Kap Verde
Öarna upptäcktes av portugiserna 1460. Innan de koloniserades av Portugal var de obebodda. Efter
hand blev de handelscentrum för afrikanska slavar och senare en viktig bränsledepå för fartyg och
flygplan.
1975 blev Kap Verde självständigt och det fanns då ett intresse av att bilda en union med GuineaBissau, vilket dock inte blev av. Ett enpartisystem infördes och upprätthölls tills flera partier tilläts
deltaga i 1990 års val. Efter detta har Kap Verde varit en av Afrikas mest stabila demokratier.
Under senare hälften av 1900-talet drabbade upprepade torrperioder Kap Verde, och ledde till en
stor emigration. Resultatet är att antalet utflyttade kapverdier är större än antalet som bor kvar.

Geografi
Kap Verde har en sammanlagd landyta av Gotlands storlek. Endast nio av de 15 öarna är bebodda.
Landets huvudstad Praia ligger på ön São Tiago. De olika öarna som Kap Verde består av har alla
sin speciella geografi, exempelvis är ön Santo Antão fylld av gröna dalar och berg, medan
exempelvis ön Boa Vista (gott synfält) är relativt platt till karaktären. Dock är landet mestadels
bergigt och klippigt, djupt ärrat av erosion och vulkanisk aktivitet. Landet når, med vulkanen Pico
på ön Fogo, en högsta höjd på 2 829 meter över havet. Vid Picos senaste utbrott i april 1995
evakuerades tusentals människor från byarna närmast berget.

Kap Verdes öar

Samtliga öar, förutom Sal, Boa Vista och Maio, reser sig brant och högt ur Atlanten.
Kap Verde delas in i två regioner, det nordliga Barlavento, och det sydliga Sotavento, efter deras
läge i förhållande till de nordöstliga vindar som blåser mest hela tiden. Landets främsta
naturtillgångar är salt, basalt, kalksten, porslinslera och fisk.

Klimat och miljö
Klimatet är tempererat, med varma, torra somrar. Nederbördsmängden är liten och oregelbunden.
Den torra, dammiga vinden harmattan blåser med jämna mellanrum. Öarna är vulkaniskt och
seismiskt aktiva.
Några av Kap Verdes miljöproblem är avskogning med åtföljande jorderosion, utrotningshotade
fågel- och reptilarter, illegal borttagning av sand från stränderna och överfiskning. All elektricitet
produceras av fossila bränslen.

Administrativ indelning
Kap Verde är indelat i 22 kommuner (concelhos): Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros (Fogo), Paul
(Santo Antão), Praia (Santiago), Porto Novo (Santo Antão), Ribeira Grande (Santo Antão), Ribeira
Grande de Santiago (Santiago), Sal, Santa Catarina (Santiago), Santa Catarina do Fogo (Fogo)
Santa Cruz (Santiago), São Domingos (Santiago), São Filipe (Fogo), São Lourenço dos Órgãos
(Santiago), São Salvador do Mundo (Santiago), São Miguel (Santiago), São Nicolau, São Vicente,
Tarrafal (Santiago) och Tarrafal de São Nicolau (São Nicolau).

Ekonomi
Kap Verdes ekonomi lider av att landet har få naturtillgångar samt brist på färskvatten. Ekonomin är
tjänstebaserad och handel, transport och turism utgör en stor del av BNP. Över 80% av maten måste
importeras. Kap Verde mottar en del ekonomisk hjälp från utlandet. Regeringen genomför
ekonomiska reformer som syftar till att utveckla den privata sektorn och locka utländska
investerare. En tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsstrecket.

Demografi
De flesta invånarna på Kap Verde är ättlingar till vita portugisiska nybyggare och svarta afrikanska
slavar. Europeiska förfäder inkluderar också spanska och italienska sjömän som fick tilldelat land
på öarna av Portugal, samt portugisiska judar som flydde från inkvisitionen. Dessutom har Kap

Verde befolkats av nederländska, engelska, franska, arabiska, amerikanska och brasilianska
immigranter, samt av kineser från Macau och judar från Libanon och Marocko. Alla dessa ingår i
det som omtalas som mestiçobefolkningen, det vill säga personer med både europeisk och ickeeuropeisk härkomst.
De flesta portugiserna flyttade från Kap Verde i samband med att landet fick sin självständighet.
Flera kapverdier bor utomlands. Det finns stora kapverdiska samhällen i USA (500 000), Portugal
(80 000) och Angola (45 000). Det finns också ett större antal av dem i São Tomé och Príncipe,
Senegal, Brasilien, Guinea-Bissau, Frankrike, Spanien och i Nederländerna.
År 2003 var omkring 25 % av den vuxna befolkningen analfabeter.

