokratiske utviklingslandene. Sandbrook m.fl. 

(2007:25) skiller mellom tre typer sosialdemokrati i periferien, et radikalt, et klassisk og en 

tredje vei, a la New Labour. Disse tre er videre delt inn etter tre egenskaper. Disse er likhet for 

borgerne som staten ønsker å realisere, oppfattelsen av demokratisk deltakelse og statens rolle 

i å styre markedskreftene. Med likhet for borgerne menes tiltak som staten gjennomfører for å 

utrydde fattigdom og urettferdighet ved å favorisere svakere grupper og klasser på bekostning 

av de rikere i samfunnet.  

 

Modell 2.1 Sosial demokrati i periferien 

Type Oppfattelse av likhet Oppfattelse av 

demokratiet 

Statens rolle 

Radikalt 
(Eksempler: 

Kerala siden 

1960-tallet, 

West Bengal 

1977- tidlig 

1990-tallet) 

 Fordeling av aktiva for 

å redusere urettferdig 

ulikheter 

 Styrking via 

desentralisert 

deltakelse 

 Universelle rettigheter 

for å dekke basisbehov 

 Organisere 

arbeidere og 

bønder i egne 

foreninger 

 Desentralisert 

deltakelse 

 Representativt 

system i 

sentrum 

Sterkt: fokus på 

rettigheter 

 Fordele formue 

 Universelle tjenester, 

pensjoner og 

subsidier 

 Regulering av 

arbeidsmarkeder 

 Ekspansive rettigheter 

Klassisk 
(Eksempler: 

Costa Rica, 

1950-1980, 

Mauritius 

siden 1970-

tallet) 

 Universelle og 

omfattende velferdsstat 

 ”Gode” jobber 

 Vekst i lønninger 

 Begrenset subsidier 

ved grunnleggende 

behov 

 Representativt 

system 

 Omfattende 

konsultering av 

alle relevante 

grupper i 

politikkinnovasj

oner 

Sterkt: fokus på 

rettigheter og vekst 

 Universelle tjenester 

og pensjoner 

 Regulering av 

arbeidsmarkeder 

 Målrettede 

industrielle strategier 

Tredje vei 
(Eksempler: 

Post-1990 

Chile, 

Uruguay 

1985-2004) 

 Fattigdomsreduksjon 

 Tilgjenglig utdanning 

og trening 

 Sikkerhetsnett rettet 

mot de som virkelig 

trenger det. 

 Valgordning 

der eliten 

konkurrer om 

makten 

Moderat: fokus på 

markedsbasert vekst 

 Tilfredsstillende 

trening 

 Eksport promotering 

 Tilstrekklige 

offentlige tjenester. 

         (Sandbrook m.fl. 2007:26)  
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Det klassiske sosialdemokratiet, som er vist i midten av modellen ovenfor, eksemplifisert med 

blant annet Mauritius, fokuserer på velferdsstaten med universelle og omfattende rettigheter 

gjennom en proaktiv stat. Staten sikrer også gode jobber sammen med gode lønninger. 

Regimet hviler på en konsensuell politisk prosess. Den politiske konkurransen er stor, men 

likevel ser man at de store partiene er enige om prinsipielle økonomiske, sosiale og politiske 

mål. Gjennom å inkludere og konsultere arbeidere og organiserte grupper nyter myndighetene 

bred støtte for politiske initiativ. Konsensusen består selv om det er forskjeller innen velstand. 

Man har skapt aksept for eiendomsretten som er ukrenkelig.  Klassekompromisset hviler på 

premisset om at alle borgere vil tjene på økonomisk vekst. Dette skjer gjennom overskudd, 

utbetalinger til underprivilegerte grupper, arbeidsmarkedspolitikk, subsidier på grunnleggende 

varer og forbedringer i offentlige tjenester og fordeler. Staten er stor i den betydning at den 

blander seg sterkt inn i det økonomiske livet. Ved å regulere arbeidsmarkedet for å garantere 

at ansatte tjener på produktivitetsvekst, eierskap av infrastruktur, sektorspesifikke fremmede 

etater, samt at staten styrer insentiver til nasjonale og utenlandske investorer for å fremme 

visse økonomiske aktiviteter og tilpasse dets industrielle strategi, kan staten påvirke utfallet 

etter eget ønske (Sandbrook m.fl. 2007:27). For at sosialdemokratiet skal kunne fordele må 

man ha noe å fordele. For å kunne fordele inntekten er man avhengig av verdiskaping. Dette 

kan gjøres gjennom å skape industri og være konkurransedyktige på eksport og samtidig ha en 

balansert handelsbalanse. For å sikre dette, plukker staten ut vinnere og kanaliserer fordelene 

fra den økonomiske gevinsten til borgere og bedrifter. Et forpliktende lederskap og en effektiv 

stat er nødvendig for å balansere likhet med vekst i et konkurrerende politisk system.    

 

2.3 Periferiens avvik fra det tradisjonelle 

sosialdemokratiet 

Sosialdemokratene hevder at frihandelsmarkeder skaper ulikhet og økonomisk usikkerhet. Det 

er derfor et behov for å fordele og regulere ressursene slik at man øker sikkerhet og likhet. 

Dette sikres gjennom velferdsstaten, eksempelvis gjennom pensjon. Sosioøkonomisk reform 

kan gjennomføres uten uheldige økonomiske konsekvenser. Dette er betinget av et 

velorganisert parti som er sterkt basert i arbeider og middelklassen som skisserer 
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begrensningene av reformen. Gjennom et slikt klassekompromiss skaper man 

konkurransefortrinn i hjemlandet gjennom et system basert på sosialt samhold, menneskelig 

kapital, villige arbeidere og legitimitet (Sandbrook m. fl. 2007:15). 

 

Selv om utviklingsland identifiserer seg med, og praktiserer sosialdemokrati i periferien, 

avviker modellen utvilsomt fra den europeiske prototypen. Hvis essensen av 

sosialdemokratiet er klassekompromiss, kan denne modellen karakterisere de nordeuropeiske 

tilfellene av sosialdemokrati. Adam Przeworski antar at kompromisset involverer organiserte 

arbeidere og kapital. Staten står i midten som meglingsmann og tvinger frem et kompromiss. 

På den ene siden vil de fagforente arbeiderne akseptere privat eierskap av produksjonsmidlene 

og gunstige betingelser for private selskap, mens kapitalistene godtar å investere en andel av 

overskuddet, som vil skape jobber, samt at overskuddet blant annet går til å øke lønninger, og 

skatt som staten kan omfordele. Likevel understrekes det at betingelser i utviklingsland som 

sikrer klassekompromiss, hvis det sikres, vil være mer kompliserte og skjøre enn de var i 

etterkrigstiden i Europa (Przeworski 1985:43). 

 

De tre fasene, demokratisering, industrialisering og sosialt borgerskap, har overlappet i 

periferien og derfor skapt en annen dynamikk. Inntil etterkrigstiden fungerte flesteparten av 

periferilandene som en arbeidskraft som produserte primærprodukter, råvarer, til sin 

koloniherre. I de britiske koloniene oppstod det fagforeninger på 1930-tallet (Bowman 

1991:30). Disse fagforeningene bestod som regel kun av eliten av arbeidere. Som 

råvareeksportør var disse landene avhengig av å holde arbeidskostnadene lave. Offentlige 

inntekter var som regel lave, og fattigdom og ulikhet preget samfunnet. De fattige var som 

regel uten mulighet til å påvirke og jobbet som oftest i den uformelle sektoren. De hadde få 

rettigheter, hvis de hadde noen. Under disse omstendighetene vil sosialdemokratiske pakter 

eller klassekompromiss ville være kompliserte og sårbare. Det vil være god grunn til å tro at 

så lenge landets økonomiske vekst øker vil de som sitter med kapital være fornøyde. Det 

samme vil gjelde arbeiderne som vil tjene på den økonomiske veksten gjennom fordeling i 

velferdssystemet. Spørsmålet blir da hva som skjer med klassekompromisset som danner 

grunnlaget for den sosialdemokratiske utviklingen i krisetider. 
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Kompromisset vil også involvere flere forskjellige klasser av aktører enn det gjorde i de 

tradisjonelle europeiske tilfellene, innen arbeidere og kapital, og disse kunne potensielt sett 

utgjøre en trussel for investeringer fra utenlandske interesser, hvis klassekompromisset ikke 

sikres. Man kan heller ikke anta at arbeiderbevegelsene går i spissen for å kjempe for de 

fattigste og man vil kunne få et arbeider aristokrati. De velstående i samfunnet vil kreve sterke 

eiendomsrettigheter, og en favoriserbar makroøkonomisk politikk som sikrer deres interesser. 

Organiserte arbeidere, sammen med middelklassen, vil kreve jobbsikkerhet med gode 

lønninger sammen med et godt helse- og utdanningstilbud. De fattige forventer at 

myndighetene vil skape arbeidsplasser, omfordele eiendom, samtidig som man får et tilbud 

om offentlige tjenester og subsidier. De minst organiserte i samfunnet vil ofte kunne ende opp 

som marginaliserte fordi de faller utenfor. Klassekompromiss er en løpende prosess der de 

fattige er avhengige av konkurranse om makt gjennom valg, organisering av ikke-statlige 

organisasjoner og selvorganisering. I den grad politisk frihet gjør sivilsamfunnet bredere 

gjennom selvorganisering blir sosialdemokratier skapt, ikke født (Sandbrook m.fl. 2007:21-

22). 

 

Sosiale kontrakter forblir skjøre fordi man har et stadig motstridende press på lederne og en 

skiftende markedssituasjon. Dette er basert på at lederne, statens elite, stadig responderer på 

lavere klassers ønske om omfordeling. Omfordelingen skjer fordi eliten mener at det frie 

markedet vil skape ulikhet og urettferdighet og/eller frykter det at hvis de ikke svarer til 

forventningene vil man bli erstattet ved neste valg. Samtidig må lederne opprettholde 

næringsinteressene og opprettholde dets tiltro. Ved fall i denne tiltroen står man i fare for å få 

inflasjon, fallende innvesteringer og arbeidsledighet. Denne nedgangen vil gå ut over 

middelklassen, som igjen fører til fallende inntekter for staten. Dette vil gå utover lederne ved 

neste valg. I verste fall vil man kunne få et kupp som man eksempelvis har sett flere steder i 

Latin-Amerika. Produktivitetsøkning skaper lønnsøkning. Dette fører til at 

klassekompromisset mellom arbeid og kapital vil dele veksten som oppstår.  

 

Det er vanlig å anta at man før 1980 i stor grad kunne isolere økonomien fra det globale 

markedet ved å kontrollere priser, import og valuta. Dette er ikke lenger mulig for mange som 

en følge av IMF, Verdensbanken og WTO som nå styrer verdensøkonomien og dets 
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spilleregler. For å kunne håndtere disse utfordringene må utviklingslandene være sterke og ha 

en stat som er i stand til å håndtere utfordringene. Man vil derfor være avhengig av at partier, 

koalisjoner og opposisjon jobber sammen for å opprettholde sosiale og økonomiske mål, for å 

kunne opprettholde de sosiale kontraktene.  

 

En sosialdemokratisk utviklingsstat benytter seg ofte av intervensjon av markedet. Statens 

elite manipulerer insentiver og faktorinnsatser i produksjon og fordeling slik at man når de 

statlige utviklingsmålene. Historisk sett var disse før 1980 ofte kjennetegnet av 

importsubstituerende tiltak for å kunne industrialisere og diversifisere økonomien. Etter 1980 

fikk derimot den nyliberale bølgen, med sitt fokus på åpenhet, gjennomslag. Imidlertid ser 

man i dag aktive stater med tanke på styring av industrialisering og handelspromotering, selv 

om internasjonale avtaler og krav fra IMF om markedsorientering legger begrensninger på 

dette. Diversifiseringen av økonomien er i dag som før et resultat av samarbeid mellom det 

offentlige og private og av at myndighetene opptrer samlet (Rodrik 2004:8). Statens mulighet 

til å kjøre sitt eget løp er i dag begrenset eksempelvis av WTO. WTO nekter blant annet stater 

å subsidiere eksport, selv om lavinntektsland fortsatt bruker eksportsubsidier (Rodrik 

2004:32-33). Alt dreier seg ikke om å tilpasse seg fri flyt av varer. Det finnes flere områder 

staten kan legge til rette for eksport og private investeringer. Eksempler på dette er å stille 

med tilgjenglig kreditt, skatteinsentiver, bygge infrastruktur, stille med kapital til forskning, 

utvikle gode utdanningsinstitusjoner og yrkesutdanning, samt stille med forsikringsgarantier. 

En annen mulighet er å endre fordelingen ved å skattelegge, stille med kapital til grupper med 

dårlig posisjon, stille med offentlige tjenesteyting og et pensjonssystem, regulere 

arbeidsmarkedet for å sikre en rettferdig fordeling av produktivitetsfremgang samt konsultere 

grupper som staten påvirker gjennom sin politikk (Sandbrook m.fl. 2007:25). Det vil derfor i 

oppgavens øyemed være interessant å se hvordan utviklingen på Mauritius har gått i forhold 

til markedsintervensjon og hva tettere økonomiske integrasjon med verdensmarkedet har 

betydd for landet. 

 

For at sosialdemokrati i periferien skal fungere må demokratiet være konsolidert og støttet av 

sterke institusjoner. Demokratiet og utviklingsstaten kan forsterke hverandre. Demokratisk 

politikk kan motivere eliten til å føre utviklingsrettet politikk samtidig som elitens suksess i å 
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oppnå vekst fortsetter. Sammen med likhet vil dette konsolidere demokratiets institusjoner. 

Det vil også øke myndighetenes kapasitet og styrke deres legitimitet. Demokratiske 

institusjoner kan, paradoksalt, også forsterke autonomien til den politiske og byråkratiske 

eliten fra kapital ved å fremme sosioøkonomisk utvikling. Et ”konsensuelt demokrati” vil 

ifølge Gordon White (1998:30) ikke bare binde myndighetenes ledere og byråkrater til å 

holde det de har lovet, men det gir også disse lederne makt gjennom støtte fra befolkningen. 

For at en slik autonomi skal fungere i et pluralt samfunn er man avhengig av at både 

politikere og byråkrater har en tilhørighet til samfunnet. Alle gruppene i samfunnet må være 

representert blant eliten slik at alle føler seg representert og det konsensuelle demokratiet som 

White beskriver vil da komme fra en deltakende prosess (White 1998:31).  

 

2.4 Oppsummering 

Sosialdemokrati i utviklingsland har de samme egenskapene som de tradisjonelle 

sosialdemokratiene slik vi kjenner dem fra Nord-Europa. Imidlertid har den demokratiske 

utviklingen i utviklingsland skilt seg fra den tradisjonelle ruten. Utviklingslandenes resultat, i 

form av et sosialdemokratisk styresett, er preget av en annerledes sekvensering av 

industrialisering, demokratisering og sosialt borgerskap og antall aktører som 

klassekompromisset baserer seg på. Dette vil potensielt sett skape store utfordringer ved at 

systemet vil være skjørt og ustabilt. Det er derfor avgjørende at sosialdemokratiet klarer å 

fordele velferd både i medgang og motgang. Samtidig som man gjennomfører en høy grad av 

inkludering og konsultering for å kunne skape legitimitet og støtte hos befolkningen. Samtidig 

som et utviklingsland står overfor store utfordringer nasjonalt har landene stor utfordringer 

som et resultat av økt globalisering og liberalisering på verdensmarkedet. Disse utfordringene 

har sosialdemokratiske utviklingsland, som Mauritius, håndtert gjennom markedstilnærming 

basert på en blandingsøkonomi. Blandingsøkonomien er preget av en økende grad av 

liberalisering, en tendens som har vært tydelig i de tradisjonelle sosialdemokratiene fra 1970-

tallet, men som kom senere blant utviklingslandene.  
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3 ”The Rainbow Nation” 

 

Mauritius var ubebodd til de første portugiserne kom i 1598. De ble ikke værende på øya, 

men innførte blant annet sukker. Franskmennene tok over i 1642 og koloniserte øya. De 

videreutviklet sukkeret og fikk slaver fra Madagaskar og Øst-Afrika til å jobbe på plantasjene. 

Franskmennene mistet øya til britene etter Napoleonskrigene i 1810 og forble en koloni frem 

til 1968 da Mauritius ble uavhengige. Britene på sin side fortsatte sukkerproduksjonen og 

avsluttet slaveriet i 1835. De hentet derfor arbeidskraft fra India som ikke var slaver, men 

kontraktsarbeidere. Dette førte til at befolkningen på Mauritius ble en smeltedigel av 

folkeslag og religioner. Denne smeltedigelen har hatt stor påvirkning i forhold til politiske og 

økonomiske utfordringer og muligheter.  

 

3.1 Etnisk mangfold 

Mauritius består av mange forskjellige folkeslag. Indere står for litt over halvparten av 

befolkningen. De kom hovedsakelig fra det indiske subkontinentet for å jobbe på 

sukkerplantasjene. Disse utgjør likevel ikke én stemmeblokk når det kommer til politikken. 

De er delt etter kaste, språk og region og jobber hovedsakelig innen det offentlige og 

jordbruket. Muslimer står for ca en sjettedel av befolkningen, disse er hovedsakelig sysselsatt 

i handel i byene. Både indere og muslimer stammer fra kontraktsarbeiderperioden under 

britene. Slavene fra den franske perioden, kjent som kreoler står for ca 27 % av befolkningen. 

Disse kan man igjen dele i afrokreoler som jobber i lavtlønnede sektorer, mens man på den 

andre siden har fått en elite av kreoler, med høyere utdannelse, som er mer lyse i huden. 

Denne eliten har tatt etter den hvite eliten i form av religion, språk og kultur og står blant 

annet for en del av det private næringslivet. Afrokreolene danner en økonomisk og sosial 

underklasse (Carrol m.fl 2000:27-28). Kineserne står for kun tre prosent av befolkningen, 

men er viktige i form av økonomisk påvirkning som entreprenører og forretningsdrivende. 

Den siste gruppen som utgjør en viktig del av befolkningen er den franske eliten, 

etterkommerne av de franske plantasjeeierne, som ble igjen i landet etter uavhengigheten. 

Dette er en gruppe som sitter på store verdier, men som utgjør en liten minoritet i landet. 



20 

 

Disse har diversifisert seg fra sukker til tekstil- og klesproduksjon, turisme og finans 

(Meisenhelder 1997:289). Befolkningen på Mauritius, som andre land i Afrika, tenderer til å 

dele seg politisk etter etnisitet og religion. Likevel ser man at befolkningen også overlapper i 

politisk tilhørighet i forhold til etnisitet, religion og klasse (Sandbrook m.fl 2007:126). Man 

har sett sammenstøt mellom grupper blant annet mellom indere og kreoler i 1964-65 og 

mellom kreoler og muslimer i 1968. Etter dette har det vært rolig frem til 1999, da man så 

opprør blant den afrokreolske underklassen (Carroll m.fl. 2000:36). Den afrokreolske gruppen 

har ikke opplevd den samme fremgangen som landet generelt har opplevd. Mangel på 

språklig kunnskap har hindret dem å ta utdannelse og politisk er det få som har sittet i 

parlamentet. Resultatet har blant annet vært frustrasjon og økt spenning mellom klasser og 

etniske grupper, som blant annet i 1999 (Carroll m.fl. 2000:37). Sosial status og høyere 

inntekt er assosiert med lysere hudfarge (Bowman 1991:46). Kreolene har gjennom historien 

vært en marginalisert gruppe på Mauritius og jeg vil derfor legge et fokus på kreolenes 

utvikling etter uavhengigheten fra britene for å kunne se hvorvidt disse er representert og 

bidrar i den deltakende prosessen som White beskriv i kapittel to. 
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4 Sosialdemokratiets utvikling 

 

”Mauritius was created before paradise came into being and served as a model for the latter”  

Mark Twain, 1896 

Mauritius skiller seg fra andre afrikanske land. Regjeringene har i postkolonial tid fulgt like 

mål med tanke på økonomiske vekst, likhet, nasjonal uavhengighet og frihet. Gjennom en 

sterkt intervensjonistisk stat har myndighetene involvert seg sterkt med reguleringer og 

kontroll gjennom tre stadier. Det første stadiet var importsubstituering, ved det andre stadiet 

ble det lagt fokus på eksport, gjennom EPZ, for så gradvis å liberalisere under det tredje 

stadiet. I motsetning til nesten alle afrikanske land sør for Sahara har Mauritius hatt en stødig 

progresjon i å nå sine mål. Mauritius har ikke bare oppnådd bærekraftig vekst, men et nivå av 

likhet som er bemerkelsesverdig gjennom en velferdsstat og et konsolidert demokrati. 

Årsaken til dette er omstridt og det er forskjellig argumenter som ytres. Mauritius har unngått 

et økonomisk svekkende nypatrimonialistisk styresett. Jeg vil argumentere for at Mauritius 

har utviklet seg som en sosialdemokratisk utviklingsstat som har styrt det private næringsliv 

gjennom å trosse den frie markedeskraftens ortodokse økonomi. Mauritius er et av ytterst få 

afrikanske land som har bevart et flerpartisystem og et sivilt styresett siden uavhengigheten. 

Mauritius er ikke paradis, men har utviklet seg og oppnådd bemerkelsesverdige prestasjoner.  

 

Mauritius ble uavhengig fra britene i 1968. Landet hadde en befolkning på rundt en million 

innbyggere som hadde opplevd å være en underdanig arbeidskraft. Man opplevde at ekstrem 

ulikhet mellom de etniske gruppene, samt at økonomien var basert på jordbruk. Frankrike 

som kontrollerte landet frem til 1810 styrte landet gjennom en fransk elite som utnyttet 

afrikanske slaver. Da landet ble overtatt av britene ble slaveriet avskaffet i 1835. Slavene ble 

byttet ut med kontraktsarbeidere fra Sør-Asia, et system som fortsatte til 1910 (Sandbrook 

m.fl. 2007:124). Fra 1947 ble Mauritius mer selvstyrende etter å ha fått en egen lovgivende 

rådsforsamling (Subramanian m.fl. 2003:207). Det politiske systemet ble mer åpent og flere 

ble involvert i politikken. Grunnloven fra 1947 ga alle voksne stemmerett, inkludert kvinner, 

så sant kvinnene besto en lese- og skrivetest.  Universell stemmerett ble innført i 1958 
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(Willmore 2003:1). Landet ble selvstendig i 1968, selv om det forble under De britiske 

samveldet fremt til 1992 da det ble en selvstendig republikk (Subramanian m.fl. 2003:207).  

 

Mauritius har et politisk system som er basert på den britiske modellen, med en statsminister 

valgt av det politiske partiet. Partisystemet er i stadig endring. Det politiske livet er preget av 

konsolidering og fragmentering blant de politiske partiene med stadige utskiftninger og nye 

allianser, dette ser man spesielt i den daglige politikken, se vedlegg og tabell 4.1. Likevel ser 

man en stabilitet blant de politiske lederne og partiene hvis man ser på det generelle politiske 

bildet i postkolonial tid.  Med tanke på at samfunnet som er preget av forskjellige klasser, 

religioner, hudfarger, kaster og språklige forskjelligheter, har det politiske systemet og de 

politiske lederne klart å opprettholde en stødig demokratisk kurs (Bowman 1991:68). Dette er 

bemerkelsesverdig.  Mauritius har siden uavhengigheten i 1968 opplevd en meget 

inkluderende demokratisk deltakelse. Demokratiet kjennetegnes av konsensus blant partiene 

når det gjelder å oppnå, bruke og gi fra seg makt. Samtidig er det kampen om makten intens, 

men stort sett fredlig, der den politiske debatten mellom motstanderne er dekket av en fri 

presse som mange holder seg oppdatert gjennom. Selv om allianser har blitt dannet, brutt og 

rekonstruert i alle tenkelige kombinasjoner forblir det politiske systemet stabilt (Subramanian 

m.fl. 2003:207-208). I perioden fra 1968 til 2010 har det kun sittet fire statsministere.
4
 Fri 

presse og et fritt sivilsamfunn har vært normen og bidratt til politisk diskusjon (OECD 

2006:367). Et annet viktig bidrag til Mauritius sin utviklingsprosess er klassekompromisset 

som har hatt stor betydning for landets økonomiske og sosiale utvikling. Likevel har ikke alt 

vært rosenrødt. I 1971 var det unntakstilstand og det første valget i postkolonial tid ble utsatt. 

Etter 1976 har derimot valg blitt avholdt hvert fjerde år. Valgene er alle omtalt som frie, 

rettferdige og ryddige av observatører. Med unntak av periodisk korrupsjon og nepotisme, 

samt at det nå og da oppstår ustabile koalisjoner, har demokratiet på Mauritius konsolidert seg 

til et nivå som er unikt i Afrika. Mauritius var i 2009 rangert som nummer to i Afrika, bak 

Botswana, på Corruption Perceptions Index
5
 (CPI), rangert som 42 av 180 nasjoner. Siden 

1999 har Mauritius beveget seg fra 4,9 til 5,4, der 10 er toppscore (Transparency 

International).   

 

                                                 
4 Sir Seewoosagur Ramgoolam, 1962-82, Sir Anerood Jugauth, 1982-95 og 2000-2003, Paul Berenger 2003-2005, Mr. Navin Ramgoolam 

1995-2000 og 2005-.  
5
 The Corruption Perceptions Index (CPI) måler oppfattet nivå av korrupsjon i offentlig sektor.  
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4.1 Politisk historie 

Mauritius var ubebodd før portugiserne okkuperte landet på 1600-tallet. Man fikk ikke et 

jordbrukssamfunn som var avhengig av klientisme. Derimot utviklet Mauritius et borgerskap 

basert på handelsmenn og jordbrukere sammen med et ruralt og urbant proletariat. Under 

franskmennene fikk man et uavhengig borgerskap med røtter i handel og landbruk som senere 

utviklet seg til et plutokrati når britene gjorde Mauritius til en sukkerkoloni. Arbeiderne har 

sjelden opptrådt samlet, men det har forekommet. På slutten av 1930- og starten av 1940-tallet 

gjennom en rekke generalstreiker, og på starten av 1970-tallet, så man at arbeiderbevegelsen 

organiserte seg på tvers av etniske skillelinjer for å kjempe for felles interesser. Et fleretnisk 

svakt borgerskap oppsto i det 19. århundre. Borgerskapet besto av eliten av kreoler som 

fortsatt består. En annen del av borgerskapet som var større i antall, var inderne som kjøpte 

land fra etterkommerne av de franske plantasjeeierne fra 1870-tallet (Sandbrook m.fl. 

2007:131-132). Etterkommere av disse to fraksjonene skulle senere utgjøre byråkratiet på 

Mauritius.  

 

På 1930- og 1940-tallet oppsto det flere organisasjoner som blant annet prøvde å organisere 

kreoler og indere slik at de mer effektivt kunne gjøre sin stemme hørt. Eksempler på dette er  

Mauritius Labour Party (MLP), the Engineering and Technical Worksers Union, Mauritius 

Agricultural Labourers´ Association, Indian Cultural Association og Indian cultural revival 

movement (Bowman 1991:30).  

  

MLP ble dannet i 1936. I motsetning til tidligere forsøk der man kun hadde prøvd å samle 

kreoler, klarte MLP å få inn indere til viktige roller i partiet. Slik fikk partiet organisert urbane 

arbeidere, som regel representert ved kreoler, og rurale arbeidere, som regel indere. Partiet 

hadde som målsetning å skape bedre representasjon i britenes styre, politiske reformer og 

bedre lover for arbeiderne. De britiske myndighetene likte dårlig MLP sitt forsøk på å samle 

arbeidere. Fagforeningsaktivitet ble fulgt med tett selv etter 1938, da foreninger for arbeidere 

ble lovlig, dog en begrenset form for fagforeninger. Andre verdenskrig kom kun kort tid etter 

og britene hadde for mye å gjøre i London til å kunne følge opp Mauritius. Den politiske 

aktiviteten på Mauritius roet seg også. Med britenes fravær av overvåkning og oppfølgning 

begynte de etablerte fagforeningene å blomstre. Likevel kunne ikke fagforeningene vise til 
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annet enn beskjedne resultater. Etter andre verdenskrig var britene sterkt svekket. India ble 

selvstendig og hele den politiske settingen hadde forandret seg.  I 1947 fikk Mauritius ny 

grunnlov og sin egen lovgivende rådsforsamling. Selv om man ikke fikk innført universell 

stemmerett var det et langt skritt i riktig retning. De tidligere plantasjeeierne som hadde 

franske aner satt ikke lenger på den politiske kontrollen, og det åpnet døra for det indiske og 

kreolske samfunnet. Forandringene etter 1947 var markante. Nye politiske partier oppstod, det 

politiske systemet ble mer åpent, og flere mennesker ble involvert i perioden 1948-1959 

(Bowman 1991:30-33). I perioden etter 1959 ble det mer tydelig at britene ønsket å gjøre 

Mauritius mer selvstendig og til slutt uavhengige. I perioden 1959-1968 var det politisk kamp. 

Spenningen og frykten økte blant Mauritius sine minoriteter, de av fransk ætt, kreolene og 

muslimene. De fryktet at landet ville bli dominert av den indiske majoriteten.  

 

Befolkningen organiserte seg på tvers av etniske skiller og klasseskiller. Dette forenklet et 

sosialdemokratisk kompromiss ved å skille økonomisk makt fra politisk makt. Etter 

uavhengigheten lå den økonomiske makten hos eliten av kreolene og etterkommerne av de 

franske plantasjeeierne som eide og drev størsteparten av sukkerplantasjene. Inderne var 

ekskludert fra det øverste nivået i sukkerindustrien og søkte påvirkning gjennom MLP 

(Sandbrook m.fl. 2007:133). Gjennom å demokratisere landet forsto inderne, med støtte fra 

muslimene, at de kunne vinne et politisk flertall og kunne dermed løsrive seg fra britene. 

Sammen fikk de så vidt flertall ved valget i 1967. Motstandere av frigjøringen som var en 

allianse av kreoler, kinesere, muslimer, tamiler og den franske eliten utgjorde motstanderne, 

men fikk kun 43 % av stemmene. Motstanden kom som et resultat av at man var redd for et 

indisk flertall. Resultatet av motstanden mot uavhengighet er et eksempel på et av de første 

etniske alliansene på felles klassegrunnlag. Etter valget ble det skrevet ny grunnlov og 

Mauritius fikk sin uavhengighet fra britene, mens det formelt forble under Samveldet 

(Subramanian m.fl. 2003:207). Landeierne som valgte å forbli i landet (ca halvparten) 

aksepterte å kjøpslå på starten av 1970-tallet da de vek fra sin politiske dominans. De 

aksepterte en viss fordeling av veksten i bytte mot legitimiteten som sosialdemokratiet ville 

skape (Sandbrook m.fl. 2007:133). Flertallet fikk politisk kontroll, mens mindretallet beholdt 

eierskap og styring av sukkersektoren. Delingen mellom en økonomisk elite, den franskættede 

befolkningen, og en politisk elite, den indiske majoriteten, sammen med behovet for å 

opprette en balanse mellom de to etter uavhengigheten, ble løst fredlig i en vinn-vinn 
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situasjon for begge ved å sikre inntektene fra sukkeret. Fremgangen fra handelssektoren tillot 

og finansierte et sjenerøst system av sosial velferd. Velferdssystemets har vært mulig 

gjennom en kontinuerlig høy økonomisk vekst. Dette kan karakteriseres som et optimalt 

system for ”rent-sharing” mellom en politisk og økonomisk elite. Man skapte en kultur for å 

respektere diversitet og på den måten har man unngått å ”ta livet av inntektskilden” som 

mange andre afrikanske land har gjort. Ved hjelp av riktig skattelegging fikk man inntekter 

som kunne reinvesteres i andre sektorer samtidig som man kunne investere mer penger i 

sukkerindustrien (Sacerdoti m.fl. 2005:97). Dette er et godt eksempel på et klassekompromiss 

som skulle vise seg å ha stor betydning for Mauritius sin fremtid. Selv om sukkersektoren 

tidlig var altomfattende, og målet om diversifisering hele tiden presset på, var det 

sukkersektoren som blant annet skapte muligheten for økonomisk vekst på Mauritius. 

Avkastningen fra denne sektoren skulle vise seg å være uvurderlig for videre utvikling av 

økonomien. Samtidig gjennomførte myndighetene mange insentiver og la føringer slik at 

kapitalen ble fordelt i landet og ikke sendt ut. Dette tidlige eksempelet på klassekompromiss 

gir et godt eksempel for videre utvikling både politisk og økonomisk. Effektene av 

klassekompromisset vil bli belyst i kapittelet om EPZ og turistsektoren. Det skal poengteres at 

klassekompromisset mellom kapital og arbeidere var mer fragmentert. Arbeiderne sto 

tradisjonelt sett ikke samlet, og man har også sett en rivalisering mellom arbeidere fra det 

kreolske samfunnet og det indiske. Ironisk nok har arbeidernes svakhet gitt myndighetene 

muligheten til å berolige kapitalen. Kapitalinteressene sto mer samlet, men det skal likevel 

poengteres at denne klassen også har vært delt mellom etniske grupper, en elite bestående av 

velstående kreoler, kinesere og indere, selv om majoriteten var av fransk avstamming 

(Sandbrook m.fl. 2007:132-133).  

 

Styremønsteret britene etablerte la grunnlager for den demokratiske utviklingsstaten. Britene 

gjorde Mauritius til en plantasjeøkonomi basert på sukker på midten av det 19. århundre og 

gjorde med dette sukkersektoren altomfattende. Landet innførte en rekke insentiver til 

plantasjeeierne, bygde infrastruktur, mobiliserte kapital for investeringer og det ble opprettet 

aksjeselskaper. Britene skapte også en pålitelig arbeidskraft gjennom kontraktsarbeiderne. 

Strategien lyktes med tanke på å etablere en tradisjon for en aktiv kapitalistisk stat. For at 

uviklingen skal fungere trenger man et byråkrati. Effektive stater er de som utøver bred 

politisk autoritet, sammen med et disiplinert og dyktig byråkrati. Mens mange andre 
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afrikanske land har opplevd etnisk konflikt og oppløsning etter sin uavhengighet, har 

Mauritius klart å skape en tettere integrasjon. Autoriteten og administrasjonskapasiteten 

kommer også fra britene. Politiske hendelser på Mauritius førte til at britene ga dem politiske 

rettigheter, etablerte direkte styre gjennom et stort byråkrati og åpnet opp byråkratiet for den 

lokale befolkningen mye tidligere enn i andre kolonier. Spesielt har spenningene mellom det 

franske plutokratiet og de britiske koloniherrene motivert britene til å sikre støtte hos den 

lokale befolkningen gjennom juridiske og konstitusjonelle reformer. En annen påvirkning 

britene har hatt på Mauritius er utviklingen av et robust og etnisk fragmentert sivilsamfunn 

som ble skapt under kolonitiden. Britene tillot fri presse i tillegg til vanlige valg og rettsregler. 

Arbeiderbevegelsen ble mer fremtredende under generalstreikene i 1937, 1938 og 1943 og 

gjennom fagforeninger. Byråkratisk uavhengighet og disiplin og er også en historisk erfaring 

som kommer fra britene. Mauritius manglet, under britene, tradisjonelle politiske 

institusjoner. Dette førte til at britene styrte landet direkte gjennom lokale ansatte. Britene 

hadde de ledende stillingene, men lokalbefolkningen sto for resten. For eksempel besto 93 % 

av forvaltningen av lokalbefolkningen i 1920 (Sandbrook m.fl. 2007:134-136).  

 

4.1.1 Ramgoolam perioden (1968-1982) 

Mauritius hadde blitt uavhengig og Sir Seewoosagur Ramgoolam, lederen i MLP, var 

statsminister i en allianse sammen med Independent Forward Bloc (IFB), som var et 

indiskbasert parti, og Muslim Commitee of Action (CAM), et lite muslimsk parti. I 

opposisjon satt Mauritian Social Democratic Party (PMSD), som hadde samlet kreoler, den 

franskættede eliten, kinesere og flere muslimer. Ramogoolam ble sittende som statsminister 

fra 1968-1982. I løpet av disse årene sto Mauritius overfor store politiske og økonomiske 

utfordringer. Landet slet med en høy arbeidsledighet og en økonomi som i stor grad var basert 

på sukker (Bowman 1991:69). Ramgoolam støttet opp om en velferdsstat og en 

blandingsøkonomi og beskrives som en som ønsket moderasjon, kompromiss og forsoning. 

Ramgoolam var en moderat og forsiktig mann (Bowman 1991:81). Selv om det kan virke som 

alt gikk på skinner, var dette langt fra sannheten. Den sittende koalisjon hadde store 

problemer internt og drev fra hverandre. MLP inviterte PMSD inn i koalisjonen. Samtidig så 

man at Mauritian Militant Movement (MMM) vokste. Dette radikale partiet ble dannet i 1969 

og ønsket å gjøre om på det politiske systemet. MMM beskrives som et ”ulta-left-party” som 
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angrep de eksisterende partiene for å oppmuntre til det de kaller ”etnisk politikk” 

(Subramanian m.fl. 2003:208). MMM ønsket å bli kvitt Mauritius sin kommunalisme. MMM 

ønsket å øke lønninger, gi de yngre bedre muligheter og håndtere den høye arbeidsledigheten 

(Bowman 1991:72). De utfordret blant annet MLP sitt tak på arbeiderbevegelsene ved å 

organisere mer radikale og rivaliserende fagforeninger, spesielt innen transport, sukker og 

elektrisitet (Subramanian m.fl. 2003:208). MMM fikk utover på 1970-tallet stor oppslutning 

og oppmuntret til flere streiker i viktige sektorer som fikk følger som matmangel og opptøyer. 

For å hindre det radikale partiets fremgang fikk MLP og PMSD utsatt valget fra 1972 til 

1976. I 1971 ble det innført unntakstilstand, 12 fagforeninger ble stengt, flere av 

fagforeningenes ledere ble arrestert, man nektet politikere med tilknytning til MMM å møtes 

og MMM sin politiske avis Le Militant ble lagt ned (Bowman 1991:71-72). Som et svar på de 

mange radikale fagforeningene som ble dannet, ble det i 1973 innført en lov, Industrial 

Relations Act. Denne ga grupperinger med syv eller flere retten til å forene seg i 

fagforeninger. Resultatet var at antall fagforeninger økte dramatisk (Bräutingam 1997:55). 

Utover på 1970-tallet begynte det å gå meget bra for Mauritius økonomisk, mens koalisjonen 

mellom MLP og PMSD brøt opp i 1973. I kjølevannet av dette ble de politiske restriksjonene 

mot MMM gradvis opphevet. MLP innså at MMM hadde vunnet lojaliteten til de yngre og 

fattigere gruppene, mens MMM innfant seg med at Mauritius ikke var ute etter en revolusjon 

og at veien til makt lå i politikken (Bräutingam 1997:51).  

 

4.1.2 1978-1983 

Valget i 1976 ble en tett affære. MMM fikk flest stemmer, men manglet to seter til å ha 

majoriteten av setene i parlamentet. Independence Party (IP), en sammenslåing av MLP og 

CAM, fikk sammen med PMSD flertall i en koalisjon. Tiden frem mot neste valg skulle vise 

seg å bli vanskelig for koalisjonen. Etter den økonomiske boomen i perioden 1970-75 

stagnerte økonomien. Sukkerindustrien, tekstil- og klesproduksjon og turisme slet. 20 % var 

arbeidsledige og inflasjonen var like høy. Det endte med at Mauritius måtte til Washington 

etter hjelp fra IMF og Verdensbanken (Bowman 1991:77). Frem mot valget i 1982 allierte 

MMM seg med Mauritian Socialist Party (PSM). MMM var sterke blant muslimer, kreoler og 

hvite, men var svake blant de indiske velgerne der PSM sto sterkere. MMM lovte å innsette 

Sir Anerood Jugnauth som statsminister. Koalisjonen angrep MLP og anklaget partiet for å ha 
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kjørt landet konkurs. Hvis de skulle komme til makten lovte de å omforme skattesystemet, 

fordele rikdommen, opprettholde offentlig eierskap av deler av sukkereiendommer og drive 

bedre planlegging av økonomien (Bowman 1991:79). Koalisjon med MMM og PSM vant 60 

av 70 seter i parlamentet, mens MLP kun fikk 2 seter som en del av National Alliance Party 

(NAP).  

 

4.1.3 MMM med makten 

Den nye koalisjonen stod overfor flere utfordringer. Arbeidsledighet, inflasjon, lave 

sukkerpriser, problemer med handelsbalansen og krav fra Washington om å kutte i subsidier, 

åpne kredittmarkedet, øke privat sektor, begrense jobber i offentlig sektor og hindre økning av 

lønninger. Dette gikk blant annet rett mot det koalisjonen hadde lovet velgerne, men hadde 

ikke noe valg etter at de måtte søke om hjelp fra IMF og Verdensbanken. MMM og PSM var 

allerede fra starten av uenige om flere politiske temaer og i sentrum sto uenighetene rundt 

økonomisk politikk. Så lenge man var under press fra IMF og Verdensbanken var det lite man 

kunne utvikle av det sosialistiske programmet som MMM gikk til valg på. Aneerood Juganuth 

støttet Paul Bérenger i starten av perioden i forhold til å følge anvisninger om den restriktive 

økonomiske politikken. Begge var ledende skikkelser i MMM. De hadde lagd en allianse med 

PSM for å kunne vinne majoriteten av indere fra MLP. Lederen av PSM, Harish Boodhoo, 

argumenterte til Juganuth at Bérenger kjempet for den rike, franskættede, eliten og kreolene. 

Boodhoo advarte likevel indere om at de burde passe seg for Bérenger sin politikk. Dette ble 

eksemplifisert med at kutt i eksportskatten på sukker, som MMM jobbet for, ville tjene den 

rike eliten. Et annet eksempel var et ønske om å gjøre kreolsk til nasjonalspråket. Boodhoo 

anså disse tiltakene som anti-indiske. Uenigheten mellom partiene utløste en politisk krise. 

Innen tre måneder opplevde koalisjonen sin første krise og i løpet av ni måneder kollapset 

regjeringen (Bowman 1991:82-84). 

 

Juganuth startet et nytt parti, Mauritian Socialist Movement (MSM), som sammen med MLP 

og PMSD dannet koalisjonen i valget 1983. Juganuth ble statsminister. Valget i 1983 var 

preget av at det var det mest bitre utkjempede valget av alle valg i postkolonial tid. 

Kampanjen var preget av intens rasistisk, etniske og ideologiske anklager og beskyldninger. 
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Valget kan sammenlignes med valget før uavhengigheten og kampene mellom det 

indiskdominerte MLP og de andre minoritetsgruppene. MMM sin støtte lå hos kreoler, 

muslimer, kinesere og de lavere kastene av indere, samt med en viss støtte fra den 

franskættede eliten. Juganuth, Ramgoolam og Boodhoo fikk støtte fra den store majoriteten av 

indere, mens lederen av PMSD, Sir Gaëtan Duval, tok med seg sin støtte fra en del av den 

franskættede eliten og kreoler, til koalisjonen (Bowman 1991:86).   

 

4.1.4 1984-1989 

Innen kort tid så man resultater innen økonomien. Tekstil- og klesproduksjonen som hadde 

stått nesten stille på 1970-tallet, opplevde en enorm vekst og ansatte nesten alle de 80 000 

arbeiderne som hadde vært uten arbeid kun få år tidligere. Ettersom økonomien var 

fremgangsrik, falt inflasjonen. Bowman (1991:89) beskriver Mauritius som et av få eksempler 

på vellykkede strukturtilpasningspolitikker av IMF og Verdensbanken i den tredje verden. Det 

var imidlertid store korrupsjonsproblemer. Narkotikapenger var blant annet brukt til å drive 

valgkamp for MSM i 1983, dette fant en innsider i koalisjonen, Boodhoo, ut. MSM var ikke 

de eneste som var innblandet i narkotikaindustrien. Flere parlamentsmedlemmer var 

innblandet. I987 kom det ut en rapport som viste at 6 av parlamentsmedlemmene var 

innblandet. Det var også leger, farmasøyter, politibetjenter, foretningsfolk og tollere. 

Boodhoo fikk ros for sin avsløring og ble frikjent fra anklagene som kom mot han på grunn 

av arbeidet hans med å avsløre korrupsjonen. Et problem som oppstod var at flere av 

parlamentets medlemmer var forsvunnet som en følge av korrupsjonsskandalen og Juganuth 

kunne ikke lenger kalle inn parlamentet sitt i frykt for å bli nedstemt. Dermed skrev Juganuth 

motvillig ut et nyvalg i 1987. En allianse med blant annet MSM, LPM, PMSD vant valget, der 

MSM sto for flertallet av setene i parlamentet, mot motparten MMM. MMM hadde kommet 

langt etter sin radikale start i 1969 og bestyrket sin forpliktelse til politisk demokrati og 

pragmatisk sosialisme. MMM innså også at man måtte samarbeide med den private sektoren, 

internasjonale organisasjoner og utenlandske investorer. Det skilte ikke mye mellom MMM 

og alliansen bestående av MSM, LPM og PMSD når det gjaldt økonomisk tenkning (Bowman 

1991:89-92).  
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MMM har siden 1987 sittet i regjering eller som en sterk motpart i en opposisjon. Partiet viste 

seg etter sin radikale start, å flytte seg fra venstresiden og inn mot sentrum i politikken. MMM 

er på mange måter et godt eksempel på et nytt klassekompromiss ved denne modereringen av 

politikk. De gikk fra å være et radikalt venstre parti til å støtte opp om lover, regler og 

sosialdemokratiet.  

  

4.2 Stabilitet og konsensus 

Mauritius har de siste tre tiårene har hatt et meget inkluderende demokrati med konsensus 

blant de store politiske partiene i forhold til å beholde, utøve og gi fra seg makt. Partiallianser 

har blitt dannet, brutt og omgruppert på alle mulig tenkelige måter, mens partisystemet har 

forblitt overraskende stabilt. Intet parti har styrt Mauritius alene, det har alltid vært en eller 

annen form for koalisjon. På grunn av koalisjonene har det vært opparbeidet konsensus, og 

man har hindret ekstrempolitikk i retning til enten venstre eller høyre, som videre har gitt en 

stabil utvikling av et konsolidert demokrati. Dette har hjulpet den økonomiske fremgangen 

samtidig som man har håndtert de økonomiske reformene som er blitt pålagt. Politisk åpenhet 

er et viktig stikkord her. Dette fremheves av Verdensbanken der de beskriver Mauritius som 

et land der mange politiske avgjørelser i forhold til økonomi, blir bestemt ut fra avstemning 

og partitilnærming, istedenfor å la teknokratene gjøre arbeidet (Bräutingam 1997:54). Dette 

vil jeg komme nærmere tilbake til senere i oppgaven. Det som er viktig å understreke er at det 

inkluderende demokratiet har påvirket utviklingen. Uten den økonomiske oppgangen ville det 

hele sett ganske annerledes ut.  

 

Institusjoner spiller en viktig rolle i et lands utvikling. Det er bred enighet blant økonomer 

som studerer økonomisk vekst at institusjoners kvalitet spiller en avgjørende rolle for å 

forklare utviklingen. Land med gode eiendomsrettigheter, lover som følges, private insentiver 

som rettes etter sosiale mål, monetær og fiskal politikk som er grunnet i solide 

makroøkonomiske institusjoner og borgere med borgerrettigheter og politisk representasjon, 

gode investeringsobjekter for utenlandsk kapital skaper gode institusjoner ifølge Sacerdoti 

m.fl. (2005:40). Mauritius innehar alle disse egenskapene og landets høye kvalitet på 

institusjoner kan være en forklaring til landets makroøkonomiske prestasjon. Mauritius har et 

stabilt styringssystem med en tradisjon for myk overgang av maktovertakelse, et 
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velfungerende parlamentarisk demokrati, en respektert og uavhengig domstol, en relativt godt 

fungerende offentlig institusjon og en profesjonell statsforvaltning (Sacerdoti m.fl. 2005:42).  

 

Mauritius har utviklet en effektiv demokratisk utviklingsstat der andre afrikanske land har 

mislykkes. Mauritius har tjent på å ha uvanlig gode historiske betingelser (Sandbrook m.fl. 

2007:137). Dette støttes av Subramanian og Roy (2003:239) som mener at mangfoldet og den 

etniske fragmenteringen kanskje er den manglende biten som kan forklare den økonomiske 

fremgangen på Mauritius, samtidig som utviklingen av en afroafrikansk underklasse kan føre 

til at systemet blir mindre stabilt (Carrol m.fl. 2000:45). Klassekompromisset som har blitt 

gjennomført er en prestasjon som på mange måter bidrar til Mauritius sin suksess. Uten 

klassekompromisset ville ikke fordelene ved den etniske fragmenteringen, som Subramanian 

og Roy fremhever, blitt avgjørende. De fremhever at den etniske fragmenteringen hadde tre 

store fordeler. For det første bidro den etniske fragmentering til positive koblinger til resten 

av verden gjennom foretningsvirksomhet. Dette kan eksemplifiseres ved den kinesiske 

minoriteten som tiltrakk seg investeringer fra Hongkong. For det andre sikret den etniske 

fragmentering en kontroll over Mauritius ”melkeku”, sukkersektoren. For det tredje var 

behovet for deltakende politiske institusjoner viktige for å opprettholde stabilitet, 

rettssikkerhet og for å hindre konflikt mellom de etniske gruppene (Subramanian m.fl. 

2003:239). Samtidig er et klassekompromiss sårbart når grupper faller utenfor. Dette er en 

balansegang man hele tiden må passe på. Mauritius har siden frigjøringen opparbeidet seg et 

solid demokrati som er anerkjent på The Economists demokrati-indeks. I 2008 innehadde 

Mauritius 26. plassen og er et av 30 land i verden som ansees som et fullverdig demokrati. 

Indeksen er basert på fem indikatorer
6
 som rangerer landets demokratiske kvalitet fra en til ti. 

Mauritius gjør det meget bra på samtlige indikatorer med unntak av politisk deltakelse
7
. Her 

scorer landet kun fem av ti. Med en score på 8.04 totalt på demokrati indeksen ser man at 

politiske deltakelse trekker totalscoren betraktelig ned (The Economist 2008). Dette 

representerer langt på vei marginaliseringen og ekskluderingen av kreolene. Kreolene er en 

                                                 
6
 Valgprosess og pluralisme, hvordan myndighetene fungerer, sivile rettigheter, politisk deltakelse og politisk 

kultur. 
7
 Poltisk deltakelse er basert på: Valgdeltakelse, Har religiøse, etniske eller andre minoriteter en viss autonomi 

og stemme i den politiske prosessen, kvinner i parlamentet, omfang av deltakelse i politiske partier og politisk 
ikke statlige organisasjoner, borgernes engasjement overfor politikk, lese og skriveferdigheter, interesse for 
politikk og deltakelse i lovlige demonstrasjoner, myndighetenes forsøk på å promotere politisk deltakelse 
gjennom media og andel av befolkningen som følger med på politikk i media.  
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gruppe som har falt utenfor og representerer en stor del av befolkningen. Problemene knyttet 

til kreolenes ekskludering vil bli gjort rede for i neste kapittel. 

 

Det har ikke eksistert noen store ideologiske forskjeller mellom de store partiene. Selv om 

MMM var radikale da de startet opp, har de blitt mer moderate. MLP har hele tiden vært et 

dominerende parti, senere sammen med MMM og MSP, som ligger litt lenger til venstre. På 

tross av formelle forskjeller har partiene hele veien hatt samme felles forpliktelse til nasjonal 

utvikling, som kan påstås å være den dominerende ideologien (Kiiza 2006:11).  
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5 Den politiske siden av det klassiske 

sosialdemokratiet  

 

Mauritius sin økonomiske prestasjon har blitt gjennomført gjennom en sosial beskyttelse som 

kan sammenlignes med flere OECD-land. Dette har myndighetene gjort gjennom en stor og 

aktiv fagforening som har forhandlet gjennom sentrale organer, det har vært opprettet 

priskontroll på artikler som har vært sensitive for samfunnet og et sjenerøst velferdssystem 

spesielt for de eldre og tjenestemenn (Subramanian 2009:5). Spørsmålet som diskuteres i 

dette kapittelet er hvorvidt alle grupper av samfunnet har fått glede av den sosialdemokratiske 

utviklingen og hva slags betydninger dette har hatt for politisk stabilitet og statlig legitimitet.  

 

5.1 Oppfattelse av likhet 

Modellen for det klassiske sosialdemokratiet definerer likhet som universelle og omfattende 

goder, gode jobber med vekst i lønninger og subsidier til grunnleggende behov. Mauritius er 

utvilsomt en velferdsstat og har hatt en høy grad av sosial beskyttelse (Subramanian 2009:21). 

Meade (1961:534) anbefalte allerede i 1961 et sjenerøst velferdssystem. Meade trakk frem 

støtte ved arbeidsledighet, sykelønn, barnebidrag og pensjon som viktige deler av 

velferdssystemet.  Sosialpolitikken på Mauritius stammer fra 1940-tallet. Da ble den sentrale 

utvikling og velferdskomiteen opprettet. På 1950-tallet ble det lagt opp en ordning for 

sosialtrygd hos plantasjearbeiderne, samt at man innførte en minstelønn for disse arbeiderne. 

Ris og mel ble importert av staten og solgt subsidiert til innbyggerne. For å finansiere dette 

innførte man blant annet en progressiv inntektsskatt for de rikeste (Nath m.fl. 2003:35).  Det 

er få eksempler på pensjon blant verdens utviklingsland. Mauritius er et av få land sammen 

med andre land som Botswana, Sør-Afrika, Namibia og Nepal (Willmore 2003:19).  

 

Staten ble den nest største arbeidsgiveren etter sukkerindustrien. Samtidig brukte staten store 

ressurser på sosial velferd gjennom tiltak i forhold til sysselsetting, helsetjenester, utdanning 

og subsidiere til mat og offentlig pensjon (Meisenhelder 1997:285). Da Mauritius opplevde 
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økonomisk nedgang mot slutten av 1970-tallet hadde staten store underskudd og økende 

gjeldsgrad samtidig som arbeidsledigheten økte. Dett resulterte i at Mauritius måtte be IMF 

og Verdensbanken om hjelp gjennom lån og strukturtilpasningsprogram. Dette satte press på 

den store offentlige sektoren og velferdsprogrammet. Kravene resulterte i kutt i offentlige 

utgifter, lønnsbegrensning og kutt i subsidier (Meisenhelder 1997:286). Imidlertid så man at 

myndighetene nektet å kutte i omfattende velferdsordninger som helse og utdanning sammen 

med tiltak for å øke jobbsikkerheten. Etter at Mauritius raskt kom tilbake til økonomisk vekst 

og fremgang på midten av 1980-tallet, økte statens bevilgning til de sosiale 

velferdsprogrammene, samtidig som lønningene økte i takt med den økonomiske veksten 

(Meisenhelder 1997:289). Spesielt etter 1990 økte lønningene da man nesten nådde full 

sysselsetting. Se tabell 5.1 (i vedlegg) for lønnsutviklingen 1975-1994. Fagforeningene hadde 

stor innflytelse på lønnsutviklingen (Nath m.fl. 2003:26).  Mauritius har kombinert 

økonomisk vekst med velferdstiltak for å forbedre levevilkårene til den arbeidende 

majoriteten. Statens bruk av ressurser på utdanning, helse og andre sosiale tilbud har gitt 

resultater som blant annet kan sees ved lavere barnedødelighet, økt levealder og økt lese- og 

skrivekyndighet. Utdannelse og helsetilbud var gratis og på midten av 1990 tallet hadde 

Mauritius tatt steget opp på FN sin indeks for menneskelig utvikling fra lav til middels 

(Meisenhelder 1997:291). Som et resultat av at Mauritius må importere mye av råvarene som 

landets befolkning trenger er disse varene dyre. 75 % av alle matvarer blir importert til 

Mauritius. Derfor blir det fortsatt gitt subsidier til ris, mel og gass til matlaging for å sikre de 

svakest stilte (Ackburally 2010). 

 

I 1989 ble myndighetene på Mauritius sterkt anbefalt av Verdensbanken til å kutte i offentlig 

sektor og revurdere sin påvirkning i økonomien (Verdensbanken 1989). Intellektuelle, 

sammen med fagforeningene, har protestert. Sammen har de gjennomført store nasjonale 

protester mot økonomisk liberalisering. Disse gruppene fryktet for lønnsreduksjon og 

svekking av velferdssystemet. Protester ble også rettet mot problemer rundt stadig større 

budsjettunderskudd og korrupsjon (Meisenhelder 1997:293-294).  
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5.2 Oppfattelse av demokratiet 

Mauritius er et representativt demokrati. Gjennom det representative systemet har man siden 

uavhengigheten opparbeidet et system som har resultert i at flest mulig stemmer skal bli hørt.  

 

Det var ikke før etter andre verdenskrig at fagforeningene, og senere sivilsamfunnet, begynte 

å blomstre. Etter at man så en radikalisering av disse etter MMM sin opprettelse i 1969 ble 

mange nektet, og senere innførte man en lov som skulle hamle opp med de mange radikale 

fagforeningene som dukket opp. Industrial Relations Act førte til at de 84 fagforeningene som 

fantes i 1974 økte til 283 i 1979, for så å øke til 365 i 1984. Det var også etter 1970 at det 

kom andre institusjoner som støttet og hadde dialog med arbeiderne (Bräutingam 1997:55).  

De fleste fagforeningene er medlemmer av forbund som igjen er medlemmer av større 

forbund. Disse store forbundene, forhandlet med Mauritius Employers Federation, en sterk 

gruppe som samlet alle arbeidsgiverne, og myndighetene. Under disse møtene ble det 

diskutert hvorvidt og hvor mye lønninger skulle øke med og eventuelle økninger i 

levekostnadene (Lijphart 1999:178). Det var også lov å organisere seg i EPZ, men her hadde 

arbeiderne færre rettigheter, og det var lettere for arbeidsgivere og kvitte seg med 

arbeidskraften hvis det var nødvendig. Likevel var kun 10 % av arbeiderne i EPZ 

fagorganisert tidlige på 1990-tallet. En årsak til dette er at produksjonen foregikk spredt rundt 

på øya hevder Bräutingam (1997:55). Senere studier gjør rede for at den lave 

organiseringsgraden innenfor EPZ er grunnet frykt for arbeidsgiveren. Intervju med 

arbeiderne viser at de er redde for å miste jobben sin ved å stå på kravene de har som 

arbeidere, ved blant annet å organisere seg. Dette forklarer den lave organiseringsprosenten 

(David 2004:44). Ser man hele landet samlet sett var 20 % av arbeiderne organiserte i 2009 

(Financial Standards Foundation 2010:4). Dette er en nedgang fra 1995 hvor andelen 

fagorganiserte var 29 % (Encyclopedia 2010).    

 

I etnisk delte land er det viktig at man har måter å sikre deltakelse for befolkningen i den 

politiske prosessen hvis staten skal bli sett på som legitim. Dette har vært tilfelle siden slutten 

av 1970-tallet. Ikke-statlige grupper som har vært orientert mot religion, etnisitet, sosiale og 

økonomiske mål har vært involvert i prosessen med å påvirke politikken. For å oppnå og 

opprettholde den politiske kapasiteten, det vil si å kunne utvikle, gjennomføre og opprettholde 
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de ønskelige utfallene, er man avhengig av et kompetent og representativt byråkrati. Videre er 

man avhengig av at ikke-statlige grupper trekkes inn i en konsulterende prosess for å 

legitimere politikken. Selv om deltakere kanskje oppfatter deltakelsen som mer symbolsk enn 

ekte, er det viktig med deltakelse (Carroll m.fl. 1999:1-3). Man ser denne deltakelsen allerede 

fra den andre nasjonale utviklingsplanen i perioden 1975-1980. Her ble ikke bare 

fagforeninger konsultert, men også flere grupper. Man prøvde å la flest mulig bli hørt. Under 

den nasjonale utviklingsplanen som trådte i kraft fra 1985 så man en mer omfattende og 

formalisert konsultasjonspraksis. Dette ble et mønster i politikkutformingen. Hver minister 

hadde en ”konsulteringsliste” som man brukte når planer skulle utformes. Etniske, religiøse, 

miljøorienterte, sosialpolitisk orienterte, bedrifts- eller arbeidsgrupper deltok i konsultasjonen 

(Carroll m.fl. 1999:7). Det var den økonomiske politikken som var det første politikkområdet 

der konsulteringsprosessen kom. Dette skjedde mot slutten av 1970-tallet. Dette kom blant 

annet som et resultat av at Industrial Relation Act skapte flere fagforeninger som representerte 

gruppene som ble direkte involvert i prosessen med å utarbeide den økonomiske politikken 

videre. Men også andre interesse grupper med relevant ekspertise, og også grupper med liten 

eller ingen ekspertise, ble involvert i konsultasjonsprosessen. Denne nye prosessen ble 

institusjonalisert ved opprettelsen av et årlig møte med finansministeren der en rekke grupper 

fikk møte og delta i prosessen om å utvikle det årlige budsjettet.  Fra starten av 1980-tallet ble 

denne prosessen utvidet og ikke bare de med økonomiske interesser ble involvert. Sosiale 

grupperinger, samt flere lokalsamfunnsgrupper ble involvert i prosessen. Dette ga blant annet 

større legitimitet for innstrammingen i offentlig sektor og lønnsbegrensinger etter krav fra 

IMF og Verdensbanken (Carroll m.fl. 1999:12-13). Etter at denne prosessen ble utvidet har 

man fortsatt å utvikle den. Budsjett som blir lagt frem blir diskutert mellom landets store 

”stakeholders” og myndighetene. Resultatene av samtalene blir lagt frem på statlig TV. 

Grupper som blir hørt under konsulteringsprosessen er som regel fagforeninger, næringslivets 

representanter, ikke-statlige organisasjoner og andre relevante grupper. Når budsjett først blir 

vedtatt blir de som regel gransket både på innsiden og utsiden av parlamentet gjennom 

debatter (Sandbrook m.fl. 2007:138). Inntil 1980 var det lite som tydet på en vedvarende 

innsats fra myndighetene for å involvere allmennheten i utviklingsprosessen. 

Informasjonsflyten rundt økonomien og dets konsekvenser var på mange måter unndratt 

offentligheten. Dette tok myndigheten tak i 1981. De slo da fast at lese- og skriveferdighetene 

til befolkningen og grad av skolegang skulle gjøre dem mottakelige for å motta informasjon. 

Dette ble gjort gjennom å offentliggjøre mer informasjon. Selv om Mauritius allerede var et 
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av de utviklingslandene i verden som hadde høyest andel av aviser i forhold til befolkning, 

hadde ingen av disse en fulltidsansatt som arbeidet med økonomi. Det samme gjaldt for TV 

og radio. Fokuset lå på andre temaer som sport, familieplanlegging og kulturelle aktiviteter. 

Det ble derfor lagt til rette for større samarbeid mellom departementene som jobbet med 

informasjon og økonomisk planlegging. Samtidig ble det lagt til rette for at temaene skulle tas 

opp i direkte diskusjoner på gruppenivå, eksempelvis i ungdomsklubber, skoler, på 

arbeidsplassen, blant journalister, samt andre deltakere som befant seg i den private sektoren 

(Government of Mauritius 1980: 246).  Dialogen har hatt stor betydning for Mauritius 

suksess. Fagforeningene har siden 1970-tallet vært delaktig i utforming av sosiale og politiske 

forandringer. Denne dialogen har vært betydningsfull spesielt med tanke på 

strukturtilpasningskrav fra IMF og Verdensbanken (Luchmun 2004:5).  

 

Større legitimitet burde øke den politiske kapasiteten til staten. Samtidig kan økt deltakelse i 

prosessen redusere kapasitetsbehovet på flere måter. Å komme frem til en avgjørelse vil ta 

lenger tid. Man kan ende opp med fullstendig stillstand mellom partene hvis samfunnet er 

delt. Det vil derfor kunne være vanskelig eller umulig for lederne å ta nødvendig upopulære 

valg.  

 

Konsulteringen har blant annet fått kritikk fra Verdensbanken. Så tidlig som i 1969 kom det 

uttalelser som anbefalte myndighetene å bruke mindre tid og energi på å konsultere og 

opprettholde et godt forhold mellom forskjellige etniske grupper. Ved å sitte med flertallet i 

parlamentet mente kritikken at man burde handle fast og burde være i stand til å ta vanskelige 

og upopulære avgjørelser når det gjaldt velferd, forbruk, familieplanlegging og håndtering av 

fagforeninger (Brautigam m.fl. 2009:10-11).  

 

Et interessant aspekt i denne debatten er en analyse gjennomført av Carroll og Carroll 

(1999:22). Analysen gjør rede for at det er en sammenheng mellom kapasiteten til politikken 

som blir ført og legitimiteten, spesielt i utviklingsland der land er delt etnisk. Myndighetene 

kan ha legitimitet, men hvis de ikke har kapasiteten til å formulere og iverksette politikken, 

vil legitimiteten falle. De gjør også rede for at ikke-statlige organisasjoner sitter på viktig 

kunnskap myndighetene ofte ikke sitter på. Det er viktig å huske at myndighetene ikke har 
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monopol på kunnskap. Ved å se på utfordringene fra flere perspektiver, istedenfor ett, er det 

mer sannsynlig at man kommer frem til et bedre alternativ. Analysen til Carroll og Carroll er 

basert på fem forutsetninger. For det første må de som er med i konsulteringsprosessen være 

utdannet. For det andre må myndighetene være villig til å konsultere. Den tredje betingelsen 

innebærer politisk stabilitet. For det fjerde må det finnes en kollektiv vilje til å lykkes. Dette 

med tanke på hva et verre alternativ vil innebære. Til slutt kreves det at gruppene som er med 

i konsulteringsprosessen er uavhengige av myndighetene slik at folket ser på prosessen som 

legitim. Mauritius kan sies å inneha disse egenskapene. Det eneste man kan være kritisk til er 

betingelse nummer en. Skolesystemet er under forbedring. Likevel er det en positiv 

korrelasjon mellom lav skoleprestasjoner og forsinket utvikling i noen regioner. Det 

foreligger også bevis som gjør rede for at sosiale ulikheter og mangel på støtte fra samfunnet 

for skoler har negativ innflytelse på skoleprestasjonen (UNDP 2006:4). Selv om 

grunnskoleutdanningen er gratis, senere også universitetsutdannelse, så har systemet store 

svakheter. På en annen side kan man spørre seg om hvilke grupper som blir tatt med i en slik 

konsulteringsprosess og hvorvidt det er de som faller utenfor systemet som er med i en slik 

konsulteringsprosess. Faresignalet er beskrivelsen ovenfor hvor forsinket utvikling i noen 

regioner har oppstått. Dette kan true sårbare grupper, som burde vært med i en 

konsulteringsprosess. Her kan man blant annet trekke inn kreoler som er en marginalisert 

gruppe og utgjør en trussel for klassekompromisset jeg undersøker i oppgaven.  

 

Det er to betingelser som må oppfylles for at et demokrati skal være vellykket i Afrika, 

nemlig økonomisk prestasjon og imøtekommenhet overfor den kulturelle diversiteten. Her har 

Mauritius lykkes som et av få land i Afrika. Gjennom et høyt nivå av offentlig integritet og 

ansvarlighet har økonomisk utvikling lykkes (Srebrnik 2000:15).  

 

 

Sivilsamfunnet på Mauritius er ikke kun basert på forskjellige ikke-statlige organisasjoner, 

kooperasjoner og fagforeninger, men også store etnisk-religiøse grupper som er meget 

viktige. Mauritius har ikke et fullt utviklet sivilsamfunn sammenlignet med andre vestlige 

land. Likevel har sivilsamfunnet fungert som en kontroll overfor myndighetene. Hvis 

demokratier i Afrika er konsoliderte, spiller sivilsamfunnet en viktig rolle. Sammenligner man 

Mauritius med andre uviklingsland har landet vært atypisk, spesielt sammenlignet med de 
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afrikanske utviklingslandene. Økonomisk og politisk makt har ikke har vært konsentrert på de 

samme hendene. Balansen mellom staten og samfunnet har tillatt et pluralistisk politisk 

system, et fundament i demokratiet. Rettferdige og frie valg siden uavhengigheten, med 

unntak av valget tidlig på 1970-tallet som ble utsatt, har styrket folket og blir trukket frem 

som en underliggende årsak for suksessen Mauritius har opplevd. Politisk stabilitet, offentlig 

deltakelse og den demokratiske prosessen er betingelser for menneskelig utvikling og 

økonomisk vekst. Dette ser man ved at myndighetene er demokratisk valgt og står ansvarlig 

overfor borgerne. Politikerne har ikke oppført seg despotisk. Den nasjonale sparingsgraden 

har vært blant de høyeste i verden og entreprenører på Mauritius, inkludert den franskættede 

eliten som tradisjonelt sett har kontrollert sukkerplantasjene, har investert pengene sine på 

Mauritius (Srebrnik 2000:16-17). Sammen med en nysgjerrig og fri presse har 

opposisjonspartiene fremmet åpenhet og gjennomsiktighet i politikken. Bowman (1991:101) 

peker på at politikken til stadig blir gransket av media. Dette har blant annet sørget for at 

investorer har handlet forsiktig og hindret ”kompiskapitalisme”
8
, som har vært en gjenganger 

i autoritære stater. Myndighetene kan overleve nedgang i økonomien, uten å umiddelbart 

miste legitimiteten. Mauritius viser seg å ha levd opp til disse standardene skriver Srebrnik 

(2000:17).  

 

5.3 Fra politiske forhold til sosiale forhold 

 

Det er problematisk å ha et så omfattende system av konsultering mellom stat og befolkning. 

Likevel viser den politiske utviklingen på Mauritius at behovet for denne 

konsulteringsprosessen er meget viktig i et multietnisk demokrati. Denne harmonien kan være 

en underliggende årsak til Mauritius sin suksess.  Likevel er denne harmonien sårbar i landet 

som kalles ”the rainbow nation”. 

 

Mauritius har på mange måter et inkluderende partisystem. Før uavhengigheten hadde de 

fleste partiene en etnisk base. Slik er det ikke lenger. Kaster, regionale og personlige skiller 

mellom inderne hindrer dem i å være overtallige og på den måten kunne dominere politikken 

                                                 
8
”Kompis kapitalisme” er oversatt fra “ Crony Capitalism” refererer til en form for kapitalisme der økonomien 

er basert på tette korrupte bånd mellom forretningsfolk og myndighetene. Der utvalgte forretningsfolk med 
gode forbindelser kan få store fordeler i form av konsesjoner, bevilgninger fra staten og skattefordeler.  
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(Sandbrook m.fl. 2007:138). Lignende tendenser ser man også hos den neste største gruppen, 

kreoler.  Her har man en liten elite som har etablert seg innen den private sektoren. 

Sosialdemokratiet på Mauritius har tidligere i oppgaven blitt beskrevet som inkluderende der 

man har opplevd konsensus blant partiene (Subramanian m.fl. 2003:2008). Ingen partier har 

sittet med flertall alene i parlamentet og dette har ført til koalisjonsregjeringer som har skapt 

konsolidering og en stabil utvikling. Samtidig ser man at flere grupper i samfunnet står sterkt 

og blir konsultert med i stor grad i forhold til utforming av politikk. Det kan diskuteres om 

denne formen for omfattende konsultering er effektiv nok, men den har vist seg å være 

vellykket frem til i dag. Likevel er det grupper som blir utelatt og marginalisert og et godt 

eksempel på dette er det kreolske samfunnet. Dette er et problem som sist i 1999 resulterte i 

store opptøyer.  

 

Arbeidsmarkedet er i stor grad segmentert på Mauritius. Kreolene representerer, selv om de 

ikke er én homogen gruppe, den mest marginaliserte gruppen. På bunn av den 

sosioøkonomiske stigen ser man indere på sukkerplantasjene, muslimene i den uformelle 

sektoren, mens svarte kreoler jobber på fabrikkene, på havna og som fiskere. I andre enden 

ser man den offentlige sektoren der indere dominerer, mens privat sektor er dominert av hvite, 

mulatter og få kreoler. De franskættede mauritierne har forblitt den rikeste gruppen og har 

investert videre i EPZ og turisme. Man ser her også kinesere samt rike muslimer som driver 

tekstil og kornhandel. Kreoler og muslimer har blant annet ytret sin misnøye over at de er 

underrepresentert i anerkjente yrker som politi og offentlig sektor (Bunwaree 2002:9-10). 

Sårbarheten til det sosiale samholdet viste seg da sentralbanken måtte trekke tilbake en ny 

seddel fordi tamilsk og indisk skrift på seddelen ble fjernet. Dette fikk sterke reaksjoner fra 

det tamiliske og indiske miljøet. Man var redde for at dette skulle blusse opp og bli et større 

problem og sedlene ble tatt tilbake fra sentralbanken. Man kan også se problemer innen idrett, 

og da spesielt innen fotball, der etnisk spenning har skapt vold mellom forskjellig lags 

supportere som en følge av at etnisk rivalisering (Bunwaree 2002:11).  

 

Myndighetene på Mauritius får også kritikk for ikke å ha gjort nok for å styrke det sosiale 

samholdet ved å fremme en viss grad av nasjonalisme og samhold innen skolesystemet. 

Bunwaree presiserer dette nærmere (2002:13): ”ingen studenter som går gjennom systemet 

har en tilfredsstillende oppfattelse av landet, dets geografi og historie, opprettelse av 

samfunnet og dets problemer, i utviklingsprosessen”. Bunwaree (2002:16) presiserer at man 
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bør passe på raseriet til den som er tålmodig, for når tålmodigheten tar slutt kan det 

eksplodere. Det siste eksemplet på dette fikk man i 1999. Da demonstranter blokkerte 

hovedveier, plyndret politistasjoner og brant over 200 biler. Dette resulterte i de største 

opptøyene på 30 år. Årsaken var at en lokal sanger hadde blitt arrestert for å røyke marihuana, 

for senere å dø i politiets fangenskap. Dette førte til store reaksjoner fra den kreolske 

minoriteten. De kom blant annet i klammeri med den indiske majoriteten som siden 

uavhengigheten har sittet på viktige poster i statsapparatet (Vellien 1999). Dette viser hvor 

skjørt klassekompromisset er og det er spesielt kreolene som både føler seg, og er i mange 

tilfeller, marginalisert.  

 

Hvis Kreolene, som er landets neste største gruppe, er så marginaliserte, hva er årsaken? 

Innen utdanning gjør de det generelt svakt. Med liten grad av engelskkunnskap blir det 

vanskelig å ta høyere utdannelse og fører til at kreolene faller utenfor. Dette fører til at de blir 

værende i ufaglærte stillinger, eventuelt delvis faglærte stillinger. For det andre er 

mobiliseringen svakere enn de er blant andre grupper på Mauritius. Tradisjonelt har de 

mobilisert seg gjennom romerskkatolske foreninger, men sitter sjelden i lederposisjoner. Dette 

fører til at man sjeldnere blir hørt. Det blir heller ikke bedre av at kun et fåtall av kreoler har 

sittet i parlamentet (Sandbrook m.fl.2007:130). Likevel er det bevis på at dette har forbedret 

seg. Etnisitet var tidligere bundet til politikken, økonomien og innen den uformelle 

interaksjonen på Mauritius. Etnisitet var også sterkt hierarkisk. Forandringene derimot har 

vært spektakulære. Politiske partier er ikke lenger like sterkt bundet til etnisitet. Rekruttering 

til arbeidslivet er ikke lenger slik at kun indere ansetter indere og så videre. 

Utdannelsesmulighetene har jevnet seg ut mellom etniske grupper (Eriksen 1998:177). Ser 

man på hverdagslivet og praksis kan kulturen på Mauritius beskrives som ensartet basert på 

felles premisser hos innbyggerne på Mauritius. Man har en delt politiske kultur og et 

standardisert utdanningssystem. En forholdsvis lingvistisk ensartethet. Rekruttering til 

arbeidslivet er i økende grad basert på individuelle ferdigheter. Individuelle 

menneskerettigheter er godt etablert og rettferdighetsforestillingen kommer fra vesten. 

(Eriksen 1998:179). Tilstanden for kreolene har blitt bedre. Likevel kan man ikke unngå å se 

at det fortsatt er en gruppe som er marginalisert. Det er satt i gang nye tiltak fra myndighetene 

for å hjelpe de mest vanskeligstilte. De har satt i gang et program som heter Trust Fund for 

the Social Integration of Vulnerable groups og forberedt en nasjonal for plan 

fattigdomslindring (Luchmun 2004:6).  
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Den andre marginaliserte gruppen på Mauritius er kvinner. Selv om det har bedret seg de siste 

20 årene, sitter de fortsatt i det dårligst betalte, mest usikre og minst faglærte stillingene 

(Sandbrook m.fl. 2007:130). Samtidig har andelen arbeidsledige kvinner økt i forhold til 

menn. Dette kommer som et resultat av EPZ-sektoren sin nedgang, der kvinneandelen var 85 

% (FN 2008:2). Det arbeides for å utligne forskjellene, men dette vil ta tid. UNDP hjelper 

blant annet Mauritius med styrking av kvinner (UNDP 2008:3).     

 

5.4 Oppsummering 

Passer modellen for klassisk sosialdemokrati i periferien kjennetegnet ved likhet og politisk 

deltakelse for utviklingen på Mauritius? Mauritius har opparbeidet seg en omfattende 

velferdsstat som dekker utdanning, helse, arbeidsledighetstrygd og pensjon. Velferdsstaten 

har også sikret mat og fyring gjennom subsidier til innbyggerne. Imidlertid ser man at kreoler 

er en marginalisert gruppe. Spesielt hvis man ser på politiske deltakelsen står kreoler utenfor. 

Innledningsvis i oppgaven stilte jeg spørsmålet hvorvidt klassekompromisset ville være 

skjørt. Da spesielt med tanke på vanskelige tider ville være enklere enn i oppgangstider. 

Politisk stabilitet og statlig legitimitet har vært avgjørende. Vanskelige avgjørelser i 

vanskelige tider har vært gjennomført gjennom åpenhet og konsultering med fagforeninger og 

organiserte grupper. Dette har vært eksemplifisert gjennom kravene fra Verdensbanken og 

IMF i forbindelse med strukturtilpasninger. Det kan rettes kritikk mot 

konsentrasjonsmekanismene og effektiviseringsmulighetene i politikken med tanke på 

omfanget av grupper som konsulteres i forbindelse med forming av politikk. Legitimiteten har 

blitt utvidet, mens effektiviteten har blitt mindre. Jeg tør likevel påstå at i et multietnisk 

samfunn som Mauritius er denne konsulteringsprosessen viktig for å opprettholde balansen 

mellom de mange forskjellige religionene og de etniske gruppene. Samtidig ser man 

eksempler på at den harmonien man har oppnådd i landet som av flere kalles ”The Rainbow 

Nation”, har sine svakheter. Et godt eksempel på dette er kreolene som utgjør 1/3 av landets 

befolkning. Gruppen er uten tvil en marginalisert gruppe. En marginalisering som har ført til 

opptøyer og konfrontasjoner.  
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Klassekompromisset har hatt stor betydning for Mauritius sin utvikling når det gjelder politisk 

utvikling. Det har bidratt til å skape legitimitet for statssystemet og samarbeid. Innføringen av 

demokratiet gjennom et klassekompromiss har ikke bare utviklet en stat som tar vare på 

oppfattelsen av likhet og demokrati, men skapt en mulighet for økonomisk utvikling.  

 

Den sosialdemokratiske modellen ser ut til å passe Mauritius på alle egenskapene som den 

klassiske sosialdemokratimodellen innehar (modell 2.1). Selv om kreolene kan sies å være 

underrepresentert når det gjelder oppfattelse av demokrati må man ta stilling til hvorvidt dette 

nødvendigvis svekker modellens gyldighet. Ved å se på oppfattelse av likhet ser man at 

kreolene stiller likt med alle andre og har de samme mulighetene som alle andre. Dette gjelder 

også oppfattelse av demokratiet.  
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6 Den økonomiske siden av det 

klassiske sosialdemokratiet  

 

Modellen for det klassiske sosialdemokratiet i periferien viser til en stat som har sterk 

påvirkning, både for å etablere rettigheter og for å fremme vekst. Dette kapittelet vil legge 

vekt på vekstfremmende politikk. Hvordan dette har blitt gjort på Mauritius vil her bli 

eksemplifisert gjennom en periodisering og fokus på landets viktigste økonomiske sektorer. 

Den universelle sosiale beskyttelsen har jeg allerede tatt for meg. Regulering i 

arbeidsmarkedet er foreløpig i liten grad gjort rede for og vil bli gjort rede for under dette 

punktet sammen med landets strategier for utvikling.  

 

Uavhengigheten fra britene i 1968 ga Mauritius muligheten til å bestemme sin egen skjebne. 

Britene etterlot seg en omfattende sukkersektor og et etnisk mangfold. Landet hadde ingen 

naturressurser som mange andre afrikanske land kunne skilte med. Samtidig hadde 

befolkningsveksten eksplodert og dette hadde ført til at mange var arbeidsledige. Det 

overordnede målet i den første strategiske sosiale og økonomiske utviklingsplanen som 

myndighetene la frem i 1971, som gikk over en fire års periode frem til 1975, var å sysselsette 

store deler av befolkningen som var arbeidsledig (Government of Mauritius 1971). 

Statsminister Ramgoolam uttaler følgende i forordet:  

“The task before us is immense. No one can solve all the problems we face… the 

plan will depend on the active participation of every member of our society and 

will call for operation and assistance of many from outside Mauritius as well. If 

Mauritius is to be spared social and economic conflict in the future, if growth 

must be peaceful, she demands no less than the best from us all.”  

        (Government of Mauritius, 1971) 

 

6.1 Periodisering 
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Basert på Mauritius sin økonomiske utvikling kan man dele opp veksten i 6 forskjellige 

perioder
9
. Første periode starter i 1960 og leder frem til uavhengighet i 1968 og avsluttes i 

1970. Denne perioden kjennetegnes ved sakte vekst basert på en importsubstituerende 

strategi. Andre periode fra 1971-1977 viser til en periode der veksten øker i større grad basert 

på en sterk sukkersektor. Den tredje perioden, 1978-1983, er en nedgangsperiode der 

Mauritius nesten gikk konkurs og trengte hjelp fra IMF og Verdensbanken. Den fjerde 

perioden går fra 1984-1988 der Mauritius opplever økonomisk vekst. Den femte perioden 

1989-2002 viser til stor økonomisk vekst, samtidig som man møter på andre problemer som 

krever ny diversifisering av økonomien. Den siste, og sjette perioden, går fra 2002 og frem til 

i dag der Mauritius merker hvordan verdenskonkurransen påvirker landets viktigste sektorer, 

sukker, EPZ og til dels turismen, som får merke utfordringen ved konkurranse. Noe av 

beskrivelsen fra de forskjellige periodene vil overlappes av det som er beskrevet tidligere i 

oppgaven, men vil være viktig for å kunne understreke tiltak gjennomført under de 

forskjellige periodene. Dette er vanskelig å unngå siden økonomisk utvikling, økonomisk 

politikk og politiske forhold alltid påvirker hverandre.  

 

6.1.1 1960-1970 

I løpet av 1960-tallet ble det satt i gang en prosess mot politisk uavhengighet (YeungLamKo 

1998: 5). Mauritius sto overfor flere utfordringer. Mangel på naturressurser og avstand til 

verdensmarkedet var et problem. Med unntak av sukkerindustrien, manglet Mauritius 

styrings- og tekniske ferdigheter, samt kapital for investeringer. I Meade rapporten som kom 

ut i 1961 ble det anbefalt å diversifisere økonomien og industrialisere landet for å kunne 

håndtere befolkningspresset og den økende arbeidsledigheten (ibid.). Ved å spesialisere seg 

innen jordbruksprodukter vil man før eller senere komme til et punkt med fallende 

avkastning. Dette er et resultat av at man etter et punkt vil få mindre igjen for kapitalen og 

arbeidskraften som benyttes. Avtagende avkastning kommer som et resultat av at 

produktiviteten vil synke ettersom landet øker sin produksjon. Naturressurser er begrenset og 

tilgjenglig i forskjellige kvaliteter. Når man går ned i kvalitet for å øke produksjon, 

eksempelvis ved mangel på land til dyrking av sukker, vil avkastning bli mindre. Dette 

                                                 
9
 Denne periodiseringen er basert på en kombinasjon av Nath og Madhoo (2003) og Sacerdoti, El-Masry, 

Khandelwal og Yao (2005).  



46 

 

resulterer også i at hver arbeider må arbeide mer for å få mer ut av sukkeret og det vil oppstå 

et press på lønninger i næringen (Reinert 2008:87-88). I 1968 var 94 % av alt dyrkbart land på 

Mauritius brukt til sukkerproduksjon. Dette representerer 47 % av landets areal (Bowman 

1991:104). Derfor var behovet for diversifisering stort. Spørsmålet var hvordan. Debatten sto 

mellom to strategier, en importsubstituerende industrialiserings (ISI) strategi og en 

eksportorienterende industrialiserings (EOI) strategi. Valget falt på ISI strategien og ble 

iverksatt på starten av 1960-tallet gjennom å gi selskapene fiskale og andre insentiver 

sammen med beskyttelse fra internasjonal konkurranse. Denne strategien skulle imidlertid 

vise seg å være mislykket mot slutten av 1960-tallet. Antall i arbeidsdyktig alder økte mer enn 

skapte arbeidsplasser (YeungLamKo 1998:6). Man sto mot slutten av 1960-tallet igjen med et 

problem innen arbeidsløshet, lav vekst og i stor grad et mislykket industrialiseringsforsøk 

(Nath m.fl. 2003: 3). På den positive siden skapte man en ny generasjon av entreprenører og 

en arbeidsstyrke som hadde opplevd et forsøk på industrialisering.   

 

6.1.2 1970-1977 

Målsetningen ved landets første sosiale og økonomiske utviklingsplan var å få de antatt 20 % 

arbeidsledige i arbeid innen 1980 (Government of Mauritius 1971:15). Det så lenge ut som at 

målet skulle innfris. 1970-tallets økonomiske vekst var i stor grad drevet av sukkersektoren, 

som opplevde ekstremt gode tider som en følge av at sukkerprisene økte enormt. Overskuddet 

fra sukkersektoren ble investert i hjemlige sektorer, blant annet i turistsektoren og i 

myndighetenes nye utviklingsstrategi, EPZ. I 1972 ble Mauritius et medlem av Yaoundé-

konvensjonen og etablerte med dette et tettere samarbeid med Det europeiske fellesskapet. I 

Perioden 1971-77 skapte man 32 000 nye arbeidsplasser. Gjennomsnittlig økonomisk vekst 

var ca 8,2 % som toppet seg med en økonomisk vekst på 16,2 % i 1976 (Nath m.fl. 2003: 3-

4). EPZ ble etablert for å diversifisere økonomien. Tanken var å utvikle flere fabrikkforetak. I 

praksis ble EPZ synonymt med tekstil- og klesindustri på Mauritius (Subramanian m.fl. 

2003:209)
10

.  I løpet av disse oppgangstidene ble det gjennomført en rekke tiltak fra 

myndighetene som økte det statlige forbruket betraktelig. Utdannelse ble gratis for alle på alle 

nivå (ibid.). Samtidig skjedde det mye utenfor Mauritius. Den første oljekrisen inntraff i 

                                                 
10

 EPZ er ikke én sektor, men vil i oppgaven bli behandlet som en sektor da denne i hovedsak er synonymt med 
tekstil- og klesproduksjon. Dette er begrunnet i dens betydning for industrialisering og utvikling.  
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1973-1974. Denne sendte verden inn i en resesjon og økte transportkostnadene dramatisk. 

Prisen på sukker falt med 50 % rundt 1975-1976. Dette straffet eksporten samt den lille, men 

lovende turistsektoren (English 2002:2). Samtidig oppstod det politiske problemer. Den 

ledende regjeringen hadde utsatt valget i 1972 i fire år. Det ble blant annet gjennomført flere 

streiker som førte til opprør i 1971. Myndighetene innførte unntakstilstand, den forbød 12 

fagforeninger og arresterte flere fagforeningsledere. Unntakstilstanden ble opphevet i 1975. I 

et forsøk på å skaffe støtte foran det neste valget ble det ansatt mange i offentlig sektor 

(English 2002:3). Dette kan sees på som et vennlig politisk initiativ for underklassen. 

Myndighetene fikk mange i arbeid og dette kan sees på som et kompromiss mot landets 

laverestilte klasser, men myndighetenes forbruk fikk konsekvenser. Selv om landet opplevde 

gode tider som følge av god gevinst på sukkersalg skulle myndighetenes økte forbruk vise seg 

å være problematisk i lengden, og føre til store underskudd. Etter valget ble det gjennomført 

økning i lønninger, bonuser, matsubsidier og økt forbruk på utdannelse og helse. Et forsøk på 

å utvide velferdsstaten fikk brutale følger da den mest betydningsfulle sektoren, 

sukkersektoren, fikk problemer. Sukkerprisen falt markant og økte underskuddet til staten. I 

tillegg skulle sukkerplantasjene rammes av naturfenomener som sykloner og flom. Dette førte 

til store underskudd for staten, noe tabell 6.1 under tydelig gjør rede for. 

 

Tabell 6.1 Utvikling av kjerneindikatorer 1962-82 

ÅR Årlig vekst (BNP) 

i prosent. 

Myndighetenes 

forbruksøkning i 

prosent* 

Myndighetenes underskudd 

på slutten av perioden som 

prosent av BNP 

1962-68 1.0 n.a. 3.5 

1969-72 4.2 6.5 3.1 

1973-78 8.6 20.0 11.6 

1979-82 1.6 1.4 11.8 

*Driftsutgifter og investeringskostnader      (English 2002:3) 

 

6.1.3 1978-1983 
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I denne perioden gikk staten nesten konkurs. Budsjettunderskuddet var enormt som en følge 

av utbredt offentlig forbruk. Samtidig som handelsbalansen ble stadig mer negativ, var 

inflasjonen i 1980 42 % (Nath m.fl. 2003: 4). Det var både indre og ytre årsaker som førte til 

at Mauritius til slutt måtte til Washington å spørre om hjelp. En ny oljekrise i 1979-80 rammet 

Mauritius hardt. Importen som allerede var høyere enn eksporten ble dyrere som følge av 

høyere oljepris. Det gikk også utover flytrafikken som igjen rammet turistsektoren. 

Svekkelsen av sukkersektoren var også med på å bidra til økonomisk nedgang (Nath m.fl. 

2003:4). Samtidig rammet sykloner og flom landets sukkerproduksjon (YeungLamKo 

1998:15). Det var fortsatt sukker som var motoren i økonomien og forsøket på å diversifisere 

økonomien gikk langsomt (English 2002:3). For ikke å gå konkurs gikk myndighetene til IMF 

og Verdensbanken for å få lån og utarbeide et strukturtilpasningsprogram for økonomien. 

Man innførte strukturtilpasninger som blant annet skulle stabilisere skatt, regulere valutaen, 

fremme en forsiktig lønnspolitikk, liberalisere handel og finansiell konsolidering (Nath m.fl. 

2003:4-5). IMF fikk Mauritius til å binde valutaen sin, rupien, til Special Drawing Rates 

(SDR), som er en reservevaluta som IMF styrer, i stedet for å følge det britiske pundet. Videre 

ble rupien devaluert to ganger, 30 % i 1979 og 20 % i 1981. For å redusere myndighetens 

underskudd var det viktig å kutte ned på subsidier, som ble gitt for ris og mel, redusere 

underskudd og øke inntektene. En ny salgsskatt ble blant annet senere innført for å øke 

inntektsgrunnlaget til staten. Pengepolitikken ble strammet inn. Det ble også gitt mer fokus på 

å gi de frie markedskreftene mer makt i økonomien, og da spesielt i den eksterne 

handelssektoren. (YeungLamKo 1998:17).  Mauritius var det eneste afrikanske landet som 

avsluttet sitt strukturtilpasningsprogram på 1980-tallet, og fullførte programmene i 1985 

(English 2002:1 ).  

 

6.1.4 1984-1989 

Etter 1983 har ikke Mauritius hatt et eneste år med resesjon. Økonomien snudde og Mauritius 

gikk inn i en periode med fremgang. I motsetning til mange andre land i verden snakker man 

ikke om det tapte tiåret, 1980-årene, på Mauritius. Nedgangen ble kortvarig på 1980-tallet. 

Mauritius skiller seg her fra en rekke land i Afrika og Latin-Amerika. Det var på 1980-tallet 

utviklingen virkelig tok av. Det ble skapt flere arbeidsplasser som følge av en økt etterspørsel 

i eksportindustrien. Et handelsunderskudd på 15 % av BNP i 1983 ble rettet opp til et 
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overskudd på 5 % i 1987. Lønningene økte, som igjen førte til økt forbruk. I 1987 var 

inflasjon bare på 0,6 %, en årsak til at EPZ-sektoren ble mer konkurransedyktig (Nath m.fl. 

2003:5). Antall bedrifter i EPZ økte fra 115 i 1982 til 591 i 1988. Samtidig økte antall turister 

fra 118,000 til 239,000. Philip English (2002:8) gir EPZ-sektoren, sammen med 

turistsektoren, æren for at arbeidsledigheten i 1988 kun var på 3 %, når den som så sent som i 

1983 var 19 %. Det internasjonale økonomiske klimaet ble bedre. Oljeprisen sank og dollaren 

var blitt billigere, som et resultat av amerikansk devaluering. Verdens rentenivå hadde også 

falt og man så økonomisk oppgang igjen internasjonalt. Man opplevde en sterk økonomisk 

vekst som hovedsakelig var basert på tekstileksport fra EPZ og turisme (YeungLamKo 

1998:19).  

 

Den økonomiske politikken var viktig, men man var også heldige. I 1984 annonserte 

Storbritannia at Hongkong skulle returneres til Kina i 1997. Hongkong ble utsatt for 

importrestriksjoner fra USA og investorer fra Hongkong ble nervøse og så etter alternative 

steder å sette opp tekstilproduksjon. Den lille kinesiske befolkningen på Mauritius var 

sammen med det forbedrede investeringsklimaet et trekkplaster som fikk mange av dem til å 

investere på Mauritius (English 2002: 8). Subramanian og Roy (2003) trekker frem dette i 

som et av Mauritius sine suksesskriterier. Det er et uttrykk for landets multietniske fordeler 

som følge av dets bakgrunn fra det britiske koloniveldet.   

  

6.1.5 1989-2002 

I løpet av to perioder hadde Mauritius gått fra å være en økonomi dominert av sukker til å ha 

diversifisert seg til tekstil- og klesproduksjon og tjenester. I 1989 ble det opprettet et 

offshoresenter som tiltrakk seg mer enn $4 milliarder av offshoreobligasjoner. The Stock 

Exchange of Mauritius (SEM) ble oppført samme året. Stimulert av EPZ, ble det opprettet en 

frihavn i 1992, som en del av dets strategi om å utvikle Mauritius til et regionalt handels 

senter (Nath m.fl. 2003:5). Denne frihavnen innebar en toll- og avgiftsfri sone for varer som 

skulle eksporteres, samt alle produksjonsmidler som ble brukt til å fremstille disse varene 

(maskiner, utstyr og materialer). Insentivene var mer eller mindre de samme som i EPZ.  
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På midten av 1990-tallet ble det tydelig at Mauritius sin vekststrategi hadde lyktes. 

Turistsektoren vokste markant i denne perioden. I 1997 økte turismen med 10 %, EPZ med 6 

%, finansielle tjenester med 5,9 % og sukkersektoren med 5,5 %. Inflasjonen var 6,6 %. På 

verdens økonomiske forum i Davos i 1998, ble Mauritius framhevet som landet med den mest 

konkurransedyktige industrien i Afrika og i 1999 ble Mauritius av World Competitiveness 

Report rangert som nummer 29 på listen over verdens mest konkurransedyktige land. Dette 

var blant annet godt nok til å utkonkurrere noen av de asiatiske tigrene og Mauritius var det 

beste landet i Afrika (Nath m.fl. 2003:5). Likevel var det noen varsellamper som lyste. Den 

årlige gjennomsnittlige veksten i BNP, som i perioden 1989-93 var på 5,5 %, var respektabel, 

men likevel lavere enn gjennomsnittlige årlige 7,8 % i femårsperioden før. Mangel på 

arbeidskraft hadde blitt et problem. Dette la begrensninger på vare og tjenesteproduksjon. 

Dette presset økte lønningene og ødela gradvis landets arbeidsbaserte komparative fortrinn. 

Konkurrenter i mer konkurransedyktige lavkostland overtok en del av det tradisjonelle 

markedet. Som et resultat av dette begynte sysselsettingen i EPZ å stagnere (English 2002: 8). 

Dilemmaet man da sto overfor var å beholde lave lønninger, en strategi som ville la landet 

være konkurransedyktig på den internasjonale arenaen, mens man på den andre siden ville 

svekke det nasjonale markedet. Det er alltid en risiko å utvikle nye næringer og ofte risikabelt 

fordi man ikke vet når det vil være klokt å gjennomføre endringer.  

.  

Man så også utfordringer i turistsektoren. I 1994 nådde antall turister som besøkte Mauritius 

400,000, et mål som var satt for året 2000. Dette la press på blant annet befolkningen, men 

også miljøet. Mauritius hadde nå nådd full kapasitet når det gjaldt bruk av dets land og dets 

folk. Det var kun få områder som lå urørt av turismen, og kun et lite antall var arbeidsledige.  

 

I perioden 1990-98 vokste turismen med en gjennomsnittlig vekstrate på 9,8 %, mens tekstil- 

og klesproduksjon og sukker vokste med 5,6 % og 0,6 %. Etter tekstil- og klesproduksjon 

skapte turisme den største utenlandske valutainntekten, mens sukker var den tredje største. 

Turistinntekter som en følge av totale eksportinntekter økte fra 5,9 % i 1975, til 14,9 % i 1990 

og 19 % i 1998. Denne inntekten representerte 3,3 %, 10 % og 19 % av BNI i de respektive 

årene. Turistsektoren antas å ha bidratt til 5 % av BNP i 1998 basert på inntekten på $168 

millioner (Durbrarry 2002:864). Turistsektorens bidrag til BNP har bare økt siden slutten av 
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1990-tallet. Turistsektorens bidrag til BNP var i 2007 økt til ca 13 % av BNP, mens 

turistsektorens bidrag til eksportinntekter har økt til 37,5 % (CSO 2010 B:3-6).  

 

6.1.5 2002-  

Mens veksten i BNP sank fra 7,8 % til 5,5 % på midten av 1990-tallet, har den holdt seg jevnt 

fra 2000 og frem til i dag på rundt 5 %. Arbeidsledigheten har derimot vokst jevnt siden 

midten av 1990-tallet og ligger på nesten 10 % pr. dags dato. Mauritius står overfor flere 

utfordringer i form av liberalisering av markeder som har historisk sett har vært svært 

betydningsfulle for Mauritius. Dette kommer som et resultat av utfasing av fordelaktige 

avtaler med EU og USA, som jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven. Turistsektoren har 

blitt en meget viktig sektor for Mauritius. Dette kan man tydelig se ut fra tallene ovenfor og i 

tabell 6.2. Turistsektoren står også her overfor utfordringer i form av liberalisering innen 

flytrafikk og konkurranse fra andre turistdestinasjoner.    

 

Tabell 6.2 BNP og sektorers gjennomsnittlige vekst 

 

         (Sacerdoti m.fl. 2005:10) 

6.2 En aktiv rolle innenfor de viktige sektorene 

For å eksemplifisere statens proaktive rolle ønsker jeg å se nærmere på Mauritius sine tre 

viktigste sektorer etter uavhengigheten. Dette er henholdsvis sukkersektoren, EPZ og 

turistsektoren. Statens intervensjonistiske handlemåte har påvirket mer eller mindre alle 

aspektene innen økonomien. Dette blir kritisert av Verdensbanken fordi landet har bygget opp 

et innviklet system av reguleringer som er kostbare og tyngende. Dette har likevel fått lite 

fokus fra myndighetenes side med tanke på utviklingen som Mauritius har opplevd. Dette 

beskriver Verdensbanken som unntak og vegring fra statens side for å ta grep om økonomien 
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(Verdensbanken 2007:33). Ser man på utviklingen til Mauritius tre viktigste sektorer blir det 

likevel vanskelig å kritisere myndighetene for å ha vært for aktive. Sektorene har vært meget 

betydningsfulle for den økonomiske fremgangen som landet har hatt og en årsak til dette er 

statens intervensjonistiske politikk. Tabell 6.3 viser de viktigste sektorene for Mauritius. Selv 

om finansielle tjenester har blitt betydningsfulle for Mauritius sin økonomi, vil oppgaven 

begrense seg til, som nevnt innledningsvis, til sukker, EPZ og turisme 

 

Tabell 6.3 Ledende sektor og kjernesektorer 

Periode Ledende sektor Kjernesektorer 

1970-tallet Sukker Sukker 

1980-tallet EPZ (Tekstil) Sukker og EPZ (Tekstil) 

1990-2002 Turisme og finansielle tjenester Sukker, EPZ, turisme og finansielle 

tjenester 

         (Sacerdoti m.fl. 2005:15) 

 

6.2.1 Sukkersektoren 

Mauritius spesialiserte seg på å produsere sukker i kolonitiden. Mauritius manglet 

naturressurser, spesielt mineraler, og det viktigste de kunne stille med var sukkerrørene som 

franskmennene hadde introdusert på øya. Mauritius produserte derfor sukker som britisk 

koloni. På denne måten ble landet akkurat som mange andre britiske kolonier en 

plantasjeøkonomi, i Mauritius sitt tilfelle en sukkerøkonomi. Alt råsukkeret som ble produsert 

gikk til raffinerier i Storbritannia. Alle økonomiske aktiviteter var sentrert rundt sukkeret 

(YeungLamKo 1998: 4). Økonomien på Mauritius var på mange måter avhengig av 

sukkerindustrien frem til 1960-tallet når det gjaldt inntekter, arbeidsplasser og 

eksportinntekter. Fra 1950 til 1970 dominerte sukkerindustrien de økonomiske aktivitetene. 

Gjennomsnittlig i denne perioden sto sukkeret for 35 % av BNP, mer enn 95 % av 

eksportinntektene, og 50 % av landets arbeidsplasser (Durbarry 862:2002). Sukkerindustrien 

var blitt for dominerende og økonomien var avhengig av sukkerindustrien. Det var behov for 

å diversifisere økonomien. Sukkerindustrien er fortsatt en betydelig sektor på Mauritius. I 

1979 sto den for 26,5 % av landets arbeidsplasser og 60 % av eksportinntektene kom fortsatt 
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fra sukkerindustrien (YeungLamKo 1998: 16). Sukkerindustrien ble etter hvert mindre 

dominerende ettersom andre industrier ble mer betydelige. I 2005 sto sukkerproduksjonen for 

4 % av BNP (Bhalla 2005). Man har på Mauritius klart å diversifisere sukkerindustrien fra å 

produsere kun råsukker til å produsere rom, bagasse for å produsere elektrisitet og filterkake 

som brukes som til gjødsel (UNCTAD 2001:42).   

 

Prisen på sukker økte kraftig i perioden 1972-75, og Mauritius opplevde en sukkerboom. 

Mauritius solgte sukkeret sitt til Storbritannia gjennom Samveldets sukkeravtale. Denne 

avtalen ga Mauritius en dårligere pris på sukker enn de ville ha gitt om de hadde solgt det på 

verdensmarkedet. Å bryte avtalen ville derimot vært dårlig politikk overfor sin største 

handelspartner. I stedet forhandlet myndighetene på Mauritius med britene om en bedre pris. 

De fikk en bedre pris, men ikke på langt nær så høy som sukkerprisen var på verdensmarkedet 

under sukkerboomen. På en annen side ble Mauritius gitt garantier for et britisk marked på 

lang sikt. Sukkerindustrien var på mange måter sikret (YeungLamKo 1998:14). Den høye 

sukkerprisen førte til at Mauritius dempet sjokket som kom ved den første oljekrisen i 1973 

(YeungLamKo 1998:15). Det ble blant annet innført en eksportskatt på sukker slik at 

myndighetene fikk sin del av overskuddet fra sektoren, samtidig som man passet på ikke å 

overbeskatte sektoren som lenge var meget betydningsfull for velferdsstatens utbygging. 

Denne eksportskatten ble etter hvert utfaset og avviklet i 1994.  

 

Gjennom Sugar Protocol (SP)-avtalen av 1975 ble sukkereksporten til EU gitt garantier på 

pris og kvantum og var en overføring av sukkeravtalen Mauritius hadde hatt med britene, men 

som ble avviklet da britene ble medlem av EU. Mauritius‟ vekst på 1970-tallet var 

hovedsakelig drevet av sukkerindustrien (Chernoff m.fl. 2002:14). Sukkerboomen førte til at 

brutto- nasjonalinntekten fra sukkerindustrien økte fra 15,2 % av BNP i 1971-72 til 34,2 % i 

1974-75 (Nath m.fl. 2003:13-14). Dette overskuddet ble blant annet investert i andre sektorer. 

Den høye prisen på sukker var både positivt og negativt for Mauritius. 

 

På den positive siden ble det skapt kapital som moderniserte og videreutviklet 

sukkerindustrien. Sukkersektoren bidro også til økonomisk diversifisering. Staten førte en 
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politikk som oppmuntret til at overskuddet fra sukkesektoren ble investert i andre sektorer 

som industriproduksjon og turisme. Blant annet gjennom skatteinsentiver. Man hindret 

kapitalen å bli investert i utlandet. Det ble innført en skatt på eksportert sukker. Dette førte 

blant annet til at man ikke ble oppmuntret til å investere i sukkersektoren, men å investere i 

andre sektorer. Det forelå også valutareguleringer som også førte til at investeringene økte 

innenlands. Sukkersektoren bidro til å finansiere industri og turistsektoren (Nath m.fl. 

2003:14).  På den negative siden førte overskuddet i sukkerindustrien til økte lønninger både i 

sukkerindustrien og i andre industrier fra privat til offentlig sektor. Dette resulterte i inflasjon 

(ibid.).  

 

Mot slutten av 1970-tallet opplevde Mauritius økonomisk tilbakegang og ny oljekrise. 

Sukkerindustrien ga mindre avkastning som en følge av at prisen på sukker falt. Sykloner og 

flom førte til at en tredjedel av sukkerplantasjene ble ødelagt i løpet av den siste delen av 

1970-tallet (YeungLamKo 1998:15). Mauritius hadde under den andre oljekrisen ikke en 

sukkerindustri som kunne berge økonomien og landet var på grensen til konkurs. Økonomien 

mistet derfor sin tyngde som et resultat av både indre og ytre forhold.  

 

Prisen på sukker var gjennomsnittlige 90 % over internasjonal markedspris fra 1977 til 2000 

(Subramanian m.fl. 2003: 223). Dette ga Mauritius god avkastning på sukkerproduksjonen. I 

perioden 1975-2000 er det anslått at Mauritius tjente 3,5 milliarder dollar ekstra på garanterte 

priser og kvantum fra EU i forhold til hva man ville fått på verdensmarkedet. Denne summen 

tilsvarer 6,1 % av årlig BNP i den respektive perioden (Sacerdoti m.fl. 2005:22).  

 

I dag er sukkerindustrien en av flere viktige ben for Mauritius sin økonomi sammen med 

turisme og eksportproduksjon av tekstiler (UNCTAD 2006: 38). Likevel står sukkerindustrien 

overfor store utfordringer. Dagens markedsfordeler til EU fases ut. De store 

sukkerprodusenter i Brasil, Thailand og Australia står sammen og utfordrer EU sine høye 

sukkerpriser i WTO (Sacerdoti m.fl. 2005:25). Resultatet var at EU valgte å kutte den 

garanterte prisen på import av sukker fra ACP-landene (African, Caribbean and Pacific Group 

of States) med 36 % i perioden 2006-2010. For å håndtere disse utfordringene har 

myndighetene på Mauritius arbeidet frem en plan, Sugar Sector Strategic Plan. Planen 

fokuserer på å kutte kostnader i produksjon og redusere arbeidsplasser ved blant annet å tilby 
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frivillig pensjonering og kutte lønninger i bransjen. Det fokuseres også på å diversifisere 

sukkerindustrien ved å bruke sukker til å produsere rom og etanol (Sacerdoti m.fl. 2005:25). 

Mauritius prøver blant annet å dekke 40 % av energibehovet sitt ved hjelp av 

kraftvarmeproduksjon ved å bruke bagasse, som kommer fra produksjonen av rørsukker 

(Molony m.fl. 2010:491).    

 

Sukkersektoren står overfor store utfordringer. Resultatet er produksjon av energi, rom og 

etanol. Det viktigste bidraget sektoren har hatt en høy avkastning som har gitt muligheten til å 

investere i andre sektorer, blant annet gjennom reguleringer fra myndighetenes side. 

Overskuddet fra sukkersektoren har hatt enorm betydning for EPZ sine gode resultater fra 

midten av 1980-tallet. Mens EPZ i senere tid har mistet mye av sin tyngde har turistsektoren 

vokst jevnt siden det ble lagt føringer fra myndigheten tidlig på 1970-tallet. Overskuddet fra 

sukkersektoren har bidratt til at turistsektoren er så betydningsfull som den er i dag. 

Sukkersektoren har også vært meget betydningsfull for velferdsprogrammet som staten har 

bygd opp gjennom sin avkastning.  

 

6.2.2 Export Processing Zone (EPZ)   

Mauritius sin raske vekst er lagt godt merke til. Det er derimot lite forskning som svarer 

direkte på hvordan denne veksten har blitt skapt. Den generelle antydningen er at EPZ har 

vært vellykket og må ha noe med den raske veksten å gjøre. Det foreligger derimot få forsøk 

på å forklare hvordan og hvorfor. Andre land har hatt lignende EPZ-strategier uten å være i 

nærheten av den raske veksten til Mauritius (Chernoff m.fl. 2002:4).  

 

Hva slags insentiver lå til grunn for å starte et selskap i Mauritius sin EPZ? For det første var 

alle som ville eksportere en del av produksjonsmengden velkomne til å starte opp i EPZ. Det 

var en avgiftsfri tilgang til alt utstyr som ble importert til produksjonen. Dette skulle sikre 

sektorens konkurransedyktighet. For det andre ble det gitt insentiver for å operere i EPZ. 

Produksjonen var ikke avgrenset til et område, produksjon kunne foregå hvor som helst i 

landet. Selskapene kunne fritt sende hjem overskudd av kapital og overskudd, de fikk 
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skatterabatt på lønninger på bruk av utenlandsk arbeidskraft og de er prioritert i forhold til 

finansiering fra utviklingsbanken på Mauritius. Selskapene fikk også fordelen av skattefrihet 

på tilbakeholdt overskudd i ti år og på utbytte i fem år. For det tredje var arbeidsmarkedet 

innen eksportsektoren adskilt fra resten av økonomien. Her forelå det forskjellige 

begrensninger og muligheter for ansettelser frem mot slutten av 1980-tallet. Arbeidsgivere 

kunne lettere la ansatte gå og betingelser for overtid var mer fleksible. Samtidig var 

minstelønnen for kvinner lavere enn for menn frem til midten av 1980-tallet. Dette første til at 

70 % av de ansatte i sektoren var kvinner frem til 1990 og at lønningene i EPZ var 36-40 % 

lavere enn i resten av økonomien, mens forskjellen falt til rundt 10 % i 1990 (Sacerdoti m.fl. 

2005: 26-27).  

 

Vekstperioden for EPZ startet allerede i 1970, men sektoren fikk problemer i 1975. I løpet av 

denne perioden økte antall selskaper fra 8 i 1971 til 45 i 1976. Ansettelsen i tekstil- og 

klesbransjen økte med 35,6 % til 19, 400 (Subramanian m. fl. 2003: 209). I løpet av første 

halvdel av 1970-tallet så den nye strategien ut til å gi gode resultater. Det ble gjennomført 

endring i lovgivningen for å utføre utviklingsstrategien som hadde blitt lagt. I tillegg ble det 

lagt frem en 4 års plan for sosial og økonomisk utvikling i perioden 1971-1975. 

Myndighetene overlot mye av det økonomiske initiativet til den private sektoren. 

Myndighetenes tilstedeværelse var kun synlig gjennom infrastrukturarbeid sammen med 

insentiver til opprettelse av selskap innen EPZ (YeungLamKo 1998:11). Den første 

strategiske utviklingsplanen, 1971-1975, fokuserte på full sysselsetting innen 1980. Gjennom 

infrastrukturarbeid og insentiver for å starte opp selskaper i EPZ, ønsket myndighetene å 

skape arbeidsplasser til det man anslo som ca 20 % arbeidsledige (Government of Mauritius 

1971).  De gode resultatene fra denne fireårs perioden kan blant sees på BNP som økte med 

44 %. Det kan gis flere grunner til denne oppgangen. En av dem var EPZ som skapte mange 

nye arbeidsplasser. 

 

Mot slutten av 1970-tallet så det ut til at Mauritius hadde mislyktes fullstendig med sin 

utviklingsplan. Dette selv om man hadde prøvd å diversifisere seg vekk fra sukkerindustrien 

ved hjelp av EOI-strategien. Selv om EPZ hadde skapt flere arbeidsplasser var 

arbeidsledigheten fortsatt tosifret, 11 % i 1980 og 17 % i 1983. Sukkersektoren var fortsatt 
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dominerende og på langt nær utfordret av EPZ-sektoren (YeungLamKo 1998:16). Målet om å 

opprette 45 000 nye arbeidsplasser var ikke nådd, det var kun opprettet 21 000 (English 

2002:5). Valutakursen til Mauritius ble styrket og dermed avtok landets internasjonale 

konkurranseevne (Subramanian m.fl. 2003: 209). Verdensøkonomien var samtidig inne i en 

resesjon. Både Frankrike og Storbritannia innførte EPZ-eksport restriksjoner samtidig som det 

ble opprettet flere EPZ-initiativ i andre utviklingsland. Videre så man en nedgang i 

utenlandsinvesteringer (YeungLamKo 1998:15). Overskuddet fra sukkersektoren, som blant 

annet, hadde blitt investert tidlig på 1970-tallet i EPZ-sektoren, hadde forsvunnet. Nå, når 

behovet for utenlandsinvesteringer var stort, kom det lite (English 2002:5). Internt økte 

inflasjonspresset som et resultat av økte lønninger og ekspansiv monetær politikk. Dette 

sammen med høyere kostnader for vann og elektrisitet, høyere arbeidsfravær, streiker og gå 

sakte aksjoner førte til at Mauritius mistet sin konkurransedyktighet (YeungLamKo 1998:15). 

Vekstraten for investeringer falt til -0,7 i perioden 1976-80 (Subramanian m.fl. 2003:209).  

 

Arbeidsforholdene i EPZ-sektoren var forferdelige. Selskaper kunne uten varsel avskjedige 

ansatte uten kompensasjon. Arbeidsgiverne var kun pålagt å betale en minstelønn, og denne 

var betraktelig mindre for kvinner, enn menn ($1.56 for kvinner, $2.63 for menn, per dag i 

1981) (English 2002:5). Kildene varierer i beskrivelsen av arbeidsforholdene. Det virker som 

at arbeiderne formelt sett hadde rett til å organisere seg, men at det reelt ble hindret (English 

2002, Bräutingam 1997, David 2004) 

 

På 1980-tallet fikk EPZ-sektoren derimot en stor oppgang. EPZ forbedret seg gjennom 

teknologisk forandring og i noen grad ved hjelp av outsourcing. I perioden 1981-1986 økte 

vekstraten av investeringene (i faste priser), som hadde vært negative i perioden før, til 4,5 %. 

Dette var høyere enn i perioden 1971-75 (2,8 %) (Subramanian m.fl. 2003:209). Vekstraten 

innen eksport, 32,4 %, var nesten like høy som i perioden 1971-1975. Antall firmaer nådde 

400. I løpet av første del av 1980-tallet vokste antall ansatte i EPZ fra ca 21,000 til nesten 

90,000. Gullperioden til EPZ var på 1980-tallet (Subramanian m.fl. 2003:210). EPZ hadde 

fått en viktigere rolle i økonomien. Den bidro til 4 % av BNP i 1979 og til nesten 15 % i 1987 

(YeungLamKo 1998:22). På grunnlag av tabell 6.4, (se vedlegg), argumenterer Chernoff og 

Warner (2002:6) for at eksportproduksjonen i EPZ vokste raskt spesielt i perioden 1983-88. 
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Denne veksten kom før produksjonen vokste merkbart i andre sektorer. Fra 1985-6 økte 

produksjonen innen servicesektoren og annen produksjon utenfor EPZ, mer eller mindre i 

samme tempo som EPZ. Derfor er timingen hovedbeviset som beviser at EPZ var motoren i 

veksten (ibid.).  

 

Dataene Chernoff og Warner gjør rede for er ikke nok til å kunne påstå at timingen er et godt 

nok bevis. Hvis en sektor vokser raskt, men er liten, vil den ha liten innflytelse på den 

økonomiske veksten. Har sektoren derimot en moderat vekst, samtidig som sektoren er stor, 

vil innflytelsen være stor. Bidraget til en sektor er derfor avhengig av størrelsen til sektoren 

og dets vekst i forhold til dets andel av den nasjonale økonomien. Chernoff og Warner 

(2002:7) legger vekt på to punkt ved tabell 6.4 som er merket (se vedlegg). For det første ga 

veksten i EPZ i løpet av perioden 1984-1988 et stort bidrag til den samlede veksten, spesielt 

med tanke på at produksjonen i denne sektoren kun er rett over 10 % av økonomien. Av 

veksten på 4,75 % i 1984 var bidraget fra EPZ-sektoren alene 2,41 %. For det andre, som vi 

leser ut av tabell 6.4, ser man at fra rundt 1986 ga servicesektoren det største bidraget til den 

generelle veksten. Dataene som foreligger støtter opp om at motoren for vekst startet raskt i 

EPZ-sektoren og gikk derfra videre til servicesektoren mot slutten av 1980-tallet. Det er godt 

mulig at de to henger sammen. Det som derimot kan være interessant for å bevise EPZ-

sektorens betydning er å se på spillovereffektene sektoren har hatt.  

 

For det første bidro EPZ-sektoren til å få mange arbeidsledige ut i arbeid. Kvinnene hadde 

tradisjonelt sett i det mauritiske samfunnet vært hjemme eller jobbet i uformell sektor. Denne 

gruppen fikk stor betydning for EPZ. Kvinner har stått for størstedelen av sysselsettingen i 

EPZ-sektoren. Gjennom dette bidraget økte sysselsettingen, men ga ingen form for 

produktivitetsøkning. Den økte sysselsettingen har bidratt med å øke BNP. Samtidig ser man 

at målet om å nå full sysselsetting ble nådd i mer eller mindre grad mot slutten av 1980-tallet 

takket være alle de skapte arbeidsplassene som EPZ-sektoren ga. I 1990 var nesten 90 000 

personer sysselsatt i EPZ-sektoren, av en arbeidsstyrke på 420 000 (CSO 2010 C). For det 

andre kan EPZ-sektorens vekst ha betydd mye for andre sektorer i landet. Gjennom økt behov 

for transport og finansielle tjenester som sektoren krevde, vil dette kunne ha hatt betydning. 

Eksempelvis gjennom banktjenester til bedrifter som trengte likviditet og lån. Dette samtidig 
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som det var behov for å opprettholde og forsterke infrastrukturen som andre sektorer har hatt 

behov for. Et eksempel på dette er turistsektorens behov for god infrastruktur. Man kan derfor 

si at turistsektoren har vært passivt begunstiget med forbedret infrastruktur.  For det tredje ga 

EPZ-sektoren kunnskap til arbeiderne, kunnskapsoverføring som kan ha hatt betydning for 

videre utvikling på Mauritius.  

 

Økt sysselsetting som en følge av EOI-strategien gjennom EPZ-sektoren er det få som kan 

kritisere. Det som kan diskuteres er betydningen EPZ-sektoren har hatt for andre sektorer. 

Andre sektorer tjente på at EPZ-sektoren ble innført. Oppgradering av veinett, havner, 

elektrisitet og generell infrastruktur har vært betydningsfull for sektorer som turisme og 

senere frihavnen som ble opprettet i 1992. Økt behov for finansielle tjenester har økt 

bankaktiviteten på Mauritius og hjulpet denne til å vokse. Man har også overført kunnskap 

som en følge av at man har innført nye produkter og produksjon, men som kritikk til denne 

har ikke denne kunnskapen vært avansert.    

 

Mauritius sin EPZ sektor blir av de fleste antatt å være meget betydningsfull (Sacerdoti m.fl. 

2005, Subramanian 2009, Chernoff m.fl. 2002). Likevel er det forskning som peker på det 

motsatte. Rojid m.fl. (2008) hevder at selv om inntektene fra EPZ-sektoren har vært høye, har 

kostnadene vært høyere. De nekter ikke for at EPZ´r har fordeler innen sysselsetting og 

utenlandsk valuta, men påpeker at disse fordelene ikke må komme uten tanke på hva slags 

insentiver som blir gitt. De kommer frem til i sin analyse at insentivene som ble gitt til 

bedriftene som ble opprettet i EPZ-sektoren overgikk inntektene. De mest betydningsfulle 

variablene som utgjør denne forskjellen i deres forskning er lån som blir gitt fra bankene på 

Mauritius og strømkostnader, som har vært sterkt subsidiert fra statens side (Rojid m.fl. 2008: 

22). Dette forskningsbidraget har derimot store svakheter i sin metodebruk. Mye manglende 

data før 1990 går igjen som en unnskyldning i artikkelen, samtidig som manglende tid og 

ressurser i form av dyre undersøkelser. Dette har blant annet gått ut over utregningen av 

strømforbruk som er en av de to viktige argumentene for EPZ-sektorens kostnader. Selv om 

bidraget fra Rojid m.fl. innehar flere svakheter er det et viktig poeng de kommer med. De 

fleste analysene av EPZ-sektoren har sett på fordelene denne sektoren har skapt, og man bør 

ta høyde for insentivene som har blitt gitt.   
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Uansett kostnader Mauritius hadde i forhold til EPZ sto landets økonomi mot slutten av 1980-

tallet på tre viktige ben, sukkerproduksjon, EPZ og turisme. Mauritius ble offer for sin egen 

suksess. Man nådde mer eller mindre full sysselsetting mot slutten av 1980-tallet, der mye av 

sysselsettingen foregikk i tekstilbransjen. Kun 3 % var arbeidsledige. Mauritius måtte 

importere arbeidskraft fra Kina og Sri Lanka. Inflasjonen hadde igjen blitt et hett tema og 

nådde tosifrete tall, selv om man fikk inflasjonen ned i 7 % i 1991. Dette påvirket igjen 

eksportproduktene til Mauritius og dets konkurranseevne. Det var også innvilget høyere 

lønninger, som var et resultat av at prisene på varene hadde blitt dyrere (YeungLamKo 

1998:23). På 1990-tallet sank veksten innen investeringer, arbeidsplasser og eksport. Dette 

fordi flere firmaer, både små og store, la ned virksomheten. Ineffektive firmaer måtte legge 

ned på grunn av mangel på arbeidskraft. Firmaer innen EPZ flyttet til andre land som hadde 

billigere og flere ledige hender og derfor dro mange til land som Mosambik og Madagaskar 

(Subramanian m.fl. 2003: 210).   

 

Til tross for disse utfordringene har EPZ vært en suksess. Det forandret Mauritius sin 

økonomi. I perioden 1982-2001 vokste produksjonen i sektoren med rundt 10-11 % i året, 

sysselsetting har vokst med 24 % og eksport med omtrent 11 % (Sacerdoti m.fl. 2005:25). 

Dette er meget sterke tall. Samtidig er det andre tegn som tyder på at EPZ-sektoren har sett 

sine beste tider. Sektoren har vokst mye takket være fordelaktige avtaler med EU gjennom 

Lomé og Cotonou-avtalene samt Multifiberavtalen på det globale markedet som har begrenset 

asiatisk eksport, spesielt eksport fra Kina (Verdensbanken 2006:35). Med utfasingen av disse 

avtalene mister Mauritius sine fortrinn. Siden 2000 har tekstilsektoren gjennomgått en kraftig 

innskrenkning. Sysselsettingen har falt med omtrent 25 %. Eksport fra EPZ-sektoren bidro i 

2008 til kun til 25 % av eksport av produserte varer, i motsetning til 69 % på slutten av 1990-

tallet. Bidraget til BNP, som på slutten av 1990-tallet var over 12 % har falt til under 7 % i 

2006. Dette er et direkte resultat av at konkurransen fra asiatiske land har blitt for sterk etter at 

kvotesystemet er fjernet. Samtidig er arbeidskostnadene i Mauritius høyere sammenlignet 

med andre produksjonsland. Mauritius er ikke lenger et lavkostland og har derfor mistet mye 

av sin konkurransefortrinn til andre utviklingsland i blant annet Afrika som har billigere 

arbeidskraft. Det er ikke prisen på arbeidskraft som er avgjørende, men 

produktivitetsutviklingen. Tall fra Subramanian m.fl. (2003:212) viser at den generelle 
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produktivitetsveksten på 1990-tallet var avgjørende for den økonomiske veksten. Det førte til 

at bedriftene økonomiserte bruken av arbeidskraft. I motsetning til dette kritiserer 

Verdensbanken (2006:38) Mauritius sin EPZ-sektor for dårlig produktivitet. Dette støttes av 

studier av Vinaye Dey Ancharaz (2003:6) som påpeker at EPZ-sektoren har blitt et offer for 

sin egen suksess med økende lønninger sammen med fallende produktivitet. Samtidig har 

produksjonen i EPZ-sektoren vært fokusert på tekstil og klær og herunder 

lavkvalitetsprodukter. Det har ført til at produksjonen kan settes over til andre mer 

konkurransedyktige land.  

 

Størsteparten av nedgangen kommer som et resultat av at Hongkong-eide selskaper, som i 

første omgang var blant bidragsyterne til den enorme veksten i EPZ, har flyttet til andre land. 

Dette har blant annet ført til at 20 % av landets arbeidsledige kommer fra denne sektoren 

(ibid. 35). Et annet viktig element i denne utviklingen er at en stor del av disse er kvinner som 

et resultat av at kvinner utgjorde majoriteten av arbeidskraften i sektoren.  

 

6.2.3 Turistsektoren 

Mauritius har alt som en drømmedestinasjon bør inneholde. Hvite strender, varmt klima året 

rundt, dykkemuligheter, lite kriminalitet, etnisk mangfold, luksushoteller, gode fasiliteter og 

moderne kommunikasjon. I tillegg til dette legger Durbarry (2002:863) vekt på at høy 

sysselsetting og få tiggere skaper et godt klima for turister.   

 

Den finansielle servicesektoren i utviklingsland er enda ikke moden, men gitt dets historiske, 

geografiske og andre unike egenskaper, kan utviklingsland få et komparativt fortrinn innen 

turisme når det gjelder servicesektoren. Turisme blir sett på som verdens største industri og er 

en av de raskest voksende. Studier har vist at turisme er den ledende ressursen for å anskaffe 

utenlandsk valuta i minst en av tre utviklingsland som har gjort turisme til sin ledende sektor. 

Noen studier har understreket potensialet turistsektoren har i å skape økonomisk vekst, skape 

arbeidsplasser og inntekter for staten. Turisme har blitt en av verdens viktigste økonomiske 

aktiviteter og det er et område mange utviklingsland ennå ikke har utnyttet til det fulle. 
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Turisme har også vært et viktig bidrag til den sosioøkonomiske utviklingen i mange 

utviklingsland og mange har brukt turisme som en utviklingsstrategi. Industrien er 

arbeidsintensiv og har spillovereffekter til andre sektorer i økonomien (Durbarry 2004:390-

391). 

 

Turistsektorens bidrag har vært betydningsfull de siste 30 årene. Sektorens utvikling kan 

beskrives som bemerkelsesverdig. Turistsektoren begynte å vokse etter at Mauritius ble 

uavhengige i 1968. Den har vært promotert siden 1959, da myndighetene opprettet Mauritius 

Governmental Tourist Office (MGTO) (Alladin 1993: 134). Antall turister som besøker 

Mauritius har økt fra 7000 i 1967 til cirka 27 000 i 1970 (Alladin 1993:134, Carlsen m.fl. 

2003: 128). Denne økningen har fortsatt fra cirka 73 000 i 1974 til 790 000 i 2006 (CSO). 

Økningen i antall turister som ankommer Mauritius er forventet å fortsette og Verdensbanken 

(2007: 15) anslår at innen 2025 vil mellom 1,5 og 2,0 millioner mennesker komme til 

Mauritius på ferie. Myndighetene på Mauritius har et anslag som søker å tiltrekke seg 2 

millioner turister i 2015 og sektoren forventes å vokse markant de kommende årene (CSO 

2010 B:1).  

 

Durbarry (2002:863) argumenterer for at suksessen til turistsektoren ligger i utviklingsplanen, 

lagt frem i 1971 for en fireårsperiode, der myndighetene la til rette for å tiltrekke seg lokal 

kapital ved hjelp av skatteinsentiver, samt andre insentiver. Kapitalen som ble investert kom 

hovedsakelig fra sukkersektoren som opplevde en stor økonomisk oppgang på 1970-tallet. 

Både myndighetene og folket så på turisme som en gunstig ressurs for å anskaffe flere 

arbeidsplasser og økonomisk vekst. Ved å gå nærmere inn i denne utviklingsplanen kan vi se 

at myndighetene ønsket å kontrollere investeringer i sektoren, samtidig som de ønsker å 

utvikle den sammen med private investorer (Government of Mauritius 1971:230). Man så 

videre myndighetenes aktive rolle i den neste utviklingsplanen som gikk fra 1975-1980. 

Turisme hadde uten tvil etablert seg som en viktig industri på Mauritius og det ble derfor gjort 

alt man kunne for å utvikle denne industrien videre slik at inntjeningen ville bli bedre. 

Myndighetene oppmuntret til utvikling, men fokuserte på at utviklingen var riktig. 

Utviklingen fokuserte på riktig type hotellutvikling. Man ønsket å gi prioritet til hotellprosjekt 

av internasjonal standard som ville maksimere avkastningen på kapital og investerte ressurser. 

Myndighetene ga skattelette, samt andre insentiver for å oppmuntre denne utviklingen. 
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Myndighetene hadde et sterkt ønske om at sektoren skulle domineres av nasjonalt eierskap. 

Men man ga rom for utenlandsinvesteringer for å få hjelp til å sette og opprettholde 

internasjonale standarder (Government of Mauritius 1976:101). Myndighetene investerte 

betydelige summer i infrastruktur for turistsektoren, promoterte landet som en 

turistdestinasjon i utlandet, samt utvidet utdanningstilbud innenfor hotell og catering 

(Government of Mauritius 1976:179).  

 

Sektoren er hovedsakelig skapt av lokale selskaper gjennom luksushoteller som er basert på 

fullt lokalt eierskap eller lokal majoritetsandel. Dette viser hvordan overskudd fra andre 

sektorer er brukt til å investere i turistsektoren i stedet for å ta ut store økonomiske gevinster 

direkte fra overskuddene, spesielt i sukkersektoren (Sacerdoti m.fl. 2005: 36). Myndighetene 

har også bidratt med å promotere Mauritius som en utsøkt destinasjon. Dette er blant annet 

gjort ved å gjennomføre ”selektiv intervensjon” med reguleringer på fly som får ankomme 

Mauritius. Charterfly har ikke lov til å lande på Mauritius. Dette har blant annet bidratt til å 

hindre masseturisme, samt lavkost turisme og bidratt til å kunne holde Mauritius sin turisme 

bærekraftig med tanke på press på natur og den etniske og sosiale balansen (Sacerdoti m.fl. 

2005:36). Insentiver fra staten har, sammen med bidrag fra andre sektorer, gjort turistsektoren 

til en suksess. Myndighetene har gitt flere insentiver sammen med skattelettelser til 

investorer. Hoteller betaler en skatt på 15 % på prosjektets levetid, mens vanlig skatt er 30 %. 

Utbytte til aksjeeierne er fratatt inntektsskatt de første 10 årene. En del av utstyret som 

importeres til sektoren er fratatt importskatt, samtidig som investert kapital kan sendes fritt 

hjem sammen med utbytte og overskudd. Videre gis det fordelaktige lån og kreditt. Nye 

hoteller skal ikke ha mer enn 200 rom og kan ikke være høye bygninger. Målet til 

myndigheten er å tiltrekke seg turister som bruker mye penger og beholde Mauritius som en 

luksusdestinasjon som tar vare på miljøet (Durbarry 2002:865).  

 

Turistsektoren er påvirket av to faktorer, overnattingsmuligheter og tilgjengelighet (Alladin 

1993:135). Sektorens inntektsgrunnlag er avhengig av hvor mye av kapitalen som blir 

værende igjen i økonomien og hvor mye som forsvinner til utenlandske aktører i markedet. 

Selv om det ikke foreligger tall på dette, er det tegn på at lekkasjen er liten. Denne antakelsen 

er basert på at de fleste hotellene er bygd med lokal kapital og blir styrt av lokale 
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entreprenører (Durbarry 2002:863). I tilfeller der utenlandske selskaper er involvert, er det 

som regel et resultat av fellesprosjekt med lokale aksjeeiere. Resultatet av denne politikken 

fører til at profittlekkasjen ikke vil være stor. Annen form for tap av utenlandske kapital er i 

form av betalinger på utenlandske lån og promotering av Mauritius som destinasjon (Durbarry 

2002:863). Hotell som har over 100 rom kan eies 100 % av utenlandske selskap. I 1999 var 

den største hotellkjeden eid 100 % nasjonalt, mens den nest største hadde 82 % nasjonalt 

eierskap (Page 1999:66). Dette er ganske oppsiktsvekkende. Spesielt med tanke på at mange 

destinasjoner rundt om i verden ofte blir kontrollert av utenlandske selskaper som fritt henter 

ut avkastningen. Det kan tenkes at graden av utenlandsk eierskap har økt noe.   

 

Fly til Mauritius har i mer eller mindre grad vært monopolisert av det statlige eide selskapet 

Air Mauritius (Peerally m.fl. 2009:209). Konkurranse fra andre destinasjoner representerer 

derimot en utfordring. Både når det gjelder pris og standard. Gode eksempler på utfordringer 

er Sørøst-Asia eller Karibien. Dette har blant annet ført til en viss liberalisering av 

flytrafikken til Mauritius som har resultert i at andre flyselskaper får fly turister til landet 

(Verdensbanken 2006:53). Myndighetene kontrollerte lenge hele flytrafikken på Mauritius for 

å beholde destinasjonen attraktiv, men som et segment i den dyreste klassen. Dette sammen 

med høy andel lokalt eierskap har sikret landet høye inntekter i en sektor som har ekspandert 

stort.  

 

Indirekte effekter fra turistsektoren er gjeldende flere steder. Antall sysselsatte i turistsektoren 

har økt markant ettersom sektoren har vokst. Det foreligger kun tall på direkte sysselsatte i 

sektoren. Det vil si ansatte på hoteller, restauranter og i turistbedrifter. Tall for indirekte 

sysselsetting i sektoren foreligger ikke, men det antas at man kan multiplisere direkte ansatte i 

sektoren med 2,7 (Durbarry 2002:864). I 1998 arbeidet 16 490 personer direkte i sektoren. 

Faktor 2,7 gir cirka 45 000 indirekte sysselsatte personer. Til sammen blir dette rundt 61 000 

personer. Dermed representerte sysselsettingen i turistsektoren 13 % av alle sysselsatte i 

landet (ibid.).  
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Når det gjelder skatteinntekter fra turistsektoren er det antatt at bidraget er undervurdert, fordi 

det ofte ikke blir tatt høyde for indirekte skatter. Direkte skatteinntekter fra sektoren er 

inntekter fra hotell og restaurantsektoren, mens indirekte skatter er skatt på flyplasser, 

drivstoff, økonomisk merverdi og andre plikter i forhold til varer og tjenester utnyttet av 

turister. Tall fra Durbarry (2002:864) gjør rede for at 54 % av skatteinntektene fra sektoren 

kommer som et resultat av direkte skatter, mens 46 % kommer gjennom indirekte beskatning. 

Videre er det estimert at 7 % av de totale skatteinntektene til staten kommer fra direkte skatter 

i turistsektoren.  

 

Turistsektoren har vokst seg meget sterk på Mauritius. Myndighetene har påvirket sektoren 

aktivt hele veien, selv om man i senere tid har sett liberaliseringstendenser i fly og hotelldrift.  

Både direkte og indirekte skatter samt sysselsetting har hatt en positiv påvirkning for 

samfunnet. Samtidig skal det vektlegges at turismen legger sterkt press på naturen, og dette 

presset følges nøye med på.    

 

6.3 Konsekvenser for utvikling 

De tre sektorene, som omtalt tidligere i kapittelet, hatt stor betydning for Mauritius sin 

økonomiske utvikling. En utvikling der sektorene i stor grad har vært avhengig av hverandre. 

Plantasjeøkonomien til Mauritius, som ble sett på som et problem, har gjennom sitt overskudd 

vært med på å finansiere diversifiseringen av økonomien. Dette er langt på vei gjort gjennom 

en sosialdemokratisk modell der makten hos plantasjeeierne ble moderert og flertallet fikk 

innført demokrati og løsrivelse fra britene. Gjennom en aksept for at eliten har sittet med mye 

makt og kapital, har dette vært gjennomførbart ved at avkastning og overskudd har kommet 

fellesskapet til gode.  

 

Staten har lagt til rette for at overskuddet fra sukkersektoren har blitt fordelt og investert til 

det beste for landets velferd og økonomisk diversifisering. Det at 50 % av investeringene i 

EPZ kom fra hjemlig sektor er et godt bevis på dette (Subramanian m.fl. 2003:228). 
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Betydningen til EPZ-sektoren har vært viktig selv om den de siste ti årene har stått overfor 

store utfordringer.  

 

Turistsektoren ble fra starten ble bygd opp gjennom et lokalt eierskap med støtte fra 

myndighetene. Man har hele veien satset på et turisttilbud i det dyreste segmentet. Dette har 

hindret for stort press på miljøet og samtidig bidratt til gode inntekter. Gjennom å holde 

tilgjengeligheten kostbar gjennom et statlig eid flyselskap har man opprettholdt denne 

standarden. Det at store deler av avkastningen for sektoren blir igjen i landet har hatt 

betydning for velferdsstaten ved at inntektene kan reinvesteres i landets hjemlige marked. 

Samtidig har skatteinntektene fra turistsektoren vært betydningsfull, som vist tidligere.    

 

Selv om Mauritius har gjennomgått en utrolig utviklingsprosess er det fortsatt mye som 

mangler. Store regionale forskjeller, kvinner og kreoler som marginaliserte og utfordringer i 

forhold til fattigdom er absolutt til stede. Alle tall tyder på at Mauritius, siden man begynte å 

gjennomføre store undersøkelser rundt utvikling, gjør det bedre og bedre. Human 

Development Index (HDI) fra FN viser en utvikling fra 0.718 i 1990 til 0.804 i 2007, en 

gjennomsnittlig prosentøkning på 0,67 % i året. Denne økningen har ført til at Mauritius nå 

karakteriseres som et land med høy utvikling (UNDP 2009). Denne tar likevel ikke høyde for 

ulikheter innen regioner, kjønn eller etniske grupper. Gini-koeffisienten som måler ulikheten 

innen inntektsfordeling har sunket fra 0.5 i 1962, til 0.37 i 1987 (Sacerdoti m.fl. 2005:11). 

Der har den, mer eller mindre, ligget stille siden slutten av 1980-tallet, og var i 2007 på 0.389 

(UNDP 2010). Målingen har imidlertid også problemer med å finne hvor de største ulikhetene 

ligger. For å kunne undersøke ulikheten nærmere ønsker jeg å vise til en indeks Mauritius sine 

myndigheter opererer med, RDI. Denne baserer seg på 12 variabler som er basert på 

levestandard
11

.   

                                                 

11 % av husholdninger som har vanntilgang, % av husholdninger som har vannklossett, % av befolkningen som 

har elektrisitet, % av husholdninger som har boliger bygget på betong, % av husholdninger som har en eller 
flere rom til bohensikter per person, % av husholdninger som har deres egen bolig, % av populasjonen over 18 
år som minst har Scholl Certificate eller tilsvarende utdanningsresultat, grunnskole andel, vidergående skole 
andel, lese og skriveferdigheter for personer over 12 år, sysselsettingsgrad for personer over 12 år, % av 
sysselsatte personer inne yrkesegrupper 1,2 and 3 definert av International Standard Classification of 
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Tabell 6.5 RDI utvikling Mauritius 1990, 2000.  

 

           (CSO 2002) 

Ser man på utviklingen ved denne tabellen ser man at RDI har hatt en positiv utikling. Ser 

man nærmere på de regionale forskjellene, se figur 7.1 i vedlegg, ser man at forskjellene er 

store regionalt. En av de dårligst stilte regionene er øya Rodrigues som er dominert av 

kreoler. De fleste utviklingsmålingene viser dermed at utviklingen er positiv, men at store 

regionale forskjeller forekommer.  

 

6.4 Oppsummering 

Sukkersektorens avkastning har vært meget betydningsfull for myndighetenes diversifisering 

av økonomien. Gjennom en aktiv stat klarte Mauritius å bygge opp en betydningsfull tekstil- 

og klesbransje, samt en raskt voksende turistsektor. Disse sektorene har vært avgjørende for å 

fremme vekst på Mauritius. Gjennom regulering og intervensjon har man klart å beholde en 

stor andel av kapitalen i landet og bygge opp sektorer basert på lokal kapital. Gjennom 

målrettede strategier klarte man å håndtere den store arbeidsløsheten landet hadde ved 

uavhengigheten. Til dette har EPZ-sektoren bidratt sterkt. Imidlertid så man at man i mer eller 

mindre grad oppnådde full sysselsetting og måtte importere arbeidskraft fra utlandet. Når to så 

betydningsfulle sektorer som sukker og EPZ nå stor overfor store utfordringer i form av 

utfasing av gunstige handelsavtaler, ser man en økende arbeidsledighet. En stor del av disse er 

                                                                                                                                                         
Occupations (ISCO), for eksempel lovgiver, høytstående embetsmenn og bestyrere/direktører; profesjonelle; 
og teknikere og associate professionals.  
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kvinner som et resultat av at disse utgjorde majoriteten i EPZ-sektoren. Dette representerer en 

utfordring for staten. EPZ kan også kritiseres for å ha gitt arbeidere få rettigheter.  

 

Turistsektoren har også hatt sterk vekst gjennom en utvikling basert på lokal kapital og sterke 

reguleringer fra staten og sektoren øker sin betydning for økonomien. Sektoren har bidratt til 

en økning i direkte og indirekte sysselsetting og har gjennom sin utvikling vært svært 

betydningsfull for Mauritius sin utvikling.    

 

Disse sektorene har vært betydningsfulle i å øke levevilkårene til landets befolkning og 

resultatene kan vi lese ut fra indekser som HDI og RDI, samt Gini-koeffisienten. Likevel ser 

man store regionale forskjeller og EPZ-sektorens utfordringer har også ført til kvinner stiller 

svakere.   
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7 Skyldes Mauritius suksess eksterne 

forhold? 

 

Mauritius har unngått andre plantasjesamfunns skjebne. Bakgrunnen for suksessen på 

Mauritius ligger i god styring, politisk og institusjonell design sammen med et robust 

sivilsamfunn. Institusjonene beskytter den mektige mindretallige eliten fra flertallet av 

arbeidere. Resultatet er ikke bare demokrati og likhet, men også innovasjon og 

organisasjonskunnskap. Dette er blant annet med og sikrer den økonomiske veksten. Landet 

har diversifisert økonomien sin og samtidig gjennomført en rettferdig utvikling, alt gjennom 

en sosialdemokratisk utviklingsstat. Dette er egenskaper mange andre utviklingsland ikke har 

opplevd og vil være vanskelig å etterfølge. En årsak til dette er at handelsvilkårene nå er 

mindre gunstige. Disse vil forsvinne, slik det nå ser ut, etter hvert som den globale 

liberaliseringen fortsetter sin fremgang.  

 

Den sosialdemokratiske utviklingsstaten Mauritius har vært vellykket. Men man kan spørre 

om sosialdemokratiets institusjoner og politikk er hovedårsaken til den gode utviklingen 

Mauritius har opplevd. Mye av litteraturen som foreligger rundt Mauritius sin suksess er 

basert på studier rundt diversifiseringen av økonomien fra sukker til industri, hovedsakelig 

gjennom EPZ. Spørsmålet jeg her ønsker å stille er hvorvidt denne vellykkede 

diversifiseringen er et resultat av fordelaktige avtaler og hvorvidt resultatet av den 

økonomiske fremgangen kommer som et resultat av at økonomien er lukket eller åpen? 

 

7.1 Fordelaktige avtaler 

De to store sektorene som har vært store bidragsytere til den økonomiske veksten på 

Mauritius, hovedsakelig gjennom de to første tiårene etter uavhengigheten, har vært basert på 

ekstremt gode handelsavtaler først og fremst med Storbritannia, så med EU og USA.   
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7.1.1 Yaoundé, Lomé og Cotonou 

Mauritius har siden 1970 vært en del av det europeiske markedet gjennom diverse avtaler. 

Relasjoner mellom Det europeiske fellesskap og land fra Afrika, Kariben og Stillehavet 

(ACP) er spesielt viktige for fellesskapets utviklingspolitikk (Europakommisjonen 2010). 

Denne relasjonen startet i første omgang som et samarbeid mellom landene sør for Sahara i 

1963 gjennom Yaoundé konvensjonen. Yaoundé II konvensjonen av 1970 gjorde Mauritius til 

et medlem av Det europeiske økonomiske fellesskapet (EEC). Det var det første 

samveldelandet som ble medlem, faktisk før Storbritannia ble medlem(YeungLamKo 

1998:10). Med Storbritannias medlemskap i det daværende EF ble samarbeidet utvidet til 

ACP-landene som britene hadde relasjoner til. Yaoundé konvensjonen ble senere utviklet til 

Lomé konvensjonen (1975-2000) og Cotonouavtalen (2000-) (Europakommisjonen 2010). 

Disse konvensjonene ga blant annet Mauritius en fordel av at handel ble sikret gjennom at 

eksportprodukter fra ACP land ble prioritert i EU (Europakommisjonen 2009).  

 

7.1.2 Multifiberavtalen 

Multifiberavtalen kom i 1974. I strid med General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) 

kunne man med denne avtalen inngå bilaterale avtaler som hadde selektive kvantitative 

restriksjoner. Multifiberavtalen var et forsøk fra USA og EU på å begrense import inn til 

deres egne marked, for å hindre og bli utkonkurrert fra lavkostland. Disse begrensningene ble 

skapt ved at spesifikke land fikk kvoter som de kunne eksportere, mens andre land ble stående 

utenfor. Slik kunne Mauritius holde konkurrenter fra Sør- og Øst- Asia på avstand og sikre sin 

egen eksport. Dette førte blant annet til at Mauritius sin EPZ ble ettertraktet (Sacerdoti m.fl. 

2005: 32). I 1995, under Uruguay-runden ble man i WTO enig om å fase ut kvotene over de 

neste ti årene, en avtale kjent som Agreement on Textiles and Clothing (ATC) (ibid.). Etter at 

multifiberavtalen ble faset ut gjennom ATC har man opprettet African Growth an Opportunity 

Act (AGOA) for å hjelpe de fattigste landene å øke tekstileksporten sin. Mauritius får ikke 

være en del av denne avtalen da de ikke er definert som et lavinntektsland (Sacerdoti m.fl. 

2005:33).   
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7.1.3 Betydningen av fordelaktige avtaler 

Mauritius sin differensiering av økonomien ble muliggjort gjennom overskuddet som ble 

produsert i sukkersektoren, samt statlig intervensjon. Investeringene fra hjemlig sektor i EPZ 

har, i motsetning til det mange skulle tro, vært 50 %. Overskuddet fra sukkersektoren har også 

vært betydningsfull i forhold til turistnæringens utvikling, en annen meget viktig bidragsyter 

til Mauritius sin økonomiske vekst.  

 

Sukker, EPZ og turisme har vært de tre bærende sektorene for Mauritius sin vekst. De to 

førstnevnte hadde derimot ikke hatt like gode resultater hadde det ikke vært for de 

fordelaktige avtalene Mauritius hadde med viktige handelspartnere som EU og USA. EPZ-

strategier med lignende tilknytninger til fordelaktige avtaler i Afrika har likevel ikke opplevd 

samme utvikling (Subramanian 2009:15). Til dette kan det knyttes mange årsaker, men 

Subramanian peker på at det er flere årsaker enn en intervenerende stat på hjemmebane og 

sjenerøse handelsavtaler som kan forklare Mauritius´ suksess.  Dette er et godt argument, men 

man kan likevel ikke se bort fra betydningen det har hatt for Mauritius sin økonomiske vekst. 

Prisen på sukker som Mauritius eksporterte var i perioden 1977-2000 90 % høyere enn 

gjennomsnittlig sukkerpris på verdensmarkedet. Mauritius hadde også en garantert kvote de 

fikk eksportere til EU hvert år. I tillegg ble 90 % av alle eksporterte produkter, som 

hovedsakelig kom fra sukkersektoren og EPZ, eksportert til USA og EU. Dette var markeder 

andre raskt voksende land i Asia ikke hadde samme tilgjenglighet til. Hadde USA og EU 

liberalisert markedene sine ut mot resten av verden hadde inntektene fra Mauritius to viktigste 

sektorer frem til 1990-tallet vært betydelig mindre (Subramanian m.fl. 2003:223). Mauritius 

ville heller ikke mottatt viktig kunnskapsoverføringer fra Hongkong i EPZ, selv om man kan 

stille seg kritisk til hvor kunnskapsbaserte overføringene til EPZ var med tanke på at 

produktene som ble produsert var av lav kvalitet. Det er viktig i oppgavens øyemed at 

avkastningen fra disse sektorene har vært viktige for velferdsstaten i form av skatter og 

avgifter, arbeidsplasser og infrastrukturutvikling. Samtidig som staten har tjent stort på disse 

sektorene har spillovereffektene hatt stor betydning for nye sektorer og da spesielt 

turistsektoren. Turistsektoren har nytt godt av en høy andel nasjonalt eierskap. Dette er et 

resultat av to årsaker. For det første har staten hele veien regulert sektoren gjennom 

transportmuligheter og krav for bygging av hoteller. Videre har staten også lagt til rette for en 

høy andel lokalt eierskap. Dette har vært mulig som et resultat av avkastningen fra andre 
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sektorer. Dette er gode bevis på at de fordelsaktige handelsavtalene har hatt stor betydning for 

landets utvikling.   

 

Den etniske fragmenteringen Subramanian m.fl. argumenterer for komplimenterer bildet. 

Uten en kinesisk befolkning på Mauritius er det ikke sikkert at produsenter fra Hongkong 

hadde valgt å legge produksjon til Mauritius.   

 

7.2 Bedre som åpen eller lukket økonomi? 

Ifølge den klassiske sosialdemokratiske modellen skulle man anta at staten har lagt sterke 

føringer på økonomien. Likevel er det flere forskningsbidrag som argumenterer for at 

økonomien hviler på en begrenset statlig innblanding.  

 

Sachs og Warners studie av 135 land (1995) kommer frem til at åpne økonomier gjør det 

bedre enn lukkede. Lukkede økonomier er i følge Sachs og Warner land som innehar en av 

følgende egenskaper: Ikke-tariff barrierer som er 40 % eller mer av handel. Gjennomsnittlige 

tariffrater på 40 % eller mer.  Et svartebørsmarked der vekslekursen for lokal valuta er minst 

20 % lavere enn offisiell kurs. Et sosialistisk økonomisk system
12

. Statlig monopol på sentral 

eksport. En åpen økonomi er med andre ord en økonomi som ikke innehar noen av de nevnte 

egenskapene. Basert på studiet til Sachs og Warner er ikke Mauritius suksess et resultat av en 

lukket økonomi.  

 

Subramanian og Roy (2003) er ikke enige i Sachs og Warner sin klassifisering av Mauritius 

som en åpen økonomi. Mauritius bryter direkte med to av kriteriene til Sachs og Warner 

legger til grunn for at en økonomi skal være lukket, gjennomsnittlige tariffer og kvantitative 

importbegrensninger. Estimater viser at gjennomsnittlig effektiv beskyttelse i 1980 var 127 

                                                 
12

 Sachs og Warner baserer seg her på János Kornai sin definisjon av sosialistisk økonomisk system: der kun land 
styrt av kommunistiske partier er sosialistiske (Kornai 1992:11).  
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%, mens de i 1990 hadde sunket til 65 %. Kvantitative restriksjoner i form av importlisenser 

var også høy og sto i 1980 for nesten 60 % av import. Da er det ikke tatt høyde for hva de 

fordelaktige handelsavtalene til Mauritius betydde med tanke på overpris på eksport av 

eksempelvis sukker (Subramanian m.fl. 2003:218-219). De klassifiserer heller økonomien 

som lukket enn åpen (ibid: 233). De henviser blant annet til IMF som rangerer landet som et 

av de mest beskyttede økonomiene tidlig på 1990-tallet (Subramanian m.fl. 2003:218). Dette 

synet støttes av flere forskere som blant annet peker på at Mauritius gradvis har liberalisert sin 

økonomi (Bundoo m.fl. (1999), Sacerdoti m.fl. (2005), Rodrik (1999))  

 

Litteraturen tyder at Mauritius har vært en lukket økonomi, som gradvis har blitt åpnet. 

Spørsmålet er om bildet endrer seg når vi går inn og ser på et av de viktigste elementene for 

den økonomiske veksten, industrialiseringen gjennom EPZ. EPZ har vært en suksess for 

Mauritius uansett hvordan man måler suksessen. Den forvandlet økonomien til Mauritius. 

Reflekterer EPZ sin suksess fordelene som kommer fra FDI slik Paul Romer mener? ”The 

only obvious candidate for explaining the success of Mauritius is the islands policy of 

supporting an EPZ, which made investment attractive to foreigners” (Romer 1998:224). 

Utenlandske entreprenører tok med seg ideer til nye aktiviteter til tekstil- og klesbransjen 

(Subramanian m.fl. 2003: 227). Men, som tidligere nevnt, viser det seg at 50 % av kapitalen 

til selskapene i EPZ kom fra Mauritius innbyggere. Likevel argumenterer Vinaye Dey 

Ancharaz for at selv om FDI inn til Mauritius har vært beskjeden har den vært avgjørende. 

Dette begrunnes med at kunnskapen som ble overført til nasjonale selskap samt utviklingen 

av en industriell kultur har vært avgjørende. Det presiseres også at selv om FDI har vært 

avgjørende for vekst, har det ikke bidratt til konkurransedyktighet (Ancharaz 2003:11). Dette 

kan komme av at EPZ hovedsakelig har fokusert på lavkvalitetsprodukter og har derfor mistet 

sin konkurransedyktighet når andre utviklingsland har hatt mulighet til å produsere varene til 

en lavere kostnad. Dette må også sees sammen med Multifiberavtalens utfasing.   

 

Man kan påstå at Mauritius sin strategi har vært basert på en ”heterodoks” åpning av 

økonomien. Mauritius valgte en handelsliberaliseringsstrategi der man effektivt segmenterte 

eksport- og importkonkurrerende sektorer. Import ble begrenset gjennom høye 

handelsbarrierer, mens man utlignet denne intervensjonen gjennom sterk og selektiv 
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intervensjon på eksportsiden for å gjøre denne konkurransedyktig. Dette kan sammenlignes 

med tiltak gjennomført i Sør-Korea, Taiwan og Japan.  Den effektive segmenteringen av 

eksport og import kan brukes som et argument for at man delvis åpnet økonomien gjennom 

EPZ (Rodrik 1999:45-48). 

 

Dette synet får støtte av Chernoff og Warner (2002) som i sin artikkel, Sources of Fast 

Growth in Mauritius 1960-2000, kritiserer andre for å karakterisere Mauritius som en lukket 

økonomi. Det beste caset er EPZ som motbeviser nettopp dette. EPZ-sektoren var åpen med 

fri import av varer til eksportsektoren, lave skatter og med få restriksjoner. Firmaer som holdt 

på i importkonkurrerende sektor med høye tariffer, kan ha brukt EPZ for å unngå skatter og 

restriksjoner. EPZ har vært vellykket for Mauritius og mye av landets fremgang kan 

begrunnes i EPZ initiativet. Det at andre karakteriserer økonomien som lukket kritiserer de 

med tanke på at EPZ har spilt en så sentral rolle på Mauritius. EPZ var uten tvil en vekstmotor 

på 1980-tallet. Samtidig trekker de frem rollen spillover har hatt fra denne sektoren til andre. 

Vekst i andre sektorer kom etter at EPZ hadde begynt å vokse stort og Chernoff og Warner 

mener at bevisene peker i retning av at kausaliteten fra EPZ-sektoren til andre sektorer, og 

ikke motsatt (Chernoff m.fl. 2002:17). Kan man likevel karakterisere økonomien til Mauritius 

som lukket til tross for argumentene til Chernoff og Warner?  

 

Som nevnt tidligere under kapittel 6.2.2 var lønninger i EPZ var 36-40 % lavere enn i resten 

av økonomien. Dette peker i retning av en indirekte subsidiering av sektoren. Andre faktorer 

som påvirker sektorens karakterisering som åpen eller lukket er nettopp de fordelaktige 

handelsavtalene. De facto subsidiering av sukker og EPZ blir anslått til å være 50 %. 

Kombinerer man dette med eksport subsidiering gjennom nasjonale tiltak, som forskjell i 

minstelønn mellom menn og kvinner og kvinners dominerende posisjon i EPZ, øker prosenten 

til 90 % på 1980-tallet (Subramanian m.fl. 2003:224-226). Et annet viktig element i debatten 

er Rojid m.fl. sin kritikk av EPZ initiativet. EPZ kostet mer enn man tjente. De peker blant 

annet på subsidiering av elektrisitet og gunstige lån som ble gitt selskaper i sektoren. Dermed 

kan deler av Chernoff og Warners bidrag i utviklingsdebatten omkring Mauritius kritiseres. 

Selv om flere av tiltakene i EPZ kan sies å være med på å gjøre økonomien mer åpen viser 

disse eksemplene at staten indirekte og direkte subsidierte sektoren.  
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7.3 Hvordan håndteres utfordringer 

Den økonomiske veksten på Mauritius har kommet som et resultat av styring og intervensjon 

fra statens side, sammen med et aktivt byråkrati. Den kan ikke tilskrives det frie markedet 

eller en åpen økonomi. Økt globalisering gir den aktive staten utfordringer. Dette er spesielt 

aktuelt for Mauritius som ikke lenger kan bruke de samme virkemidlene som tidligere for å 

fremme økonomisk vekst. Landet har gjennom sin velferdsstat kunnet opprettholde politisk 

stabilitet og sosialt samhold for å diversifisere sin økonomi og tiltrekke seg investeringer, 

sammen med fordelaktige handelsavtaler. Denne taktikken står nå overfor store utfordringer 

som et resultat av internasjonale regler.  Utfasingen av fordelaktige handelsavtaler har gjort de 

tradisjonelt sterke sektorene på Mauritius utsatte. Samtidig er den viktige turistsektoren utsatt 

for økende konkurranse fra lavpristilbud andre steder i verden. Mauritius har siden 1990-tallet 

hatt et økende liberaliseringsfokus for å håndtere utfordringene. Staten er ikke lenger like 

intervenerende som den var tidligere. Indeksen over økonomisk frihet, produsert av the 

Heritage Foundation og Wall Street Journal, plasserer Mauritius på 12. plass med 76.3 poeng 

av totalt 100 i 2010. Øverst troner Hongkong med 89.7 poeng (Heritage.org).
13

 I 2008 skrev 

Paul Mathieu og Patrick Imam, fra IMF sin afrikanske avdeling, Mauritius: Paving the Way 

for a Second "Growth Miracle". Her skryter de av Mauritius for sin liberalisering og mener at 

landets handling vil kunne håndtere utfordringene i form av økende mat- og råvarepriser, 

utfasing av fordelaktige handelsavtaler og lavere økonomisk vekst (Mathieu m.fl. 2008).    

 

Selv om økonomien i større grad har blitt liberalisert harmoniserer dette med utviklingen de 

tradisjonelle sosialdemokratiene har hatt. Mauritius kan sies å ha tilpasset seg, men unngått å 

kapitulere til global nyliberalisme. Landet har forbedret sine sosiale prestasjoner siden 

nyliberalismen ble den rådende tankemåten på 1980-tallet. Det viser at visse 

sosialdemokratiske praksiser og politikk, inkludert handlinger fra en demokratisk 

utviklingsstat, kan forbedre en økonomi sin globale konkurransedyktighet. Selv om landet i 

dag har gjennomgått en liberalisering som har gitt dem en 12. plass på indeksen over 

                                                 
13

 Basert på 10 indikatorer: forretningsvirksomhets frihet, handelsfrihet, fiskal frihet, statlig forbruk, monetær 
frihet, investeringsfrihet, finansiell frihet, eiendomsrettigheter, frihet fra korrupsjon og fagorganisert frihet.  
For mer info omkring de forskjellige indikatorene se www.heritage.org  
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økonomisk frihet har denne kommet i senere år, og utviklingen som helhet kommer som et 

resultat av en sosialdemokratisk stat som har påvirket landets viktigste sektorer gjennom 

regulering og styring.  
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8 Oppsummering 

 

Har en sosialdemokratisk strategi bidratt til en vellykket utvikling på Mauritius? Dette har 

vært den overordnende problemstillingen for den foregående drøftingen. Argumentene som er 

lagt frem i oppgaven beviser langt på vei dette basert på politisk utvikling, likhet, politisk 

deltakelse og en aktiv påvirkning fra myndighetenes side overfor landets økonomi. Min løse 

definisjon av sosialdemokratiet ser også ut til å passe godt overfor Mauritius´ utvikling. 

Sosialdemokrati er et regime som søker autonomi og ansvarlighet, vekst og omfordeling 

gjennom velferdsstaten basert på en blandingsøkonomi. Systemet er basert på konsensus og 

inkludering. På den tradisjonelle høyre-venstre-skalaen har sosialdemokratiet beveget seg mot 

høyre omkring økonomisk styring.  

 

I innledningen satte jeg opp tre brede spørsmål angående den politiske utviklingen på 

Mauritius, innvirkningen av myndighetenes politikk på likhet og politisk deltakelse samt 

utviklingen i landenes hovedeksportsektorer med særlig vekt på hvordan liberaliseringspress 

er blitt håndtert.  

 

Innledningsvis spør jeg om Mauritius er en suksess på bakgrunn av rask vekst som har 

kommet innbyggerne til gode. Den økonomiske veksten til Mauritius har vært fantastisk og 

blir blant annet omtalt som den ”første afrikanske tigeren”. Uten fordelingen ville ikke denne 

veksten kommet alle til gode. De siste 10 årene har man sett en stor oppgang for de afrikanske 

landene i forhold til økonomisk vekst. Det betyr imidlertid ikke at alle nyter godt av denne 

veksten. Myndighetene på Mauritius har gjennom en aktiv stat sørget for at denne veksten har 

kommet innbyggerne til gode. Dette er blant annet gjort gjennom et omfattende 

velferdssystem. Resultatene kan vi lese av på indekser som HDI og RDI, sammen med Gini-

koeffisienten. 

 

Jeg har argumentert for at Mauritius politiske utvikling har vært preget av et bredt 

klassekompromiss. Utviklingen av de politiske partiene har vært avgjørende for Mauritius sin 
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utvikling. Den vellykkede politikken har vært muliggjort gjennom den sosialdemokratiske 

utviklingsstatens klassekompromiss. Delingen mellom en politisk elite og en økonomisk elite 

skapte ved uavhengigheten et behov for å opprettholde en balanse mellom partene. 

Klassekompromisset sikret uavhengighet fra britene og sikret avkastningen fra sukkersektoren 

på en god måte. Den indiske majoriteten lot de franskættede plantasjeeierne beholde eierskap 

og styring av sukkerplantasjene i bytte for politisk makt. Dette kompromisset skapte en vinn-

vinn situasjon for begge parter ved å sikre avkastningen fra sukkerplantasjene. Tilbake fikk 

inderne en meget betydningsfull sektor som sikret avkastning til velferdsstaten og 

diversifisering av økonomien. Klassekompromisset og kompromisset mellom etniske grupper, 

religiøse grupper og sosiale fraksjoner har bidratt til en politisk utvikling som ligner på den 

sosialdemokratiske slik vi kjenner den fra Nord-Europa. Innledningsvis, i 1.2.1, ønsket jeg å 

se hvorvidt dette klassekompromisset har vært utsatt i nedgangstider. Det har vist seg at 

myndighetenes konsultasjon og inkludering av befolkningen har bidratt til å skape legitimitet 

for kostnadskutt når dette har vært nødvendig, mens man samtidig har strevd for å 

opprettholde velferdsstaten og bygge videre på denne i oppgangstider. Gjennom koalisjons- 

og konsensuspolitikk har de politiske partiene hele veien strevd for et samlet mål om utvikling 

kjennetegnet ved prinsipielle økonomiske, sosiale og politiske mål. Dette har ført til en 

konsolidering av de politiske partiene og man har ikke fått noen form for ekstrempartier, 

eksemplet ved MMM viser dette. Koalisjoner har blitt brutt opp og dannet på tvers av 

forskjellige partier. Resultatet har vært med på å sikre politisk, økonomisk vekst og 

kontinuitet sammen med en høy grad av inkludering.  

 

Med hensyn til innvirkningen av myndighetenes politikk på likhet og politisk deltakelse har 

Mauritius, gjennom et sterkt fokus på disse egenskapene, klart å etablere en omfattende 

velferdsstat. Sosialdemokratiet har skapt sosial stabilitet for innbyggerne gjennom en høy 

grad av konsultering og inkludering av sosiale grupper og fagforeninger. Man har sett at selv 

om partiene i større grad var mer etnisk baserte ved uavhengigheten har dette skillet 

forsvunnet i større grad. Likevel ser man en sterk marginalisering av kreoler og kvinner som 

blant annet har ført til opptøyer. Dette representerer i høyeste grad en stor utfordring for 

Mauritius. Det betyr imidlertid ikke at utviklingen har vært mislykket. Diversiteten, som det 

etniske bildet på Mauritius representerer, ledet til utviklingen av effektive politiske 

institusjoner og kultur, frie og rettferdige valg, med et unntak da valget ble utsatt i 1971 
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Rettsregler, respekt for eiendomsretten og en uavhengig presse har sikret inkludering og 

konsultering.. Den etniske fragmenteringen har også vært trukket frem som positiv i forhold 

til å tiltrekke seg næringsvirksomhet til EPZ-sektoren, samt som et positivt bidrag i 

turistsektoren. Det er likevel svakheter ved Mauritius sosialdemokrati med tanke på politisk 

deltakelse og marginalisering. Den økonomiske veksten har vært bemerkelsesverdig, men det 

er likevel ikke alle som har nytt like godt av denne. Kreoler og kvinner står overfor en 

marginalisering og er en utfordring for landet. Man ser en lav grad av politisk deltakelse blant 

kreoler både blant politiske partier og organiserte grupper. Det jobbes kontinuerlig fra 

myndighetenes side for å gjøre noe med denne utfordringen, både på eget initiativ og med 

hjelp fra UNDP.  

 

Inkludering og konsultering med landets innbyggere har fått kritikk for å være for omfattende 

og lite effektiv, men myndighetene har likevel fortsatt praksisen. Jeg vil hevde at denne 

utviklingen har vært avgjørende for å opprettholde stabiliteten i et multietnisk samfunn som 

Mauritius. Selv om denne praksisen er omfattende har den svakheter ved at noen grupper 

faller utenfor systemet.  

 

Endelig har denne oppgaven handlet om myndighetenes evne til å fremme økonomisk vekst. 

Den politiske stabiliteten har vært avgjørende for den økonomiske utviklingen på Mauritius. 

Dette har skapt stabilitet i landet som igjen har sikret en tiltrekningskraft til Mauritius for 

eksterne investorer. Selv om det er bevist at FDI har hatt betydning for Mauritius sin suksess 

har dette ikke vært en avgjørende faktor. Myndighetene har vært dyktige i å bruke lokal 

kapital til å bygge opp viktige sektorer og overskuddet har blitt reinvestert i lokale selskap. 

Gjennom en effektiv skatt på sukker har man kunnet hente inn deler av overskuddet, samtidig 

som man har hindret å overbeskatte sektoren. Inntekten fra denne sektoren har bidratt til at 

andre sektorer har vokst seg større, blant annet gjennom statlig intervensjon. Uten en 

diversifisering av økonomien hadde ikke Mauritius hatt den fremgangen de har hatt de siste 

40 årene. Gjennom en aktiv påvirkning overfor landets viktigste sektorer har myndighetene 

bygd opp en konkurransedyktig økonomi som har vist seg å være lukket frem til 1990-tallet. 

Dette til tross for strukturtilpasningsprogrammer fra IMF og Verdensbanken og en nyliberal 

bølge på 1980-tallet. IMF og Verdensbanken krevde at det ble gjennomført tiltak for å kutte 
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utgifter, begrense lønn og kutt i subsidier. Dette ble gjennomført, men bevilgningene til 

velferdsstaten ble økt igjen da den strukturtilpasningsprogrammene ble avsluttet, samtidig 

som den økonomiske veksten økte fra midten av 1980-tallet. Høy grad av inkludering og 

politisk stabilitet gjorde omstruktureringen mulig som vist på 1980-tallet. Den intervenerende 

staten segregerte import og eksportorienterende sektorer for å være konkurransedyktig. EPZ 

var en viktig suksessfaktor på 1980-tallet som resten av økonomien har nytt godt av og ført til 

oppblomstring i andre sektorer, eksempelvis turistsektoren. Selv om EPZ-sektoren har vært 

sett på som et åpent økonomisk tiltak, har denne vist seg å være sterkt subsidiert gjennom 

lavere lønninger, subsidierte lån og elektrisitet fra myndighetene og gunstige handelsavtaler. 

Uten de betydningsfulle handelsavtalene til EU og USA ville det vært vanskeligere og hatt en 

så omfattende og aktiv stat. Disse avtalene har vist seg å ha hatt stor betydning for Mauritius 

sin utvikling innen to av de tre historisk sett viktigste sektorene. Det mauritiske 

eksperimentet, hvis man kan omtale utviklingen slik, har vært basert på en suksessfull 

intervensjonistisk politikk som har vært mulig på bakgrunn av gode handelsavtaler. Likevel 

har man sett andre land i Afrika med lignende avtaler uten lignende resultat. I andre 

afrikanske land har man derimot ikke sett en så stabil utvikling som på Mauritius, noe man 

kan kreditere sosialdemokratiets egenskaper slik Sandbrook m.fl. tilkjenner Mauritius. De 

gunstige handelsavtalene fases nå ut og behovet for omstrukturering har blitt møtt, blant annet 

med økende liberalisering. Dette er i tråd med andre sosialdemokratiske land.  

 

Mange afrikanske land har, etter sin uavhengighet for omkring 50 år siden, slitt med 

fattigdom, hungersnød, analfabetisme, korrupsjon, ulikhet, autoritære regimer, etniske 

konflikter, krig og en økende gjeldsbyrde. Mauritius har derimot, gjennom et 

sosialdemokratisk regime, håndtert mange av disse utfordringene. Sosialdemokratiet på 

Mauritius har imidlertid skilt seg fra det tradisjonelle sosialdemokratiet som vi kjenner fra 

Nord-Europa. En annerledes sekvensering av industrialisering, demokratisering og sosialt 

borgerskap, sammen med et klassekompromiss basert på flere aktører, har skapt en skjør 

balansegang som Mauritius har håndtert på en meget god måte. Den økonomiske veksten har 

vært sterk og utviklingens fordeling kan tilskrives sosialdemokratiet. En intervenerende stat, 

basert på et politisk system der partiene har hatt samme mål om prinsipielle økonomiske, 

sosiale og politiske mål har skapt kontinuitet og fremgang. Politisk gjennomføring har 

foregått gjennom stor åpenhet og inkludering. Mauritius har tidligere slitt med korrupsjon og 
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narkotikaskandalen på midten av 1980-tallet beviser dette. Mauritius´ korrupsjonsnivå har 

blitt bedre og utviklingen på CPI viser dette. Inkluderingen har også vært diskutert i forhold 

til effektivitet. Et viktig argument her er at når sosialdemokratiet er bygget på et kompromiss 

og baserer seg på så mange aktører fra forskjellige etniske grupper, er man avhengig av å 

kunne opprettholde og bygge opp rundt fellesskapet. Sammen med landets utvikling ser man 

også tendenser til at befolkningen har organisert seg på tvers av politiske grupper, 

fagforeninger og forskjellige grupper. Det gjør dette sosiale samholdet sterkere.  

 

Mauritius er ikke paradis, slik Mark Twain beskrev det, og landet har flere mangler i forhold 

til inkludering av kreoler og kvinner, samt dårlige arbeidsforhold og fagforeningsmuligheter i 

EPZ. Men Mauritius har likevel hatt en eventyrlig utvikling siden 1968. En utvikling som har 

vært gjennomført gjennom et klassisk sosialdemokrati.  
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Vedlegg 

Tabell 1.1 Økonomisk vekst på Mauritius 1961-2009 
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Tabell 4.1 Valgresultat Mauritius 
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Tabell 5.1 Lønnstrender (i store selskaper) Rupees pr.mnd.  

 

 

          (Nath m.fl.2003:26)  



96 

 

Tabell 6.4 Sektorenes bidrag til BNPs vekstrate 

 

        (Chernoff m.fl. 2002:17) 

 

 

 

 

 



97 

 

Figur 7.1 Geografisk fordeling av RDI på Mauritius 
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