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Labour Exploitation and the Question of Land Rights in Colonial (Nyasaland) Malawi 

 

Malawi became a British (Nyasaland) Protectorate in 1891. First people to settle in the present 

state of Malawi were agriculturists. Until now, Malawi remains an agrarian nation and her 

people have depended on the land for their living throughout: in pre-colonial, colonial and the 

post-colonial era. Land is the main natural resource and its fruits are the major source for 

Malawi’s economy. And land has been at the centre of social, political, and economic issues in 

the history of the country. Land rights and labour exploitation are some of the problems that 

went unaddressed to date. In 1915, this problem resulted into an uprising. The uprising came as 

a reaction to the continued exploitation of African labourers on the white settlers’ estates. They 

were forced to work in the farms of the European settlers. Land grabbing by the white settlers 

supported by the colonial government did not only violate the right to own land but also their 

dignity and the right to development. Land grabbing hindered the integral development of the 

people, thus social, economic, political, and spiritual. The rich invested with political powers 

are the holders of vast lands, which have been used for commercial agriculture for cultivating 

tea, tobacco, coffee, rubber and other cash crops.  Hence widening the gap between the rich and 

the poor and increased the food security leading to chronic hunger. 

 

 

Exploração do trabalho e direitos sobre a terra no Malawi colonial (Niassalândia) 

 

Em 1891 o Malawi tornou-se um protectorado britânico (Niassalândia). As primeiras pessoas a 

fixarem-se no actual estado do Malawi foram agricultores. Até aos dias de hoje, continua a ser 

uma nação agrícola e a população sempre dependeu da terra para a sua sobrevivência: na era 

pré-colonial, colonial e pós-colonial. A terra é o principal recurso natural e os seus frutos a 

maior fonte para a economia. Na história deste país, a terra tem estado no centro das questões 

políticas e económicas. O direito à terra e a exploração laboral são alguns dos problemas para os 

quais ainda não foi encontrada uma solução, tendo dado origem a uma revolta, em 1915, como 

reacção à contínua exploração dos trabalhadores africanos, forçados a trabalhar nas fazendas 

dos colonos brancos. A ocupação destas terras pelos colonos europeus, com o auxílio do 

governo colonial, não só violava o direito à posse da terra, mas também a dignidade dos 

trabalhadores africanos e o direito ao desenvolvimento. A ocupação das terras colocava em 

causa o desenvolvimento integral das pessoas, portanto, o desenvolvimento social, económico, 

político e espiritual. Os ricos, investidos de poderes políticos, eram os titulares de vastas terras 

utilizadas para agricultura comercial, cultivando chá, tabaco, café, borracha, entre outras 

culturas de rendimento. Daqui derivou o aumento do fosso entre ricos e pobres, bem como o 

problema da segurança alimentar, provocando uma fome crónica. 

 


