
P R E S S R E L E A S E

NY BOK firar 50 år av partnerskap och  
utveckling mellan Sverige och Botswana 
Sverige har haft en viktig del i Botswanas utveckling från 
ett av de fattigaste länderna i världen till ett demokratiskt 
medelinkomstland.
 Boken ”Botswana – Sweden 50 years of partnership, 
1966–2016” beskriver hur de två länderna påverkat var-
andra sen 1966 och gör det än idag med olika affärsdrivna 
projekt och kulturutbyten. 
 
1966–2016 
Bechuanaland-protektoratet som det kallades före själv-
ständigheten från britterna hade 1966 endast sex kilome-
ter asfalterad väg. Ekonomin baserades huvudsakligen på
boskapsskötsel till strax efter självständigheten när man
upptäckte diamanter. När landet blev fritt från det brittiska 
kolonialstyret var 59% av invånarna analfabeter. I dag är 
det mindre än 12% och man har utvecklats till ett medel- 
inkomstland.
 Den 30 september 2016 kommer därför Botswana, som 
vid tiden för självständigheten räknades som ett av de 
fattigaste i världen, med äkta stolthet kunna fira sitt lands 
50-årsdag. 

 
Sverige och Botswana
Sverige blev tidigt en av Botswanas viktigaste partner för 
att bygga upp landets infrastruktur från grunden. En stark 
och unik relation utvecklades mellan de båda länderna, 
något som bekräftats genom officiella statsbesök 2006  
och 2011.
 Den nya boken om det 50-åriga partnerskapet mellan 
Botswana och Sverige är ett smörgåsbord av intressanta 
exempel på olika samarbetsprojekt som bidragit till att 
bygga Botswana till vad det är idag. 
  I boken medverkar bland andra Botswanas tidigare 
presidenter Ketumile Masire och Festus G. Mogae, flera 
Svenska och Botswanska ambassadörer och inte minst 
många av de svenskar och botswanier som samarbetat  
för att bygga Botswanas välfärd. 
 
För frågor och recensionsexemplar kontakta bokens 
redaktörer, botswana50@botsfa.nu. 
Några sidor från boken finns även tillgängliga på 
http://www.botsfa.nu/Botswana50/

A NEW BOOK in commemoration of 50 years of 
partnership between Sweden and Botswana
Sweden played an important role in the development of
Botswana, which emerged from being one of the poorest 
countries at independence in 1966 to today’s upper middle 
income country.
 The book ”Botswana – Sweden 50 years of partnership, 
1966–2016” is a collection of facts, stories and photographs 
on the evolution of a relationship which stemmed from 
donor-support to establishment of businesses and cultural 
exchanges.
 
1966–2016 
Bechuanaland Protectorate, which Botswana was called 
before independence from the British had, in 1966, only six 
kilometres of tarred road. The economy was dependent on
agriculture until the discovery of diamonds soon after
independence. When the country attained independence, 
adult illiteracy was 59% and today it’s less than 12%.
 On 30 September 2016, Botswana will be, together with 
its many development partners, celebrating 50 years of 
independence with pride.
 

Sweden and Botswana
Sweden became an early and 
important partner in the 
building of infrastructure 
from very basic levels. A 
strong and unique relationship deve-
loped between the two countries, something that 
would be later grounded by two official state visits in  
2006 and 2011.
 The new book on the 50 years of partnership between 
Botswana and Sweden is a “smorgasbord” of narrations 
that are part of the success story that Botswana is today.
 Among contributors to the book are Botswana’s former 
presidents Ketumile Masire and Festus G. Mogae, several 
Swedish and Botswana ambassadors and not least many  
of the Swedes and Batswana that worked together in  
building Botswana’s welfare.
 
Please contact botswana50@botsfa.nu  
for further information on the book. 
You can view an excerpt at: 
http://www.botsfa.nu/Botswana50/


