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erättelsen om Isolera Sydafrikakommittén (ISAK) liknar en
berättelse om hur en kör med självklart engagemang bildas,
byggs upp och utvecklas. Människor strömmar till, var och
en med sin egen förmåga. Någon med en djup bas, andra
kommer med starka altar och sopraner. Enstaka med mycket
höga stämmor. Så var det också med ISAK – stora organisationer blandades med mindre. Några pyttesmå, men med stark
låga. Efter några år var de många, och unikt uthålliga.
Alla ISAK:s medlemmar ville trots sina åsiktsskillnader hellre
sätta det gemensamma målet i fokus. Delta i ett modernt epos
som handlade om att mänskligheten skulle ta ytterligare ett steg
framåt. Ett steg där människors lika värde slogs fast ytterligare
en gång.
ISAK verkade i sexton år, och förverkligade sina mål: att
läggas ned då Sydafrika förvandlats till en nation där alla hade
samma värde. Sydafrikas befrielse från apartheidsystemet var i
huvudsak det sydafrikanska folkets eget verk, och motståndet
fördes både inom och utanför landet. Nu är landet ett exempel
för hela regionen och hela kontinenten. Stora delar av Sverige –
inte hela, inte alla – tog möjligheten att hjälpa till. Ge ett bidrag i
kampen. Mer var det inte, men stort ändå. Och kanske kan de
erfarenheter som vanns då användas igen, i nya sammanhang.
Även om historien inte upprepar sig finns det likheter.
Därför behöver historien om Isolera Sydafrikakommittén
berättas. Det paraply som spände över stora delar av folkrörelsesverige var en framgångssaga också för vårt land och för
vår politiska mognad. Den visade att det var möjligt att förena
skilda värderingar i en gemensam aktion, om striden gäller en
sak som höjer sig över de motsättningar man har för övrigt. Och
som måste finnas. I efterhand kanske de som inte deltog i denna
kamp, och som kanske även motarbetade den, känner sig lite
utanför. Bra. De kan komma med nästa gång, för tyvärr är
kampen för människovärdet inte över på länge än.

B

ISAKs informationssekreterare Lars Hulth
utanför den sydafrikanska legationen.

»Det paraply som spände över
stora delar av folkrörelsesverige
var en framgångssaga också för
vårt land och för vår politiska
mognad.«
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Apartheidtiden 1902–1994
   mycket före boerkrigets
slut , och kanske ännu mer under det nu
dryga decennium som Sydafrika varit ett världshistoriskt exempel på fredlig omvandling, som
visar att det faktiskt går att lägga en dålig historia bakom sig. Ingen hade trott att det skulle ske
problemfritt. Eller att allt nu i början av tjugohundratalet skulle vara genomfört och klart.
12

Men det var möjligt att bli kvitt apartheid!
Varsågod, här är viktiga drag i Sydafrikas
moderna historia fram till den demokratiska
födelsen:
Efter boerkriget försonades och förenades
den brittiska Kapkolonin och Natalprovinsen
med boerrepublikerna Transvaal och Oranjefristaten, och  bildades den Sydafrikanska
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

Unionen. Denna fick status av självständig
dominion inom brittiska samväldet. Boer och
britter fick fullständiga demokratiska rättigheter och kunde bosätta sig fritt i hela unionen.
Samtidigt blev den svarta ursprungsbefolkningen och färgade grupper av med de få rättigheter
de hade. I Natives Land Act  och Natives
Land and Trust Act  fördelades  procent av
landets yta till icke-vita som utgjorde  procent
av befolkningen. De  procent vita fick  procent av ytan. Även välbärgade afrikaner som
tidigare haft rösträtt blev av med denna och
hänvisades till att endast få disponera mark i
små reservat. Det  bildade African National
Congress (ANC) ledde kampen för de svartas
rättigheter. I femtio år försökte ANC att med
fredliga medel uppnå sina mål, bland annat att
alla nationella grupper skulle ha lika rättigheter
och likhet inför lagen.
Det arbete för fackliga rättigheter som i början av -talet skedde i den industrialiserade
världen och även i Sydafrika gällde ej icke-vita.
Industrial Consolidation Act från  uteslöt
afrikanska anställda från att bilda fackföreningar. På -talet planerade man att ta bort de små
rättigheter de svarta fått men tvingades i stället
snart lätta på reglerna.
Med Nationalistpartiets seger i valet 
fortsatte och utökades rasismen genom diskriminering mellan »raser«, och apartheidpolitiken blev lag på alla tänkbara områden som
bostadssegregation, separata skolor och inte
minst förbud mot blandäktenskap. Storbritannien som nu var inne i en avkolonialisering
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

Crossrads före nedbränningen.

Apartheid i vardagen.
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hindrade inte detta som går i motsatt riktning.
Några av de viktigaste lagarna var Group
Areas Act  som reglerade var och hur ickevita fick vistas och bo, och de stränga passlagarna som medförde fängelsestraff för överträdelser och dömde årligen bortåt   afrikaner
för att de ej kunde visa upp sitt pass på anfordran.
Vidare gjorde Bantustansystemets Prevention of Illegal Squatting Act från  det möjligt
att tvångsförflytta »onödiga« afrikaner till Bantustans som skapades på fattiga områden utan
ordentlig infrastruktur. Miljoner afrikaner
tvångsförflyttades till bantustan där familjen
trots otillräckliga försörjningsmöjligheter skulle
ha sin fasta bosättning. Samtidigt tvingades
familjemedlemmar för att överleva utgöra en
rörlig arbetskraft för det vita samhället. Under
Några årtal i Sydafrikas historia
1902
1910
1913
1924
1948
1950
1952
1960
1970
1976
1982
1985
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–
–
–
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–

boerkrigets slut
Sydafrikanska Unionen bildas
Natives Land Act
Industrial Consolidation Act
Apartheid officiell politik
Group Areas Act
Passlagarna
Sharpevillemassakern
Bantusanlagarna
Sowetoupproret
Säkerhetslagarna
Undantagstillstånd

närmast slavliknande förhållanden bodde de
som till exempel gruvarbetare i primitiva
baracker utanför gruvan eller som hembiträden
i skjul i anslutning till de vitas bostäder. Den
som rörde sig utan pass kunde fängslas. Bantustanpolitiken underhöll också splittring mellan olika afrikanska folkgrupper.
Systemet kompletterades med Promotion of
Bantu Self-Government Act från  som gav
»regeringar« och »myndigheter« i bantustanen
administrativ och polisiär makt över de människor som »tillhörde« dessa områden.
Bantu Homelands Citizenship Act av 
angav att alla afrikaner i Sydafrika tillhörde en
bantustan oavsett om de bodde där eller ej.
Samtidigt berövades de sitt medborgarskap i
Sydafrika.
Denna komplexa politik för åtskillnad, som
enbart skulle passa de vitas intressen, ledde till
bojkotter, strejker och civil olydnad från den
icke-vita befolkningen. Efter Sharpevillemassakern  då  svarta sköts till döds vid en
fredlig demonstration var ANCs tålamod slut,
och organisationen startade den väpnade kampen, fast i mycket liten skala. Regimen svarade
med att förbjuda ANC tillsammans med andra
organisationer. Ledarna med Nelson Mandela i
spetsen fängslades. De internationella protesterna mot apartheidregimen tilltog och Sydafrikanska Unionen lämnar det brittiska väldet
, för att bli republik.
Men det var generationen efter Sharpeville
som tände gnistan till upproret. Då svarta elever
demonstrerade mot skolundervisningen i
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

Johannesburgs förstad Soweto  sköt polisen
över tre hundra barn till döds. De protesterade
mot att undervisningen skulle ske på förtryckarnas språk afrikaans. Nu vaknade också det
internationella samfundet på nytt. Sydafrika
uteslöts från FN. Bojkotter mot Sydafrika tog ny
fart.
En viktig inspiration för motståndet mot
regimen var då det portugisiska väldet över
grannländerna Angola och Mocambique föll
samman ‒ och dessa länder blev självständiga, med regeringar som såg Sydafrika som
motståndare. Detta ledde till motdraget att Sydafrika invaderade Angola och senare genom
ombud startade ett krig i Moçambique. I Sverige sjöng Mikael Wiehe i sången Soweto :
»För varje dröm, som skjuts till döds för varje
kvävd och tystad röst blir det svårare att leva.«
I oktober  förbjöd rasistregimen alla
betydande svarta organisationer. En månad
tidigare hade den Svarta medvetenhetsrörelsens
främste ledare, Steve Biko, plågats till döds i en
fängelsecell i Pretoria.
Mängder av lagar för att skydda det rasistiska
systemet inrättades från  och framåt, och
efter  skärptes de. Hela lagkomplexet ersattes  av Amended Internal Security Act vilken täckte snart sagt allt som kunde uppfattas
som hotande och i detalj reglerade bort allt som
kunde tänkas utmana systemet ända ner till
bagateller som text på T-tröjor…
Här ingick också National Keypoint Act från
 som fick stor betydelse för antiapartheidarbetet och berörs senare i denna skrift.
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

Hector Peterson var det första ofret för polisens kulor
den 16 juni 1976. Här bärs han bort av sina kamrater.
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Inte bara metoder utan också utrustning har en historia. Den nazityska stålhjälmen återanvändes i Soweto 1976.

Men trots allt undertryckande gick utvecklingen mot en radikal förändring inte att hejda.
De ökande internationella sanktionerna, stigande oljepriser och fallande guldpriser förde
gradvis landet in i en ekonomisk kris. Det vita
övervåldet ledde till ökat internationellt stöd för
motståndet, som i sin tur ytterligare sporrade
resningen. Den vita minoritetsregimen försökte
 blidka indier och färgade med egna kammare i parlamentet, samtidigt som svarta fortfarande utesluts, men åtgärden snarare ökade det
16

totala motståndet. En framgångsrik valbojkott
genomfördes av dessa folkgrupper. När mer än
 anti-apartheidorganisationer samma år bildade UDF, United Democratic Front får motståndet en paraplyorganisation som både kompenserade ANCs frånvaro och breddade det
organiserade motståndet. UDF samlade totalt
en och en halv miljon medlemmar i kyrkliga
organisationer,
bostadsområdeskommittéer,
fackföreningar och sportklubbar, alla enade i
kampen mot apartheid. När UDF  uppmaFas 1 • Uppladdningen 1979–84

UDF bildas.

nade befolkningen att göra de svarta
förstäderna omöjliga att regera svarade
regimen med att införa undantagstillstånd. Det första varade från juli 
till mars . Efter ett kort uppehåll
infördes den  juni  det andra
undantagstillståndet, som bestod till oktober . Avsikten var att stävja upproret, men
motståndskampen bara ökade. Då COSATU,
The Congress of South African Trade Unions
bildades  blir detta viktigt steg i kampen.
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

Redan vid starten organiserade COSATU över en halv miljon medlemmar i
 förbund.
Successivt avskaffades en del av de
uppseendeväckande apartheidlagarna, och samtidigt betecknade boerkyrkan inte längre rasblandning som synd. En
vaken iakttagare kunde nu se de första verkliga
tecknen på att apartheidsystemet ideologiskt
började bryta samman.
I skymundan ägde sommaren  en avgö17

Automatkarabiner mot husmödrar.

rande händelse rum i södra Angola, där Sydafrikas invasionsarmé förlorade ett viktigt slag vid
den lilla staden Cuito Cuanavale. I denna drabbning mellan den sydafrikanska armén
och angolanska MPLA-styrkor stödda av kubaner, Namibias befrielserörelse SWAPO och ANC blev
omkring tusen vita värnpliktiga
sydafrikaner inneslutna och bortom allt hopp om undsättning.
Med ett bindande löfte om att avsluta sin inblandning i Angola och genom18

förande av Namibias självständighet fick de fri
lejd.
Nu började omsider viktiga företrädare för
regimen att inse att tiden runnit ut för apartheidpolitiken, som bland annat gjort Sydafrika till internationell paria. Också den
fortgående upplösningen av kommunistregeringarna i Europa och förestående
sammanbrottet för Sovjetunionen inverkade på apartheidregimen, som gärna
spelat på kommunisthotet för att få stöd i
den egna vita befolkningen och hos USA.
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

När F.W. de Klerk valdes till
president i september  handlade hans installationstal om
vägen till ett icke-rasistiskt samhälle och samtidigt varslades om
kommande förhandlingar. Månaden efter släpptes överraskande ett antal högre ANC-ledare,
dock ej Nelson Mandela, och
trots att lagstiftningen fortfarande förbjöd organisationen
kunde ANC i slutet av 
agera öppet. Strax efteråt, i
februari , blev även Nelson
Mandela fri samtidigt som
ANC och PAC, Pan African
Congress tilläts att verka.
Namibias färd mot självständighet skedde efter den av FN
och Sydafrika uppgjorda tidtabellen, och blev verklighet  mars .
Utvecklingen i Sydafrika skedde inte lika
smärtfritt. Under de reaktionära försöken från
regimen, fascistiska vita grupperingar och
Inkatha att positionera sig inför Sydafrikas
omvälvning ökade tillfälligt det politiska våldet.
Oron för att den fredliga omvandlingen skulle
stoppas var stor, men utvecklingen lät sig inte
hejdas. Förhandlingar om ett demokratiskt Sydafrika inleddes . Sjutton partier och grupper
deltog i samtalen. Knappt två år senare upphävdes apartheidförfattningen av det vita parlamentet, samtidigt som ett övergångsråd bilda-
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des. Med internationellt stöd och övervakning
hölls  fredligt det första demokratiska valet
som ANC vann med , procent av rösterna.
Den  maj svors Nelson Mandela in som Sydafrikas förste demokratiskt valde och svarte president. Folkvalda politiker tog plats i parlamentet.
Året efter vann ANC även det första demokratiska kommunalvalet med över  procent av
rösterna, och Sydafrika var nu äntligen en parlamentarisk demokrati med världens modernaste
och friaste författning.

Poliser med
gasmasker på
en demonstration i
Kapstaden.
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Svenska Sydafrikakommittén
och Sydafrikagrupperna under 1960-talet

Sydafrikans-

  från Sharpevillemassakern och ökade kunskaper om apartheidsystemet skapades mitten av -talet en massiv svensk opinion mot apartheid. En
annan länk i historien är den opinionsbildande roll som svarta medborgarrättsrörelsen i USA spelade också i
Sverige. Den bildade tillsammans med
rapporterna från rasismens Sydafrika en
synergieffekt. Inte så få aktivister, med kulturpersonligheter som Per Wästberg i spetsen,

ka varor
bojkottades.

20

började nu påverka opinionen i riktning mot
statliga sanktioner. Många konsumenter ställde
upp på bojkott initierat av tunga ungdomsförbund från skilda läger. Men
bara några år senare hade bilden ändrats. Kanske stämmer det att Sverige
bara klarar en stor fråga samtidigt,
och vietnamkriget spelade in ordentligt. Ytterligare tio år och ännu en massaker, nu på skolbarn, skulle gå innan apartheid på allvar skulle komma upp på
dagordningen igen.
Sharpevillemassakern  och förbudet mot ANC sände chockvågor
också till Sverige.
Redan då fanns bland annat inom
kyrkan och i både liberala och socialistiska kretsar stöd för att göra något
för Sydafrikas majoritetsbefolkning.
Bland det som rågade måttet var att
svenska sjömän dömdes till spöstraff
för brott mot lagen om omoral,
Immorality Act, som förbjöd sexuell kontakt mellan raserna. Också
målet mot Sara Lidman, som på
samma anklagelser hotade henne
med sju års fängelse, väckte stor
uppmärksamhet här hemma. I
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

Gunnar Helander.

Per Wästberg.

mars  bildades SSAK, Svenska Sydafrikakommittén. Den bestod av kulturpersoner som
domprosten Gunnar Helander, utsparkad från
Sydafrika för sitt engagemang, författaren Per
Wästberg som skrivit engagerat om rasförtrycket
i Rhodesia och Sydafrika och andra framträdande sydafrikakännare. Kommitténs roll var att
förbereda opinionen, skapa en medvetenhet
genom nyckelpersonernas kunskap och kontaktnät. Förutom att sprida information och
organisera ekonomiskt stöd till dem som drabbats av apartheidpolitiken ville man initiera en
bojkott mot Sydafrika. SSAK hade förutom fast
förankring i kulturella, socialdemokratiska och
liberala kretsar även ett brett fackligt stöd.
Endast högerpartiet avstod från att höja rösten
mot Sydafrika.
Marken var nu förberedd för vidgade kampanjer, och när uppmaningen om en sådan kom
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

från FNs generalförsamling organiserade studenter och ungdomsorganisationer i hela Norden en bojkott av sydafrikanska konsumtionsvaror.
Det var världsorganet för ungdomsorganisationer, WAY (World Assembly of Youth), som
fick SUL, Sveriges Ungdomsorganisationers
Landsråd, att på uppmaning av ANC organisera
bojkotten. Då både socialister och liberaler i
SUL bestämde sig för att ta upp utmaningen,
satte de samtidigt Sverige långt fram i det internationella, breda arbetet mot apartheid. Bojkotten startade den  mars , och förutom konsumentbojkotten samlades pengar in till Sydafrikafonden. Lokala aktionsgrupper uppstod
runtom i Sverige, och under kampanjens första
månader startade över  avdelningar, varav
vissa var anslutna till SUL, som etablerat kontakter med ANC och den internationella antiapartheidrörelsen. Vid sidan av SUL:s medlemsorganisationer bildades på universitetsorterna
och på vissa folkhögskolor Sydafrikakommittéer, som accepterade både organisationsmedlemmar och individuella medlemmar. med sitt
huvudengagemang i sydafrikafrågan
SSAK fortsatte med ett uttalande i Sundsvall
att pressa på i bakgrunden. Regeringen uppmanades att klarare ta ställning mot rasförtrycket,
Exportrådet att ompröva den exportoffensiv
man planerade, med mera. Men det var fortfarande rätt modesta krav, utan verkligt krut.
SUL-bojkotten innehöll mer verklighet och
lyckades bättre än den bojkott som LO och KF
genomförde . Importen av apelsiner från
21

Sydafrikas svarta unga spelade en avgörande roll.

Sydafrika rasade från   ton  till  
ton . ICA, Tempo och EPA beslutade att
sluta importera sydafrikanska varor. Systembolaget slutade sälja vin från Sydafrika, med sina
över en miljon medlemmar beslutade Kooperativa Förbundet återigen att delta i kampanjen.
KF fortsatte med detta ända fram till , långt
efter det att andra importörer tröttnat på bojkotten.
Totalt minskade importen från Sydafrika
med  procent. Men samtidigt ökade Sveriges
export till Sydafrika med  procent, eftersom
de svenska företagen motverkade bojkotten. I
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Sydafrika väckte bojkotten mycket starka reaktioner både bland vita politiker och i enstaka fall
avbröts kontrakt med svenska företag. Bojkotten under -talet utvecklades inte ytterligare
än till att påverka enskilda konsumenter, och
den rann så småningom ut i sanden.
Vid denna tidpunkt avvisade alla partier i riksdagen utom nuvarande vänsterpartiet statliga
sanktioner, med motiveringen att Sverige inte
kan gå emot en annan stat utan FN-beslut om
att vidta sanktioner. Först när FN:s Antiapartheidkommitté fick med sig Generalförsamlingen för ett fördömande av Sydafrika kunde fler
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Dick-Urban Vestbro och ANC:s president Oliver Tambo.

partier gå med på bojkotter. Men sydafrikaarbetet fick också betydelse för det svenska samhället. Bojkottarbetet skapade en medvetenhet som
för en del fortsatte med stödet till befrielsekampen i de portugisiska kolonierna. Ett exempel
var kampanjen mot ASEAs kraftverksbygge i
Moçambique, Cabora Bassa. För andra blev det
Vietnamrörelsen, städernas byalagsrörelser och
andra engagemang som man gick vidare till.
Afrikagrupparen Dick-Urban Vestbro var aktiv
i konsumentbojkotten under -talet innan
han blev medlem i Afrikagrupperna:
»Mitt engagemang för Sydafrikas befrielse
startade då jag blev SSUH:s (Sveriges StuderanFas 1 • Uppladdningen 1979–84

de Ungdoms Helnykterhetsförbunds)
representant i SUL. När medlemmarna i
SSU och SSUH, Liberala Studentförbundet
och andra SUL-anslutna organisationer
hade gjort sitt i sydafrikafrågan gick många
tillbaka till sina grundorganisationer för att
driva sina ordinarie frågor. Andra medlemmar hade som jag själv radikaliserats i sydafrikafrågan, och vandrade vidare åt vänster i
det slutande sextiotalets politiska frågor. De
aktiva i sydafrikakommittéerna hade blivit
jättearga på svenska företag, och det blev en
naturlig fortsättning för dem att stoppa de
svenska företagens stöd till apartheid. När
vietnamkriget kom  drev vi enligt min
uppfattning vietnamrörelsen i en radikal
antiimperialistisk riktning.«
Närmare ett decennium senare togs kontakter i det svenska föreningslivet som ledde
till bildandet av ISAK. Men erfarenheterna
av sextiotalets bojkottarbete var blandade, och
dög inte att bygga det nya samarbetet på. Afrikagrupperna hade nu hunnit bli en viktig aktör,
men med en analys av situationen som först
måste omprövas.
Dick-Urban igen: »Afrikagrupperna hade
först en skeptisk inställning till samarbete med
andra organisationer, och vi måste därför
ompröva vår inställning. Vi var rädda för att
bojkotten skulle få en lika byråkratisk organisation som SUL-bojkotten, som innefattade organisationer som hade många andra prioriteringar vid sidan av befrielsen av Sydafrika. När vi väl
kommit över denna tröskel gick det bättre.«
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Från SSAK till ISAK
Det kristna Sverige först ut…
På samma sätt som Sharpevillemassakern 
väckte en hel värld, blev skolbarnens uppror i
Soweto  starten på ett nytt skede i den internationella kampen mot apartheid. Nu ökade
återigen trycket i sydafrikafrågan, som funnits
ända sedan början av -talet. Däremot var
resultatet av -talets bojkott inte tillräckligt
att bygga på i slutet av -talet, då bara enstaka personer och
butiker upprätthöll
»På ASEAs bolagsstämma bojkotten. Men
i FN och vissa
gick ärkebiskop Olof både
länder som till
Sundby i närkamp med exempel Indien var
frågan om bojkott
Wallenbergbolagen. som medel mot
Det blev väldiga rubriker, apartheid levande
också före Sowenästan alla positiva toupproret. Det
till Sundby.« kristna Sverige fick
direkt information
genom det finmaskiga och väldigt väletablerade nätet av gamla
kontakter inne i Sydafrika. Den svenska missionen i Sydafrika har en lång historia, och är en
viktig rot till det som formerar sig till Isolera
Sydafrikakommittén.
För kyrkornas del aktualiserades frågan om
investeringar i apartheid och rasism vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala
. Kyrkorna rekommenderades att avbryta
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investeringar i institutioner och företag som
höll rasismen under armarna. Fyra år senare
beslöt rådets centralkommitté på ett möte i
Utrecht i Holland att sälja sitt eget innehav av
värdepapper i sådana företag, och att uppmana
medlemskyrkor och enskilda kristna att använda sitt inflytande på till exempel bolagsstämmor. Vid denna tidpunkt syftade man mest på
rasismen i länder i södra Afrika. Så småningom
kom fokus att ligga på Sydafrika.
Svenska Kyrkans Mission gav prästen Lester
Wikström i uppdrag att undersöka vilka företag
Sverige hade där, hur de skött sin personal och
vilka investeringar de planerade.
Det börjar bli länge sedan, men Lester drar
sig till minnes: »Jag började med att ta reda på
vilka fler aktörer som undersökt saken. Dagens
Nyheters ekonomijournalist Sven-Ivan Sundqvist hade just gett ut en bok i frågan och var väl
insatt. Även Åke Magnusson hade behandlat
frågan ur LO:s perspektiv. Själv var jag teolog,
och inte särskilt insatt i ekonomiska frågor, men
åkte runt till de flesta större företagen för att få
uppgifter. Man var väl medvcten om att de inte
visade upp allt, men det gällde ju att med olika
utgångspunkter få fram den verklighets som
rådde där nere. Och framförallt: Hur såg arbetarna på saken? Bland annat Electrolux försökte
mörka svältlöner i ett städbolag. Av en tillfällighet upptäckte jag att Electrolux hade ett städbolag, som man inte redovisat i vår enkät. I Durban fick jag nämligen se en annons med texten
‘We keep South Africa Clean’ (Vi håller Sydafrika rent). Inte illa, tänkte jag och ringde upp
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Tony Stiebel, VD för Electrolux
Supervision Cleaning Service med
 anställda. Av konkurrensskäl
ville han inte lämna ut några som
helst uppgifter om löner etc.  gick
jag därför på Electrolux bolagsstämma i Stockholm och frågade VD
Hans Werthén om lönerna för dem
som arbetade på deras städbolag i
Sydafrika låg på samma nivå som för
andra städbolag i Sydafrika. Då svaret
blev jakande visste jag också att
lönerna låg klart under existensminimum.«
Efter rapporten gav Svenska Ekumeniska Nämnden (SEN) företagen
en slags omställningstid fram till
, men företagen ändrade inte sin
hållning utan körde på som vanligt.
Då tröttnade SEN och rekommenderade sina medlemmar att sälja aktierna i Sydafrikabolagen. På ASEAs Jan Henningsson framför en populär adress för återkommande uppvaktbolagsstämma gick ärkebiskop Olof ningar, den sydafrikanska legationen på Linnégatan i Stockholm.
Sundby i närkamp med Wallenbergsäkerhetstjänsten fungerade, men också ana vilbolagen. Det blev väldiga rubriker, nästan alla
ken roll svenska företag spelade som stödtruppositiva till Sundby. Värre var det för misper för apartheidsystemet. Och vad sanktioner
sionsförbundets motsvarighet Gösta Hedberg,
skulle kunna uträtta.«
som gick på Volvos bolagsstämma i Göteborg en
månad senare. »Släng ut prästen – satsa på Syd…sedan de politiska partierna
afrika« blev rubriken i GT.
Jan Henningsson, då internationell sekreterare
Också liberalerna var tidigt ute. En av de första
på Sveriges Kristna Ungdomsråd reagerade:
att engagera sig i apartheidfrågan var David
»När vi på SKU fick del av Lesters informaWirmark. Han kom i slutet av -talet som
ungdomspolitiker inom WAY i kontakt med en
tion började vi förstå hur den sydafrikanska
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84
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Palme på Broderskapsrörelsens möte 1976.
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likaledes ung Oliver
Tambo med vilken
han upprätthöll en
vänskap livet ut.
Liberalerna har i
Riksdagen
varit
pådrivande i både
ursprungsdiskussionen
i
biståndsfrågan och
även apartheidfrågan i brytpunkten
mellan - och
-talet.
.
vin
t
sk
Fälldins Cenan
rik
af
Inget mer syd
terparti hade i åratal pläderat för
sanktioner mot apartheid, liksom också
Vänsterpartiet Kommunisterna. Däremot var
Högerpartiet, nuvarande Moderata Samlingspartiet, mot alla slags sanktioner.
Socialdemokratin var kallsinnig inför sanktioner som metod, och det var främst den fackliga rörelsen som bromsade. Bojkott hade tidigare inte stått på socialdemokraternas dagordning, men efter statsminister Olof Palmes tal på
Broderskapskongressen  som signalerade
socialdemokratins förnyade intresse fördes
detta vapen upp. I den opposition partiet strax
därefter hamnade i, uppstod ett behov av radikalisering, och då låg antipartheidfrågan bra till.
Olof Palme använde gärna Broderskapsrörelsens kongresser för stora utspel, och mötet i
Skövde augusti  var inget undantag. I ett
sexpunktsprogram mot apartheid beskrev
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Palme den politik bakom vilken den europeiska
socialdemokratin bör samlas, och den första
punkten var ett tvingande FN-beslut mot vapenexport, vilket följde redan året efter. Den andra
var stödet till befrielserörelserna, vilket i Sverige
inte var särskilt kontroversiellt. Inte heller tredje
och fjärde punkten stack ut, de handlade om att
ej erkänna Bantustan och skärpta FN-sanktioner utan specificering. Den femte punkten
handlade om Namibias självständighet. Jodå,
det kunde nog alla svenskar gå med på. Den
sjätte punkten var lite kärvare, och hade säkert
vållat debatt om talet hållits på Metallkongressen. I dag låter den inte särskilt radikal, men
 var den det. Här ansåg Olof Palme att man
på allvar borde studera frågan om företagsetableringen och nyinvesteringar i Sydafrika och
diskutera hur fackföreningsrörelsen skulle ställa
sig till detta. Talet initierade även en utredning,
som sedan de borgerliga partierna fullföljde
med investeringsförbudet .

Afrikagruppernas upprop
Afrikagrupperna blev under -talet en liten
men skarp organisation, som bekämpade framförallt den portugisiska kolonialismen i södra
Afrika. I mitten av -talet var den fortfarande
löst organiserad i ett drygt halvdussin lokala
Afrikagrupper som med ett antiimperialistiskt
perspektiv arbetade för hela södra Afrikas befrielse. Medlemmarna fick med studier och praktiskt arbete stor kompetens. Man gjorde hela
tiden en noggrann analys av läget i Afrika vilken
låg till grund för organisationens arbete. Genom
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Lindiwe Mabuza och Bertil Högberg.

framgångarna i Angola och Moçambique hade
man redan före Sowetoupproret som slogs ned
den  juni  beslutat att genomföra en Sydafrikakampanj . Med Sowetohändelserna i
ryggen satte man nu fokus på Sydafrika.
Efter erfarenheterna från Sydafrikakommittén fanns dock en tveksamhet om värdet av
bojkott. Istället för att dra sig ur efter bojkotten
på -talet, expanderade ju de svenska företagen i Sydafrika! Efter interna diskussioner och
externa kontakter omprövade Afrikagrupperna
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sin strategi, och i början av  kontaktade man
ett brett urval organisationer. Syftet var att bilda
en paraplyorganisation för sanktioner mot
apartheidstaten Sydafrika. På ett möte i Svenska
FN-förbundets lokaler med bland annat riksdagsledamot Hans-Göran Franck (s), försökte
man  bilda en samarbetsorganisation, men
tiden var ännu inte mogen och försöket misslyckades. Även om detta initiativ inte skapade
en bredare organisation hade AGIS fått upp vittringen och genomförde en Södra Afrikavecka
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under hösten med tema Tag ställning – Isolera
Sydafrika! Resultatet blev lyckat, och nu började
tiden komma ifatt en breddad bojkott- och stödaktion. Under Världsungdomsfestivalen på
Kuba sommaren  kunde företrädare för partiernas ungdomsförbund och andra organisationer mellan sessionerna diskutera frågan om
sanktioner och finna samstämmighet.
När Afrikagrupperna i slutet av  tog ett
nytt initiativ till ett brett samarbete gick det
bättre. Åtta organisationer kom till det förberedande möte som Afrikagrupperna grundade
med förslag till plattform, stadgar och budget
för en ISAK-organisation. Afrikagrupparen Bertil Högberg som efter Lennart Renöfält tog över
ISAK:s ordförandeskap minns turerna i
startskedet:
»Ett av de stora problemen var att
hur skulle få med socialdemokraterrna och få tillräcklig bredd, och när
initiativet med Hans-Göran Franck
misslyckats, fortsatte vi ett tag att leta
utanför oss efter någon aktör som kunde
hålla i skaftet. I Afrikagrupperna ville vi bredda
oss ut mot yngre och sökte pengar hösten 
för en kampanj för att nå ut till ungdomar.
Eftersom Lennart Renöfält med sin bakgrund i
SMU var den i Afrikagruppernas styrelse som
ansvarade för Sydafrikafrågan var han som
klippt och skuren för uppdraget. Planen var att
han skulle anställas på deltid för att göra vår
ungdomskampanj, men istället kom uppdraget
att handla om att bygga ISAK som dess första
ordförande. Inte precis vad vi fått pengar för,
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men det var viktigt att ISAK fick en ordentlig
start, och jag tror historien har förlåtit oss. De
politiska ungdomsförbunden ville förstås inte
att något annat förbund skulle sitta på stolen,
och då var bara de kristna kvar. De kom sedan
med två undantag att leverera ISAK:s ordföranden resten av tiden. Den första var jag själv
som i två olika perioder fick hoppa in i brist på
annan trots att jag representerade AGIS.«

ISAK startar…
Till det förberedande mötet den  november
kom Sveriges Lärarförbund, Svenska FN-förbundet, Centerns Kvinnoförbund, Sveriges
Kristna Ungdomsråd (SKU), Kommunistisk
Ungdom, Frikyrkliga Gymnasiströrelsen,
Arbetareförbundet
Kommunistiska
samt Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL).
Av dessa åtta var de bägge organisationerna SUL och SKU själva paraplyer
för i stort sett hela ungdomssverige.
SUL, (i dag Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer LSU) är den breda samarbetsorganisationen med riksdagspartiernas
ungdomsförbund, de stora kyrkornas samt nykterhetsrörelsens ungdomsförbund, liksom scouter och åtskilliga andra. SULs uppdrag var och
är samarbete och nya kontakter, både i Europa
och i u-världen. Södra Afrika var en viktig region, och man träffade bland annat ANC och
SWAPO i exil. SUL drev inte på egen hand några
politiska kampanjer, och besluten fattades i allmänhet efter förhandlingar och i enighet mellan
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de ledande medlemsorganisationerna. Medlemmarna var
också angelägna om att slå
vakt om sin egen identitet.
SUL skulle hålla en låg profil i
Sverige, och skulle exempelvis
inte arbeta med inrikes frågor
om ungdomars situation i
vårt eget land. Det var ett
historiskt undantag när styrelsen i enighet beslutade att
SUL som en av de ledande
medlemmarna skulle gå in i
Isolera Sydafrika-kommittén.
Den viktigaste uppgiften
för novembermötet var att så
snart som möjligt kalla samman till ett konstituerande
möte, vilket utsattes till den 
januari .
På detta möte var representationen betydligt större,
inte mindre än  organisationer kom, plus en enskild,
Hans-Göran Franck. Efter
konstituering fastställdes följande medlemmar: Afrikagrupperna i Sverige (AGIS),
Centerns Ungdomsförbund Lennart Renöfält med barnvagn.
(CUF), Folkpartiets Ungningen, Svensk-Kubanska Föreningen, Sveriges
domsförbund (FPU), Förbundet Kommunist
Kvinnors Vänsterförbund (SKV), Sveriges Krist(FK), Internationella Arbetslag (IAL), Kommuna Ungdomsråd (SKU), Sveriges Ungdomsorganistisk Ungdom (KU), Kristna Studentrörelsen
nisationers Landsråd (SUL) samt Vänsterpartiet
(KRISS), Svenska Freds- och Skiljedomsföre30
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Kommunisterna (VPK). Samtidigt fick sex
organisationer och en enskild observatörsstatus:
Centerns Kvinnoförbund, Frikyrkliga Gymnasiströrelser (FKG), Kristen Demokratisk Ungdom (KDU), Metodistkyrkans Ungdom
(MKU), Missionsförbundets Ungdom (SMU)
samt som enskild observatöre Hans-Göran
Franck.
Nu antogs stadgar, och så var Isolera Sydafrikakampanjen officiellt bildad. Målsättningen var vid detta tillfälle betydligt blygsammare
än senare i organisationens liv – att planera och
samordna en kampanj under , med följande
paroller:
• Köp inte Sydafrikanska varor!
• Avveckla de svenska investeringarna
i Sydafrika!
• Ingen handel med Sydafrika!
• Frihet åt de politiska fångarna!
• Inget idrottsligt eller kulturellt utbyte med
det officiella Sydafrika!
• Stöd motståndskampen! Stöd ANC!
• Sydafrika ur Namibia! Stöd SWAPO!
Medlemskap kunde erhållas av varje riksorganisation som stöder målsättningen och parollerna, och nya medlemmar kunde väljas in vid ett
ISAK-möte. Även observatörsstatus kunde
erhållas.
Kanske de flesta hoppades att ISAK skulle
fortsätta arbetet tills målen nåtts, men stadgarna
var tydliga: senast i december  ska ISAKmötet ha tagit ställning till verksamhetens evenFas 1 • Uppladdningen 1979–84

tuella fortsättning alternativt ISAK:s upplösning. Beslutet skulle ske med kvalificerad majoritet, två tredjedelars majoritet av närvarande
medlemmar.
Nu hängde det på utfört arbete och bibehållen borgfred mellan organisationer med
sinsemellan mycket skilda uppfattningar.

… och fortsätter
Redan till nästa möte den  februari hade ytterligare nio organisationer sökt medlemskap, och
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åtta organisationer samtidigt ansökt om observatörsstatus. Därmed hade
ISAK nu  medlemsorganisationer och nio observatörer, varav en enskild.
Dessutom fanns i tamburen ytterligare åtta organisationer som markerat
sitt intresse men ännu ej
beslutat om att ansöka
om antingen medlemskap eller observatörskap.
Under våren och sommaren  organiserade
ISAK en konsumentbojkott över hela Sverige.
Utöver aktiviteter i medlemsorganisationernas
egen regi kom lokala ISAK igång på tjugotalet
platser. Att Riksdagen i juni  antog det första investeringsförbudet gav naturligtvis ISAKarbetet råg i ryggen och drev arbetet vidare.
Från starten var det mycket lilla kansliet placerat
i Afrikagruppernas lokaler. AGIS kampanjmaterial i form av affischer och knappar var de första
åren ryggraden i den
materialdistribution som
växte då arbetet tog fart.
Maria Leissner som då
satt i Liberala Ungdomsförbundets styrelse, och
senare blev partiledare,
blir glad av minnet från
starttiden:
»När inbjudan kom Maria Leissner.
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var det fullständig självklart att vi skulle vara
med då frågan om att bilda en paraplyorganisation kom upp på förbundsstyrelsen. Vi arbetade
redan tvärpolitiskt till exempel i Svensk Volontärsamverkan, och det var inte utan skärmytslingar att jobba med den organiserade vänstern.
Men det var ingen som någonsin trodde att
ISAK skulle användas på det sättet. Det kändes
bara så rätt att samverka med alla i Sverige som
ville bekämpa apartheid. Ja, vad skulle man
annars göra utom att samarbeta? Man blir
mycket starkare, var och en kan använda sig av
olika nätverk och påtryckningsmedel, ingångar
och kanaler till olika beslutsfattare. Det var inte
någon som andades annat än stor entusiasm då
ISAK bildades.«
Hur var det då med andra grundarorganisationer som redan jobbade med frågan med egna
krafter och med en annan politisk utgångspunkt? Stephen Lindholm som var Kommunistisk Ungdoms representant minns gärna den
stora enigheten i startfasen:
»När Afrikagruppernas inbjudan till ett
samarbete kom till KU utsågs jag att vara med
för vår räkning. Vi tyckte solidaritetsarbetet för
södra Afrika var oerhört viktigt, och såg det som
en framgång om man kunde bredda solidaritetsrörelsen med krafter utanför vår traditionella krets av antiimperialistiska rörelser. Det var
jättebra om man kunde få med ungliberaler,
CUF-are och andra som man normalt inte såg i
den här typen av arbete. Det gällde ju inte bara
på den politiska kanten, jag tyckte att vi fick
med en del av de kristna ungdomsförbunden,
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En förklaring till förankringen i vanliga svenskars medvetande är folkbildningstanken, symboliserat av SOMAFCO-skolan.
ANC var redan i färd med att utbilda svarta afrikaner så att dekunde ta sitt öde i egna händer.

som ungkatolikerna. De var rätt borgerliga, men
ställde upp på ett bra sätt i den här frågan.
SMU-arna drog ett jättelass. De man inte såg var
ungmoderaterna, alla andra var med. De hade
ett principbeslut på att inte delta i sådana här
aktiviteter där det fanns kommunister och
andra obskyra element. Som jag efteråt minns
det var det ganska enkelt att ena sig om den
politiska plattformen. Att Mandela skulle släpFas 1 • Uppladdningen 1979–84

pas fri, och stödet till ANC var aldrig ifrågasatt.
Alla slöt upp.«

Inte riktigt alla…
Men det saknades redan från början en stämma
i kören. Moderaternas ungdomsförbund och
övriga organisationer på den konservativa kanten fanns inte med i den tidens största fråga som
gällde människovärdet. Vilken var förklaringen?
33

»…konsumentbojkotten ett sätt
att skapa medvetande…
ett medel att nå den svenska
opinionen för att pressa fram
starkare lagstiftning.«

Moderatpolitikern Johan Bengt-Påhlsson, då
internationell sekreterare i Sveriges förenade
studentkårer, har en uppfattning om varför
moderaternas ungdomsförbund inte följde de
andra riksdagspartiernas ungdomsförbund:
»Det som hände kring  var att traditionella politiker i skilda läger var skrämda av hela
den generation av unga radikala som hade kunnat åstadkomma en förnyelse. Det fanns på studentorterna många aktionsgrupper för tvärgruppsfrågor av skilda slag, och i dessa ställdes
krav som kändes högst rimliga för delar av
moderata organisationers medlemmar. Andra
delar i samma organisation var mer obekväma
inför dem. Gick man som organisation in i tvärgruppen orsakade detta motsättningar i de egna
leden, och den moderata partistyrelsen antog då
en princip att aldrig gå med i tvärorganisationer. Detta respekterades av både ungdomsförbund och studentförbund, även då frågorna
särskilt på studentorterna ofta var ’studenterna
mot etablissementet’, läs ’alla mot (s)’.
Undantag gjordes, som juldagsbombningarna av Vietnam, men formellt är ungdomsför34

Demonstration i Stockholm 1977.

bundet en del av Moderata samlingspartiet, och
som historien utvecklade sig tycker jag att vi
gjorde rätt i att inte gå in i tvärgruppsarbete.«

…men resten av Sveriges folkrörelser
är med i rörelsen mot apartheid
Redan i slutet av  var enigheten total för att
ISAK skulle fortsätta, och stadgarna ändrades
till att fortsätta ytterligare ett år. Nu gick man
vidare och utlyste en ny period av bojkottaktiviteter med start i april . Strategiskt var konsumentbojkotten ett sätt att skapa medvetande.
Den blev ett medel att nå den svenska opinionen för att pressa fram starkare lagstiftning,
men också att den skulle tvinga de svenska
Sydafrikaföretagen att avsluta sina affärer. SamFas 1 • Uppladdningen 1979–84

tidigt kunde i samband med aktionerna stödet till befrielserörelserna föras
fram på ett naturligt sätt. Taktiken
fungerade, och i denna växelverkan
mellan att slå mot förtryck med ena
handen och hjälpa de förtryckta med
den andra växte organisationernas
arbete. Samtidigt blev det lokala arbetet på många orter starkare och starkare.
Jan Henningsson hade arbetat med
frågan i flera år, och kunde nu ta med
sig sina erfarenheter till ISAK:
»Min bild av arbetet var att ett
medvetande växte fram. I SKU, Sveriges Kristna Ungdomsråd varifrån jag
kom, fanns bland de sjutton medlemsorganisationerna dom som var
knutna till ganska konservativa rörelser, som Frälsningsarmén, Örebromissionen och även Alliansmissionen, som ju
jobbade i Transvaal. Dessa tyckte från början att
det inte var oproblematiskt att engagera sig
politiskt. Men i takt med att Reagan och Thatcher också ansåg att den här frågan borde lösas
hakade också dessa konservativa krafter på. Jag
minns särskilt ett tillfälle då vi försökte få
Moderata ungdomsförbundet med oss. De ville
nog, men i bakgrunden fanns det troligen ett
motstånd från moderpartiet.
Ett politiskt problem jag i efterhand kan se att
vi hade var att ANC i bokhyllorna på SOMAFCO-skolan hade Lenins skrifter, och att det i den
väpnade grenen Umkontho we Siswe fanns en
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Från utställningen
»Sveriges
dubbla roll«.

dogmatisk marxism man inte kan begära att
hela det svenska politiska spektrat skulle bejaka.
Här gjorde dock den överordnade frågan, att få
slut på apartheidsystemet, att man lade sådana
politiska betänkligheter åt sidan. Man såg att
med Nelson Mandela som ledargestalt var ANC
den rörelse som hade störst trovärdighet och
störst möjlighet att genomföra en samhällsförändring.«

Förklaringar till fenomenet ISAK
Under de första åren på -talet strävade
ISAK medvetet att för att få fler organisationer
att ansluta sig, att bredda ISAK:s paraply, och
35

Demonstration 1985.
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hade där god hjälp av SUL som senare döptes
om till LSU, Landsrådet för svenska ungdomsorganisationer. Skilda politiska kvinnoförbund
var medlemmar, man hade ett gott samarbete
med enskilda fackförbund och klubbar, även
om det var lite trögt med LO och TCO som
fackliga centralorganisationer. Det kan ha att
göra med att en konsumentbojkott och ett investeringsförbud skulle kunna få återverkningar
på sysselsättningen. Det är inte allt självklart för
facket att haka på förbud mot vapenexport och
liknande eftersom de har att se till medlemmarnas sysselsättning.
Naturligtvis hade ISAK kunnat haverera. Var
det tur eller skicklighet som gjorde att ISAK
inte stötte på någon av de många klippor som
finns i arbetet mellan så många oliktänkande
organisationer?
Jan Henningsson har en förklaring:
»När paraplyorganisationen ISAK tog de
första stegen hängde man till en början inte ut
de enskilda organisationerna, och det var nog
bra. Fördelen med en paraplyorganisation är ju
att den kan skena iväg lite från medlemmarna
om det behövs. I den mån som några av medlemmarna tyckte att en aktion inte känns riktigt
i linje med organisationens arbete, så kan de
svära sig fria typ:
›Ja, ja, vi i Alliansmissionen är emot det här,
men vi kan ju inte styra vad dom gör på Regeringsgatan i Stockholm på SKU, det är ju ett
kansli befolkat av radikaler…‹
På så sätt kan man tillfälligt avlägsna sig, om
det behövs. Det gäller även andra, alla ungdomFas 1 • Uppladdningen 1979–84

sorganisationer var säkert inte alltid lika entusiastiska, och det var väl inte alla studieförbund
eller politiska kvinnoförbund heller. I efterhand
kan jag tycka att den politiska vänstern till vänster om vpk ibland fick för stort utrymme, men
att detta var i det här fallet ett mindre problem.
Både ANC och SWAPO hade ju en marxistisk
inriktning. Men den humanitära frågan var så
iögonfallande, och med med de så otroligt tydliga symbolhändelserna Sharpeville och Soweto
som ett tragiskt bagage var det inte läge att börja
37

diskutera vilken partifärg befrielserörelserna
hade. Det blev mer och mer uppenbart för män38

niskor långt efter det att Herbert Tingsten hade
börjat dra i frågan att vi hade att göra med en
humanitär katastrof som också var en moralisk
kollaps för den vita världen.«
Till detta kan läggas att kampen mot apartheid var en framgångssaga som innehåller
moment som inte är så vanliga. För det första
fanns där en karismatisk ledare som Nelson
Mandela, som överskrider många ideologiska
gränser. Djupt kristen, orättvist fängslad frihetskämpe. Denna sammansatthet gör att
många kan lägga sina särskiljande frågor åt
sidan och sluta upp bakom honom som en
trovärdig representant för en förtryckt folkgrupp.
För det andra är en stor grupp av den sydafrikanska befolkningen kristna. Därmed
finns det gemensamma kulturella uttryck
och värderingar med många i Sverige, vilket
gör det lättare att kommunicera. Till exempel blev den sydafrikanska körmusiken för
många svenskar ett starkt möte.
En tredje förklaring till förankringen i
vanliga svenskars medvetande är att i ANC
känna igen ett folkbildningsmoment, tydligt symboliserat av SOMAFCO-skolan.
ANC var redan i färd med att utbilda svarta afrikaner så att de kunde ta sitt öde i
egna händer. Detta var lätt att stödja.
Detta var väldigt attraktivt för den svenska folkrörelsetanken, särskilt att man så tydligt
lade in en utbildningsfunktion för både män
och kvinnor. Lindiwe Mabuza, ANC:s representant i Stockholm var kvinna och en medryckanFas 1 • Uppladdningen 1979–84

de talare, vilket var betydelsefullt och viktigt
som ett jämställdhetsuttryck.
ANC:s och SWAPO:s
väpnade kamp skulle
kunna vara ett hinder,
men dels fördes den i
former som inte upplevdes stötande för den
svenska allmänheten.
Dels var den ett oerhört tydligt försvar
för grundläggande mänskliga rättigheter.
Slutligen hade Sydafrikafrågan en lång laddningstid före ISAK, som ju startade närmare
tjugo år efter Sharpeville. Till skillnad från händelserna efter chilekuppen, eller vietnamfrågans
explosiva utveckling under andra halvan av
-talet, hade apartheidsystemets orimlighet
kunnat sjunka in i breda kretsar. Det fanns inte
bara en grogrund för engagemang i antiapartheidarbetet, utan också en uthållighet som saknar motstycke.

Sverige, FN och lagstiftade
sanktioner mot Sydafrika
Många tror att Sverige hela tiden gått i främsta
ledet in den internationella kampen mot apartheid. Det är en sanning med modifikation.
Några länder utanför västvärlden införde sanktioner mot Sydafrika decennier innan oss. Tvärtom var den svenska regeringen, både under
socialdemokratiskt och borgerligt styre senfärdig med lagstiftning. En rad svenska företag
kämpade tappert och tyvärr framgångsrikt
emot alla försök att få dem sluta med sitt stöd
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till apartheidstaten. Det hade funnits möjligheter till andra prioriteringar.
Redan  uppmanade FN:s generalförsamling medlemsstaterna att börja bojkotta varor
från Sydafrika, och FN hade ständigt apartheid
på sin agenda sedan slutet av -talet, då Indien första gången lyfte upp frågan i samband
med sin självständighet. Men det första bindande FN-beslutet kom inte förrän , då Säkerhetsrådet införde ett vapenembargo, som förbjöd alla medlemsstater att sälja eller skänka
vapen till apartheidstaten. USA och Storbritannien hindrade genom hela antiapartheidkampen alla övriga förslag till bindande sanktioner
genom att ständigt lägga in veto.  kom nästa
stora initiativ då Generalförsamlingen utlyste
ett Internationellt år för mobilisering av sanktioner mot Sydafrika. Generalförsamlingen kan
enligt stadgan inte fatta bindande beslut om
bojkott, men varje land har möjlighet att lyssna
till dess uppmaningar. Säkerhetsrådet fördömde
några år senare Sydafrikas militära angrepp och
ockupation av södra Angola.
Den första svenska lagen om förbud mot
investeringar i Sydafrika och Namibia kom i
juni , sjutton år efter Generalförsamlingens
uppmaning till bojkott. Fem år efter FN:s internationella år för sanktioner mot Sydafrika
införde Sverige ett handelsförbud. Men fortfarande ingick inga effektiva åtgärder mot de
svenska sydafrikaföretagen. När vändningen
kom, och FN:s generalförsamling slutligen 
beslutade häva sina rekommendationer om
ekonomiska sanktioner mot Sydafrika kunde
39

ISAK försökte hitta sätt att komma åt handeln med Sydafrika.

äntligen de svenska Sydafrikaföretagen andas ut.
Några hade in i det sista accepterat och därmed
stött rasförtrycket.

Före den svenska lagstiftningen
Facket i Sverige var i -talets första halva
bestämt emot bojkott mot svenska företag som
bedrev handel med Sydafrika. Samtidigt ville
man inte ignorera denna viktiga samtidsfråga.
Pådrivna av kyrkorna sände LO och TCO 
en studiedelegation till Sydafrika med Åke Magnusson, sedermera VD i Näringslivets internationella råd, som sekreterare. Delegationens
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egentliga uppgift var att kontra
kraven på sanktioner, vilket den
också gjorde genom att i sin
rapport föra ett snårigt resonemang, som ifrågasatte om isoleringspolitiken skulle ge resultat. Dessutom ansåg delegationen att förändringar i Sydafrika bäst skedde genom stöd
till organisationer i landet som
arbetade för en ny demokratisk ordning. Delegationens
egna observationer om hur
sådana organisationer i praktiken utsattes för en hänsynslös förföljelse var plötsligt
inte så viktiga. Att facket i
praktiken var fredlöst och
jagat vid den här tiden bortsåg rapporten helt från.
De svenska industrifackens motstånd mot en ekonomisk isolering
av Sydafrika, och att dra tillbaka svenska företag, fanns med få undantag kvar under hela
-talet. Ännu mer än tio år efter lagen ville
främst Metall stoppa bojkotten med hänvisning
till hur väl de svenska företagen skötte sina fackliga relationer.

Den svenska lagstiftningen
• INVESTERINGSFÖRBUDET
Arbetet på en lagstiftning började innan Afrikagrupperna, de politiska ungdomsförbunden
och kristna krafter med Sveriges Kristna UngFas 1 • Uppladdningen 1979–84

domsråd i spetsen på allvar började bygga på en
gemensam bojkottorganisation.  kom så
den första lagen mot nyinvesteringar, och syftet
var att de svenska företagen skulle övervintra till
den demokratiska situationen i Sydafrika förändrats.
Olof Palme hade tidigare förvarnat om
restriktioner mot apartheidregimen, men det
var den borgerliga tre-partiregeringen som
genomförde lagen. Tittar man på det politiska
spelet var socialdemokraterna, nu i opposition,
angelägna att visa radikalitet. Samtidigt ville
både (c) och (fp) i regeringsställning också visa
på handlingskraft, och tillsammans med (vpk)
strävade nu alla krafter utom (m) i denna fråga i
antiapartheidrörelsens riktning. Lagen var tänkt
som ett politiskt svar som skulle visa handlingskraft mot Sydafrika efter Soweto, och visa att
Sverige ändå gjorde någonting.
Dåvarande handelsministern Hadar Cars
kommer ihåg behandlingen:
»Redan när jag tillträdde sa statsminister Ola
Ullsten till mig, att jag fick ta ansvar för frågan
om ett stopp för svenska nyinvesteringar i Sydafrika. ’Försök i första hand att nå en uppgörelse med näringslivet,’ sa han. ’Skulle detta inte gå
får det bli en lag. Men det måste bli resultat.’
Inom handelsdepartementet ansträngde vi
oss verkligen för att nå en uppgörelse med näringslivet. Kontakterna var talrika på alla plan.
Men den vägen visade sig slutligen oframkomlig. Det var inte så mycket de ekonomiska övervägandena utan det principiella motstånd mot
en ’politisk’ överenskommelse som visade sig
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vara avgörande för näringslivet. Jag uppfattade
Axel Iveroth, då VD i Industriförbundet, som
den drivande kraften mot en uppgörelse.
Arbetet med propositionen var lagtekniskt
mycket komplicerat. Något liknande hade inte
gjorts tidigare vare sig i Sverige eller i något
annat land. Vi kom också allt närmare den tidpunkt då propositionen måste avlämnas till riksdagen för att hinna behandlas före valet. Om
förslaget till propositionen remitterades till lagrådet för synpunkter och behandlingen där drog
ut på tiden kunde allt gå i stöpet.
Carl Lidbom som företrädde socialdemokraterna i frågan ville inte ha någon remiss till lagrådet. Jag uppfattade att han var orolig för att
juristerna där av både lagtekniska och politiska
skäl kunde komma att sätta käppar i hjulet.
Jag tog då kontakt med Gustaf Petrén, regeringsråd och ledamot av lagrådet, och fick av
honom muntligt löfte om att en lagrådsbehandling inte skulle hindra ett riksdagsbeslut. Lidbom litade inte på Petréns
löfte, men det gjorde jag. Lagrådets synpunkter, som således
inhämtades, innehöll också
mycket av värde.
I riksdagen röstade alla partier utom moderaterna för
propositionen.«
Lagen mot nyinvesteringar  var – även
om den var problematisk – ett fall framåt. På
papperet innebar den ett framsteg, men samtidigt accepterade lagen den befintliga nivån, och
medgav också reinvesteringar, det vill säga att

Lokalt »oauktoriserat«
klistermärke.
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En bara delvis nöjd Sören Lindh.

man bytte ut omodern utrustning förutsatt att
produktionen inte ökade. Detta gav ju i princip
de företag som redan fanns i Sydafrika en licens
att fortsätta sin verksamhet. Lagen var också i
själva verket omöjlig att kontrollera eftersom
företagen själva satt på alla viktiga informationer. Intresset för kontroll av svenska myndigheter var mycket begränsat. När det kom begäran
om dispenser till Kommerskollegium gick de i
allmänhet rätt igenom. Dessutom hemligstämplade Kommerskollegium stora delar av
innehållet. När ISAK gick upp till myndigheten
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på Riddarholmen i Stockholm för att läsa beslutet
var det mesta överstruket
med tuschpenna. Det hela
liknade klassisk diktaturcensur som man i Sverige
annars bara ser på film.
Beträffande själva besluten
hjälpte det inte vad ISAK
än sade. Kansliet kunde ju
inte syna företagen med vad
de gjorde och sade.
Men det viktiga var att
belysa och stoppa företagens
stöd till apartheidsystemets
ekonomi och förtryckarapparat. Afrikagrupparen Sören
Lindh:
»Medan vi förberedde
ISAK-arbetet hade vi kontakter med den gamla bojkottkampanjen, som i
princip gjorde klart att: ’om vi misslyckades
med vår kampanj har inte heller ni någon chans
att lyckas’, vilket förvånade oss en smula. Vi gick
vidare, men letade hela tiden på ett sätt att länka
de svenska sydafrikaföretagen till regimen. Att
dessa länkar fanns, det behövde man inte vara
Einstein för att kunna räkna ut, med den strategiska betydelsen som flera av de här företagen
hade. SKF till exempel, eller Sandvik och AtlasCopco som jobbade med gruvindustrin. Det
hade tidigare sipprat ut att multinationella företag tagit liknande initiativ själva och i samråd
med myndigheterna för att ha en beredskap om
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oroligheter skulle nå fabrikerna.  fick vi
fatt i dokument som visade att General
Motors ingick i det statliga skyddssystemet
som skulle träda i kraft om det blev uppror. Detta gällde ju inte ett svenskt företag,
men nu började företagens militära roll
bli allt tydligare. Tidigt sommaren 
sprängde så ANCs Sasol, en fabrik som
framställde olja av kol. Nu jagades en
slags beredskapslag, National Key Point
Act, blixtsnabbt igenom det sydafrikanska parlamentet. Denna föreskrev att
företag som var viktiga för den sydafrikanska ekonomin skulle sätta upp egna
driftvärn. Men med denna nya snabbstiftade lag stod det klart att de svenska
Sydafrikaföretagen skulle beväpnas mot
ett uppror. Men detta var inte allt. En
tidigare lag, National Procurement Act,
innebar att regimen kunde ålägga ett företag att
köpa in utrustning som behövdes för att säkra
sin anläggning. Företagen i Sydafrika skulle
betala lön till de anställda som gjorde tjänst i
skyddsstyrkor och arméförband, och det finns
inga uppgifter om att företag vägrat att göra
detta. Alltså ställde de svenska Sydafrikaföretagen faktiskt upp och betalade lön till de anställda som på sina repmånader till exempel härjade
i förstäderna eller krigade i Angola. I början viftades detta faktum bort, men så småningom
blev frågan alltmer delikat, och frågan fanns i
realiteten kvar ända till slutet av sanktionerna.
Sensommaren  skrev vi ett brev till UD
och frågade hur Sverige kommer att agera i
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detta nya läge. Där vållade brevet en viss förvirring, eftersom rapporteringen från Sydafrika
inte kom fram lika snabbt som vår förfrågan.
Efter detta hade vi på departementet länge ett
grundmurat rykte om att vara välunderrättade.
Våra informationer om detta gav underlag
för Afrikagruppernas och ISAK:s företagsaffischer med soldater och texter som ’betald av
SKF?’«
Men Afrikagrupperna nöjde sig inte med »När ISAK gick upp
detta. En grupp med till myndigheten på
olika specialiteter bland
Riddarholmen i
annat ekonomi undersökte fortlöpande ur Stockholm för att läsa
Sydafrikalagen följdes. beslutet var det mesta
Man konstaterade efter
två år att det inte skett överstruket med
någon väsentlig ned- tuschpenna.«
gång i investeringarna
sedan lagen trätt i kraft, och att såväl SKFs som
Sandviks produktionsvärde ökat med ca  procent mellan  och . Gruppens arbete satte
fingret på luckor i lagen och kom att påverka
nästa lagstiftning som täppte till några, men inte
alla, kryphål.
• FÖRBUD MOT INFÖRSEL AV JORDBRUKSVAROR FRÅN SYDAFRIKA
Nästa steg var att hitta ett sätt att komma åt handeln. Varje krav på begränsning av handeln möttes av regeringen med hänvisning till GATT-stadgan, som reglerade handeln mellan länderna
innan världshandelsorganisationen WTO kom
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till. Svaren var desamma oavsett vilken regering som för tillfället hade
makten i Sverige, vilket inte var så
underligt eftersom samma tjänstemän tolkade stadgetexten. Argumenten var bland annat att GATT ålägger
länderna »frihandel«, och om Sverige
lägger handelsembargo mot Sydafrika riskerar man motåtgärder från
det landet mot Sverige.
Sören Lindh igen:
»Vi borde tidigt läst på grundtexten. Omsider skaffade vi ett exemplar och läste den för att se vad vi
kunde använda för vår kampanj. Vi
skippade huvudtexten, som handlade om så kallad frihandel, och sökte
bland undantagen. Där fann vi att
import av varor producerade av
fångar kunde stoppas. Här handlade
det inte om humanitet, nej. Argumentet i grunden var istället att
fångar kunde producera billigare,
och därför ge en otillåten konkurrensfördel. Afrikagrupperna och
ISAK riktade in debatten på detta
undantag och frågade: Vem vet om Jacob Wallenberg och Curt Nicolin sträcker sig inte precis efter Afrikagruppernas
denna apelsin är plockad av en fri flygblad.
man eller av en fånge?«
gen markera sitt avståndstagande, och utan
Då, , hade ISAK:s kamp för konsumenttvekan var det både ärligt och i rätt riktning.
bojkott börjat få upp farten, och tillsammans
Under debatten i kammaren flyttade alla partier
med lobbyverksamheten mot riksdagsledamöutom moderaterna fram sina positioner.
ter i alla partier började resultaten skönjas. Med
Lagen om förbud mot införsel av jordbruksdenna läsning av GATT-stadgan kunde Riksda44

Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

varor från Sydafrika : trädde i
kraft den  januari , samtidigt som
den lag som gav kommuner och landsting en välbehövlig rätt att vid upphandling vidta bojkottaktioner mot den
sydafrikanska apartheidpolitiken. Tyvärr medgav skrivningen inte att man
senare skulle kunna bojkotta Shell, även
om några försök faktiskt gjordes.
Redan i slutet av  kom förbudet
mot införsel av guldmyntet Krugerrand,
som var ett ganska populärt sätt att
gömma värden i madrassen. Visserligen
var det senare bara ett tjyvnyp mot
apartheidregimen, men ändå ett tecken
på väggen. Apartheid – dina dagar är
räknade! Men de svenska sydafrikaföretagen lämnades av majoriteten återigen
i fred, och detta var inte särskilt meriterande för en regering som skulle kunna
genomdriva betydligt hårdare lagstiftning, eftersom enbart moderaterna var
helt emot sanktioner.
När ISAK  följde upp kommunernas inställning till åtgärder mot
apartheid var resultatet överraskande
positivt. Av  tillfrågade kommuner
hade  utnyttjat möjligheterna i lagen
till att bojkotta sydafrikanska varor. Det
kan tyckas som om detta saknar betydelse då
sådana varor knappast finns på marknaden.
Men det indikerar att majoriteten av de tillfrågade lokala politikerna ville gå längre om bara
lagstiftningen tillät det. Några fullmäktige tog
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också beslut mot Shell, även om beslutet saknade laglig grund, och förlorade också efter överklaganden.
De lokala grupperna hade nytta av proceduren att fråga kommunerna, den gav egna kunskaper till fortsatta aktioner. På ISAK kallades
detta »knuffeffekten«, genom att fråga politiker
så aktiveras de i den fråga
som det gäller. Partier som »Av 26 tillfrågade
är positiva kan man sedan
kommuner hade 21
pressa att gå från ord till
handling. Partier som är utnyttjat möjligemot kan man angripa i
heterna i lagen till
press, på möten osv.
Inget sker av sig själv, att bojkotta sydoch efter två decennier är
det dags att försöka bedö- afrikanska varor.«
ma ISAK:s betydelse för
den svenska lagstiftningen. ISAK drev utan
tvekan fram frågor som fick fäste i den allmänna
opinionen. Detta understödde en rad enskilda
motioner i riksdagen, vilka ofta skrevs av kansliets personal och övertogs av enskilda riksdagsledamöter. Det som först varit hopplöst, och först
avvisades av det politiska etablissemanget, växte
sig nu starkare och starkare. Positionerna flyttades gradvis fram och resulterade i en lagstiftning. En rimlig bedömning är att utan ISAK
hade det varken blivit importförbud för jordbruksprodukter eller handelsförbud några år
senare. Om detta är fel tänkt, vilka aktörer var
det i så fall som vände den politiska strömmen i
frågan?
Det som byggde den mycket stora bredden i
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Snöig
demonstration vid
Sergels torg
i början av
1985.

ISAK:s arbete var att konsumentbojkotten,
barnkampanjerna, Shellbojkotten, företagskampanjen och andra centrala initiativ sipprade
fram genom medlemsorganisationer och lokala
ISAK, och gjorde dem mer aktiva på hemmaplan. De tog initiativ till egna aktiviteter som
inte var styrda, utan mer var stimulerade av ett
kansli. Detta sätt att arbeta ledde till en mycket
större verkan än om ISAK bara fungerat som en
traditionell kampanjorganisation. ISAK:s successiva utveckling, det sega och uthålliga arbetet, inga sidoblickar på snabba segrar utan en
ständig stegring och framflyttning av positionerna. Detta var fotarbetet som gjorde att det
som ena året var omöjligt, ett år senare resulterade i en lagstiftning.
• HANDELSFÖRBUDET
Förordning : om förbud mot handel
med Sydafrika slog fast i  § att varor inte får
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föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är
Sydafrika. Förbudet gäller inte om varorna skall
bearbetas i ett annat land så att de får ursprung i
det landet innan de förs till Sydafrika.
Åtgärder får inte vidtas som är ägnade att
främja lastning, lossning, transport eller mottagande för förvaring av varor eller tillhandahållande av transportmedel eller av utrustning eller
förnödenhet för transport. Hade ISAK nu nått
sitt mål? Ingalunda, även om också denna lag
rörde sig i rätt riktning. ISAK fick uppgift om
att Atlas-Copco forcerade sammansättningen av
fem borriggar för att leverera dem innan förbudet trädde i kraft. Senare levererades de från
andra länder. Kanske uppfyllde de svenska företagen lagens bokstav, men definitivt inte dess
anda.
Men det viktiga var de svenska företagen i
Sydafrika och deras verksamhet. Vid denna tid
var det definitivt inte »bara ‒ år kvar till en
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radikal förändring« som vi i efterhand
kan konstatera. Apartheidregimen levde,
även om den inte längre hade hälsan.
Den var för den ekonomiska utvecklingen allt mer beroende av utländska
framsteg. Ett enda exempel: genom att
tillämpa en ny gängteknik för fastsättning av borrkronan uppnådde Sandvik
 goda resultat vid provborrningar i
Sydafrika. Uppgiften från en studie av
Företagsekonomiska institutionen vid
Uppsala universitet ger en glimt av den
svenska teknologins betydelse för apartheidregimen. Bättre borrar – slimmade
kostnader för den livsviktiga gruvbrytningen.
De svenska sydafrikaföretagen höll
med sin produktion, teknikimport och Tidig ISAK-kampanj i Västerås 1980.
handel regimen under armarna in i det
nisationer, där Afrikagrupperna vägde mycket
sista. Någon verkligt täckande lagstiftning kom
tungt, utredde hur verkligheten såg ut. Ett
aldrig. I efterhand har röster inom näringslivet
exempel: Hade inte AGIS redan  grävt fram
hävdat att det ändå var till fördel för det nya
National Key Points Act, skulle ISAK inte ha fått
Sydafrika att de höll sig kvar.
insikt i och kunskap om att de svenska SydafriDe dödade och torterade under -talet
håller nog inte med om detta.
kaföretagen faktiskt var delaktiga i den militära
strategin, och kunnat föra ut detta till opinioISAK:s verksamhet 1979–84
nen. Och därmed hade mycket kraft i kampanISAK var bildat och på fötter, och ett metodiskt
jen missats. Fakta är viktigt, men räcker inte.
arbete kunde nu börja byggas upp. I efterhand
Etik är viktigt, men räcker heller inte ända fram.
kan man tydligare se att ISAK kombinerade
Fakta och etik tillsammans blir en väldig kraft
olika arbetssätt och samkörde dem. Det ena var
då de kombineras med en förmåga att nå ut till
rent det opinionsmässiga och politiska, där
opinionen.
argumenterade ISAK för allmänt erkända etiska
En stående fråga var hur man skulle arbeta
normer. Det andra var att ISAK:s medlemsorgaför att kunna skärpa lagstiftningen. Detta blev
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lättare allt eftersom kretsen av lobbyister och vänner inom förvaltning och
politiska organ växte, samtidigt som
den egna sakkunskapen ökade. Det
gick inte att placera ISAK i ett
bestämt fack, därför att ISAK hade
folk från olika läger, och dessutom
folk som hade verkliga kunskaper på
olika sakområden. Resultatet? ISAK
föste lagstiftarna framför sig, milt
men bestämt.
Afrikagrupparen Sören Lindh
sammanfattar:
»De kristna, alla politiska ungdomsförbund utom moderaterna
var den drivande motorn. De sade:
så här kan vi banne mej inte ha
det! Gör något! Även de som tyckte illa om oss erkände att vi hade
väl på fötterna. Bredden, sakkunskapen och engagemanget var de
tre viktiga faktorerna i det här
sammanhanget. Sedan engagerades fler och fler som kunde
sakfrågorna, och det gick inte
att lura ISAK, i varje fall fick
man anstränga sig. Ofta var vi
väl så sakkunniga som tjänstemännen i departementen. I
varje fall så hade vi mera fart
på skridskorna som kunde
kompensera det lilla vi inte
kunde med kraften.«
I januari  beslöt ISAK48
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mötet att fortsätta ytterligare ett år, och den 
april startades en ny konsumentbojkottperiod.
ISAK deltog också i förberedelserna för den
tredje internationella konferensen med ICSA,
the International Committee against Apartheid,
Racism and Colonialism som hölls i Södertälje
april . Därmed var ISAK ute på den internationella banan. Antalet medlemsorganisationer
var nu , vilket med de ingående paraplyorganisationernas anslutna medlemsorganisationer
innebar att praktiskt taget all organiserad ungdom i Sverige stod bakom kraven i plattformen.
Och åtskilliga vuxna.

Arbetet utvärderades tidigt
SKU diskuterade fortlöpande ISAK internt, och
efter två år konstaterade man att det var mycket
positivt att solidaritetsarbete på detta sätt kunnat samordnas i en gemensam kampanjkommitté. Det hade varit värdefullt, inte minst för
organisationer med små resurser, att kunna planera bojkottaktioner och andra aktiviteter med
andra. Dessa kanske hade längre erfarenheter,
man hade kunnat utnyttja resurspersoner och
andra fördelar gemensamt. Samtidigt var det
svårt att integrera ISAK-arbetet i ungdomsförbundens egen planering. Många förbund jobbade med lång framförhållning, och ISAK:s kampanjer upplevdes som alltför flytande tidsmässigt. Vidare tenderade ISAK att arbeta med för
många frågor istället för att koncentrera sig på
att bedriva en opinionskampanj. Nu föreslog
man tidsbegränsning till ‒ kampanjveckor per
år med fasta tider för möjlighet till långtidsplaFas 1 • Uppladdningen 1979–84

nering. De fyra ISAK-mötena skulle fungera
som hittills, och en kampanjkommitté med
aktivt arbetande personer skulle ta fram idématerial till kampanjerna. Det ekonomiska ansvaret och administrationen kunde förläggas till
någon medlemsorganisation.
ISAK-mötet  gick på SKU:s linje, och
ISAK fick nu en mer permanent organisation.

Materialproduktion och ekonomi
Den första delen av -talet fick ISAK lita till
Afrikagruppernas material i form av klistermärken, affischer, skrifter, knappar och annat som
lokalgrupper och enskilda kunde beställda, nu
med ISAK:s egen logotyp. Denna försäljning var
inte oviktig i ISAK:s i början mycket svaga ekonomi. Bidragen från Sida kom till en början ur
informationsanslaget, och först i slutet av talet lättade dess beredning för humanitärt bistånd på pungen. Till ISAK:s förtret hade
Humanberedningen i åratal innan stödet till
ISAK stött internationella antiapartheidprojekt
som Shipping Research Bureau med flera. Samtidigt kunde det med ISAK:s begränsade kapacitet
ofta vara svårt att genomföra alla projekt i vårt
land. På olika sätt visade det sig att ISAK:s ekonomi var usel. På ett tidigt medlemsmöte där 
personer närvarande inbringade den sedvanliga
insamlingen till ISAK:s kassa , kr,  kopek
samt ett begagnat norskt frimärke.
Något hjälpte det att ISAK hade vänner också
utanför föreningslivet och de politiska sammanhangen. De annonskampanjer som drogs igång i
dags- och kvällspress samlade många enskilda,
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och det fanns hela tiden företag som stödde
arbetet. Det går inte idag, ibland tjugo
år efteråt eller mer, att minnas mer
än några spår i sanden. Layoutfirman Magazine ställde upp med
grafik, försäkringsbolaget Folksam
med kontorsmöbler, Williamssons
tryckeri med bra priser och,
åtminstone vid ett tillfälle, en mycket
lång kredit. Alla bidrag var välkomna.

Konsumentbojkotten återstartade 1979
och gav resultat 1985
ISAK:s fruktbojkott med start  var i grunddragen ett återupptagande av -talets konsumentbojkott. Nu var gången krattad för en
framstöt mot sydafrikansk frukt, vin, konserver
och namibiska Swakarapälsar. Snart var klisterlapparna med texten Köp inte Sydafrikanska
varor spridda över landet. När ISAK riktade sig
på även landstingens och kommunernas inköp
visade sig detta var en framkomlig väg.
I början av  gjorde lokala ISAK en omfattande enkät av bortåt tvåhundra butiker om
vilka som förde sydafrikanska varor och deras
inställning till bojkott. Inte överraskande visade
det sig att de flesta av privathandelns butiker
och även många KF-anslutna butiker förde
sådana.
Undantaget
var
Konsum
Storstockholm, som upprätthöll bojkotten från
-talet. Mer förvånande var att tre fjärdedelar av butiksföreståndarna var beredda att avstå
från sydafrikanska varor, om det skedde i en
gemensam aktion. En viss del var osäkra efter50

som frågeställningen var ny. Bara några få procent var avvisande till bojkott. Mot KF riktade ISAK en uppmaning att återuppta
bojkotten över hela linjen, men detta
hann inte bli något innan lagstiftningen trädde i kraft.
Att politiskt arbete och opinionsbildning skulle vara trista sysselsättningar är en myt som snarast bör avlivas.
Frukten var viktig som en bra fråga att dra
in just ungdomar i arbetet.
Maria Leissner minns det tydligt:
»Det var skojigt, spännande och pirrigt och
lite nervöst då man gick in i alla de här affärerna
för att kolla om de hade KOO-marmelad eller
sydafrikanska druvor. Och så försökte man ta en
debatt med butiksinnehavaren eller den stackars
killen eller tjejen som stod bakom disken. Vi tog
ISAK:s kampanjer till FPU och körde dom som
våra egna kampanjer, det återkom under ett
antal år med massor med torgmöten. Sedan
tiden då jag for runt som förbundssekreterare
på möten hade vi nästan alltid en utåtriktad
aktivitet i samband med det. Som till exempel
en räd in i affärerna i den stan.«
Samtidigt hade lobbyarbetet på den politiska
nivån burit frukt (sic!), och i juni  var
importförbudet mot jordbruksprodukter ett
faktum. Hädanefter riktade ISAK in sig på att
upptäcka den frukt och inte minst juice som
letade sig in med falska varubeteckningar. Och
det visade sig inte vara lite. Till exempel producerade Swaziland årligen knappt hälften av vad
som exporterades i landets namn…
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De samlade bojkottåtgärderna före handelsförbudet fick naturligtvis inte stopp på handeln,
de orsakade möjligen att ökningen stannade
upp. Viktigast var den mobiliserande effekten
som tvingade fram personliga ställningstaganden. Däremot blev den dyrare för Sydafrika, och
det var detta som i det långa loppet skulle vara
en av de faktorer som fällde regimen.

FN:s Svarta lista
En mycket betydelsefull utgångspunkt redan
från början var den fasta grund som lades i FN:s
Centre against Apartheid under ledning av E. S.
Reddy. Denne var en indisk tjänsteman med en
mycket blid framtoning, men under denna yta
en stark organisatör av aktioner mot apartheid.
Det var för övrigt Indien som först av alla i FN
redan  lyfte fram den dåliga behandlingen
av indierna i Sydafrika. Centret startade som
kommitté redan  och fick ett eget sekretariat
i FN . E.S. Reddy var flitig och ordnade konferenser i olika ämnen som kultur, sport, ekonomi, akademiskt utbyte och en del andra ämnen.
Detta innebar att FN vände sig till olika grupper
i medlemsländerna och aktiverade olika kretsar,
som sedan kunde etablera tvärkontakter av det
slag som ISAK stod för i Sverige. När så centret
med stöd av en resolution  i slutet av talet upprättade svarta listor över olika slags
utövare av kultur och sport som brutit mot bojkotten och uppträtt i eller spelat mot Sydafrika,
fick detta gensvar i Sverige, även om det dröjde
till starten av ISAK innan detta fick kraft. Ett
viktigt arbete var även att blockera sydafrikaner
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Du ska välja bort Cape!
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varhelst de förekom i internationella sammanhang. Målet var att hindra dem att flyta in och
posera som hedervärda medborgare från en
nation som det inte var något större fel på, utan
istället utgjorde civilisationens utpost i Afrika.
På olika vägar kom de till Sverige, efter skärpningen av visumreglerna, på turistvisum. Scouter, sjukgymnaster, vetenskapsmän – ingen skulle gå fri.
Argumentet »jag är inte intresserad av politik,
jag forskar«, eller »vi scouter har alla samma
scoutlag även om vi ingår i bantustan« håller
inte. Den som inte tog ställning emot apartheidsystemet bidrog till att det bestod. Mellanlägen
fanns det föga förståelse för. Det gällde ju bokstavligen liv. Sowetobarnens liv, och många fler.
Här var påverkan från det organiserade antiapartheidarbetet i Sverige tydligt. Utöver detta
det fanns många par ögon även utanför aktivistkretsar som registrerade försök till utbyte av
olika slag. Dessa protester eller varningssignaler

Gratulationstelex från ANC från en tid utan internet.

ersatte rätt mycket av lagstiftningen, eller i varje
fall kompenserade de för uteblivna lagar. En
vass grupp var sjukgymnasterna som tidigt var
ute och blockerade sydafrikanerna internatio52

Argumentet »jag är inte intresserad
av politik, jag forskar«, eller »vi
scouter har alla samma scoutlag
även om vi ingår i bantustan« håller
inte. Den som inte tog ställning emot
apartheidsystemet bidrog till att det
bestod. Mellanlägen fanns det föga
förståelse för. Det gällde ju bokstavligen liv. Sowetobarnens liv, och
många fler.
nellt. Eller så kunde det vara som i Sören Lindhs
berättelse: »Aftonbladet sponsrade en racerbåtstävling någon gång under -talet, och en
sydafrikan var anmäld att ställa upp där. Arrangören brydde sig inte om bojkotten men var
angelägen om sponsringen från Aftonbladet.
Samtidigt markerade tidningen sitt starka engagemang mot apartheid. Jag ringde till Aftonbladet för att tipsa om sydafrikanens deltagande.
De visste redan om detta, men sa att arrangören
sagt att han inte skulle ställa upp. När jag med
telefonen i hand tittade ut från mitt fönster
med utsikt över Riddarfjärden kunde jag tala
om att båten med hans startnummer just nu
tränade därute. Med ett snabbt ingripande
kunde Aftonbladet stoppa honom.«
Svartlistningen påminde den vita befolkningFas 1 • Uppladdningen 1979–84

Unga glada aktivister i Göteborg.

en om omvärldens avsky för apartheid, och
regimen agerade på olika sätt mot bojkotten.
Artister och idrottare lockades till Sydafrika mot
stora gager, och under täckmantel av den
påstådda självständigheten i hemländerna arrangerades konserter och turneringar i nöjesmetropolen Sun City i ett av Sydafrikas Bantustan. Många av de spektakulära händelser som
lyfte fram bojkottarbetet var då artister och
Fas 1 • Uppladdningen 1979–84

idrottsmän fick schavottera i pressen för att de
brutit FN-bojkotten och uppträtt eller utövat
idrott i Sydafrika. Om sedan syndaren gjorde
avbön kunde media dra historien en gång till.
Inte så få svenskar bröt mot bojkotten avsiktligt eller oavsiktligt. Några av dem gjorde avbön.
Andra struntade i detta och får fortfarande stå
■
där med skammen.
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FULL FART
FRAMÅT!
1984–90

Kansli och kampanjer
ISAK bryter igenom i media
och får en internationell roll
Fram till starten av ISAK och under första halvan av -talet förenades tre separata flöden
till en bred flod som spelade en aktiv internationell roll i samordningen av arbetet mot apartheid.
Det första flödet var den kristna rörelsen
med både svenska kyrkan och frikyrkor, framförallt deras ungdomsorganisationer. Nästa
flöde utgjordes av politiska ungdomsförbund
och andra aktörer som tidigt identifierat
internationell solidaritet som viktigt. Det
tredje flödet var Afrikagrupperna som inte
bara tog initiativet utan också hade både aktuella och djupa kunskaper inifrån Sydafrika och
Namibia.
Från omkring  tillkom ett mediaflöde
som snabbt expanderade sydafrikafrågan till
en brusande älv. Medias genomslag och politiska sprängverkan hade visat sig redan under
vietnamkriget tio år tidigare då krigets grymhet trängde in till TV-sofforna. Historien
upprepade nu sig, och även apartheidsystemets brutalitet blev synligt genom inslag från
internationella TV-kanaler. Samtidigt ställdes
kravet på svenska tidningar att understödja med
fakta och inte minst ge plats för debatt. De flesta
av dem saknade rapportörer på plats, och även
Tidningarnas Telegrambyrå (TT) behövde
komplettera sina kanaler. Nu visade sig det
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gemensamma paraplyets styrka på allvar, och
ISAK fick oanade tillfällen att göra sin röst hörd.
Både centrala och lokala aktiviteter rapporterades, och de stora tidningarnas debattsidor tog
glatt in bidrag från ISAK.
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Nobels Fredspris spädde på mediavinden
En viktig händelse var då biskopen Desmond
Tutu fick Nobels fredspris hösten  för sin
kamp mot apartheid. Redan då skolbarnen i
Soweto gjorde uppror  uppmanade han det
internationella samfundet att bojkotta Sydafrika
ekonomiskt. Eftersom Desmond Tutu från 
också var generalsekreterare för det sydafrikanska kyrkorådet och internationellt välkänd
kunde han fortsätta sitt arbete utan större hinder från apartheidstaten, och både utge skrifter
och resa obehindrat utomlands.
För det svenska antiapartheidarbetets del
betydde Tutus pris mycket i det opinionsläge
som nu snabbt seglade upp med det ökade våldet. Nu kunde ingen betvivla det berättigade i
den egentligen mycket försiktiga väpnade kampen när inte ens en fridens man som Desmond
Tutu tog avstånd.
Lennart Renöfält var inte bara ISAK:s förste
ordförande, utan satt också vid rodret under de
år i mitten av -talet då organisationen slog
igenom rejält i media:
»Det fanns förstås ett tydligt samband mellan
vad som hände i Sydafrika och vår roll i opinionsbildningen. Varje händelse där fanns det
anledning att kommentera och driva. Men det
hade vi aldrig haft möjlighet att göra om vi inte
hade byggt upp en plattform innan Sydafrika
hamnade i massmedias fokus. Från början och
en bit in i  fick man alltid presentera sig och
förklara, men någonstans där skiftade det över,
och det räckte att man sade ISAK. Därefter ringde journalister ständigt. Så fort det hände något
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Desmond Tutu i klassisk pose.

i Sydafrika, eller någon svensk relation med Sydafrika som brott mot bojkotten. Vi hann ju
ibland inte ens gå ut med något själva innan vi
blev kontaktade. Men detta gav sig inte av sig
själv, det var ett långt och envetet kontaktskapande, och att känna in vad som var opinionsmässigt möjligt att göra. Vi var ganska duktiga
på den här biten. Ett annat bra grepp var våra
undersökningar där vi grävde fram unika uppgifter som vi sedan lanserade medialt. Det gav
oss en seriös roll när vi kunde skapa frågor som
sedan gick runt i massmedia. ISAK blev en
betrodd röst i massmedia.«
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Den accelererande
utvecklingen i Sydafrika med ökande motstånd
och därmed ökad repression från regimen
kunde nu matchas med ett växande solidaritets58

arbete. Allt fler organisationer sökte medlemskap. Trots en knapp ekonomi satsade
styrelsen på kansliet. Med ett förstärkt
kansli kunde styrelsen förbereda och
genomföra uppvaktningar och lobbyinsatser hos ministrar, riksdagsledamöter
och förvaltningar.
ISAK:s unika bredd blev ett viktigt
exempel utomlands, och personliga
möten med betydande personer ur
motståndrörelserna bidrog till den
ovanliga uthållighet som ISAK visade
sig ha. Media och andra aktörer insåg
allt mer att även om tempot var högt
hade ISAK en tydlig och ordentligt
grundad strategi. Det stod klart att
förhållandet till befrielserörelserna
ANC och SWAPO inte ödmjukt följde
någon doktrin, utan styrdes av en
fortlöpande analys av läget. Detta
bidrog i hög grad till att befrielserörelserna själva ombads komma ut i
allt högre grad.
Lennart igen:
»Det som skedde i mitten av talet var avgörande för att knuffa
opinionen och politiker i den riktning som kunde ge ett starkare
internationellt stöd till kampen
inne i Sydafrika. Nu fick ISAK även
en stark roll för samordning av det internationella arbetet.«
Den internationella antiapartheidrörelsen var
tillsammans en betydelsefull kraft i kampen
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för SAS huvudkontor på Sveavägen i
Stockholm avstannade arbetet och
personalen kom ut för att förundrat
betrakta vårt ’flygplan’.«
De nordiska antiapartheidrörelserna träffades regelbundet och bevakade
bland annat de nordiska utrikesministermötena och såg till att sydafrikafrågan alltid stod på dagordningen.
Då Tjeckoslovakien efter östblockets fall ville släppa på sanktionerna
som förknippades med den gamla
regimen, lyckades ISAK hjälpa till att
förhindra detta genom att visa på det
svenska antiapartheid-arbetet.
Lotta Johnsson Fornarve.

Kansli & lokaler
mot apartheid och i stödet för befrielsekampen.
FN:s speciella kommitté mot apartheid bjöd
oregelbundet in ett urval av organisationer, och
ISAK:s internationella sekreterare Lotta Johnsson-Fornarve fick vid ett tillfälle representera de
nordiska antiapartheidrörelserna, vilket var ett
bra betyg för ISAK, som av FN räknades till en
av de främsta AA-rörelserna i världen.
Tidigt inleddes det internationella arbetet
med en gemensam nordisk kampanj mot SAS
flygningar till Sydafrika. Lotta minns det väl:
»I Stockholm satte vi upp en gatuteater med
ett SAS-flygplan på en kärra med representanter
från svenska sydafrikaföretag i planet. Parallellt
kördes en scen som visade hur illa svarta gruvarbetare behandlades. Då detta uppfördes utanFas 2 • Full fart framåt 1984–90

»En miljon individer under ett paraply för en sak. Det är mäktigt. En annan sak som
ISAK lyckades med var att hålla ett litet kansli.
Det blev aldrig det där mastodontkansliet med
en massa tjänstemän som satt där och administrerade, det var ett aktivistkansli.«
Orden kommer från Tormod Nesset i
Oskarshamn, en av de aktivister som hade ständig kontakt med ISAK under närmare tio år.
Det stämmer bra med den förvåning afrikanska
ledare kände då de tittade in till ISAK:s från
början minimala kansli. Oj, var det så här litet…
Fram till hösten  hade ISAK en anställd
kampanjsekreterare, från början på deltid men
så småningom på heltid. Dessutom fick kansliet
hjälp av en volontär med AMS-bidrag. Ända
fram till  gällde anställningen bara ’termins59

en tyngd som få motsvarande organisationer. De lokala aktiviteterna och centrala kampanjerna fick ett så
starkt genomslag i
media att man tvingades upphöra att prenumerera på pressklipp
eftersom de hotade att
knäcka ekonomin. Lobbyverksamheten gentemot politiker, press och
andra kontakter över
hela landet gjorde arbetet spännande men slitsamt. Ett dagsprogram
De glada kampanjledarna KG Norén och Lars Hulth har just flyttat till den första egna lokalen.
kunde se ut så här: Förmiddagen städa toaletterna, efter snabb
tid’, sommarmånaderna fick sekreteraren
lunch fixa dagens materialbeställningskaffa annat jobb. Hösten  kunde
ar, eftermiddagen delta i mottagning
ISAK halvtidsanställa ytterligare en
i kristallsalongen på UD, under
kampanjsekreterare lagom till att
kvällen ringa runt till aktivister.
situationen i Sydafrika hettades
Däremellan fick de anställda passa
upp. Från starten med ett skrivbord
in det nödvändiga skrivjobbet på de
i Afrikagruppernas källarlokal vid
avlagda skrivmaskinerna. Det var inte
Humlegården hade ISAK nu hela tre
en död minut någonstans.
skrivbord i ett hörn av Afrikagruppernas rum i Solidaritetshuset på Södermalm.
Några kampanjveckor under 1980-talet
Skribenten minns den sommardag  som
Kampanjveckan var historiskt själva navet i
ISAK äntligen flyttade hemifrån till ett eget rum
ISAK, även om den centrala verksamheten nu
med hela  kvadratmeter i Solhuset!
 utökades personalstyrkan inklusive en
pågick året runt. Mot mitten av -talet ökade
vapenfri tjänstepliktig till hela fyra personer i
antalet medlemsorganisationer och lokala ISAK
två små rum. Samtidigt hade ISAK nu skaffat sig
ständigt.
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Kampanjveckan
Ungdom mot
apartheid mötte
ett starkt gensvar
runt om i landet.
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Kampanjveckan  hade rubriken Nordisk
aktion mot apartheid, och det lokala arbetet riktades in mot Riksdagens översyn av investeringsförbudet, konsumentbojkotten, de politiska
fångarna samt stödet till ANC och SWAPO.
Lagom till kampanjveckan frigavs Toivo ja
Toivo, en av SWAPO:s grundare.
Temat för kampanjveckan  var Ungdom
mot apartheid och genomfördes på  orter.
Innan veckan grundade kansliet i samarbete
med Afrikagrupperna och Elevorganisationen
med ett tiotal seminarier, och stod till
tjänst med talare till de lokala grupperna. Under kampanjveckan skedde
fruktaktioner och demonstrationer
runt om i landet, och aktuella sydafrikafrågor lyftes upp, som till exempel
skolstrejken  och UDF:s uppmaning att bojkotta valen  där de
färgade och asiatiska minoriteterna
för första gången skulle få rösta. Nu fick en
bredare allmänhet via ISAK:s kampanjtidning
fakta som hjälpte till att förklara det spektakulära våldet de såg i TV. Kanske var det artikeln om
Esselte i kampanjveckans tidning som bidrog till
att detta företag faktiskt drog sig ur Sydafrika
inför hotet om en bojkott av deras läromedel?
Efter kampanjveckan steg antalet orter med
lokala ISAK-samarbeten till  stycken. ISAK:s
verksamhet både centralt och lokalt övergick
allt mer till ett åretruntarbete.
Men de centrala resurserna hängde inte riktigt med. Inför sommaren  var ISAK fortfarande en klen organisation, med en heltids- och
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en halvtidsanställd i ett litet rum. Den beredskapsanställda heltidaren slutade, arbetet tornade upp sig. På hösten höll ISAK ett utvärderingsseminarium på Västerhaninge folkhögskola
för att finslipa det kommande arbetet, och nu
accelererade utvecklingen med nästa stora
arrangemang, den internationella massdemonstrationen mot apartheid den  oktober på Sergels torg med cirka fem tusen deltagare. Nu
hade ISAK avancerat till den centrala nationella
arenan med ordentlig TV- och pressbevakning.
Talare var förutom ISAK:s ordförande
Lennart Renöfält och representanter
från ANC och Swapo, utrikesminister
Lennart Bodström, ärkebiskop Bertil
Werkström och folkpartiledaren Bengt
Westerberg. Därefter tågade man till
den sydafrikanska legationen, och passerade på vägen USA:s, Västtysklands
och Storbritanniens ambassader för
protestappeller mot dessa länders Sydafrikapolitik.
Men det var naturligtvis inte bara i Stockholm man demonstrerade under ISAK:s paraply. Veckorna före hade ett trettiotal orter
anmält intresse. I lilla Svalöv var man tvåhundra
deltagare, i Borås räknade man fyra tusen.
 var kampanjveckans tema »För ett fritt
Namibia – isolera Sydafrika!« Nu sattes för första gången Namibia i fokus, och aktioner mot
Swakarapälsar genomfördes på olika håll. I takt
med att Sydafrikas militära närvaro ökade
stärktes motståndet, och SWAPO själva räknade
då med att det skulle ta tre till fem år innan
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Namibia blev fritt. Detta var en träffsäker bedömning. Sju veckor innan kampanjveckan var antalet orter uppe i nittio,
och ISAK beräknade att veckan genomfördes på över hundra orter. Utom
ISAK:s medlemsutskick omfattade nu
utskickslistan  postmottagare. Eftersom kampanjveckan hölls strax efter
Folkriksdagen mot apartheid blev veckan
ett utmärkt sätt att föra ut de majoritetsbeslut som togs på denna. Också den nya
lagen mot fruktimporten blev viktig att
kolla upp. Fortfarande kom det mycket
frukt på underliga vägar till Sverige. Det
bästa botemedlet var lokala aktivister
som var uppmärksamma och kunde
meddela antingen kansliet eller på andra
sätt få stopp på fusket. Genom att lagen
nu också gav kommuner och landsting
rätt att bojkotta var detta också en bra
uppgift att ta tag i lokalt. Grupperna såg
också möjligheten att driva kommuner
att förklara sig som apartheidfri zon.
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Namibiafrågan hade sjunkit undan sedan självständighetsprocessen gick i stå
i slutet av 1970-talet. 1986 förde ISAK upp den på dagordningen igen med en
kampanjvecka.
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Åtskilliga klasser och barngrupper i föreningar sände
efter ISAKs material.

Kampanjveckan  med temat »Inga affärer
med apartheid« riktade sig främst mot de företag som envisades med att fortsätta sina kontakter med eller bedriva verksamhet i Sydafrika.
Lagom till kampanjveckan kom beskedet om
det handelsförbud som senare skulle träda i
kraft. Skulle detta sänka veckan? Knappast, men
ISAK gjorde en analys av det förväntade resultatet av lagen till hjälp för de lokala aktivisterna.
Den förväntade nya lagstiftningen var trots allt
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bara den ena delen av den helhet som affärerna med Sydafrika bildar. Den andra delen
var hur de svenska företagen
skulle agera under sanktionerna. ISAK förutspådde att
svenska företag i Sydafrika
skulle hålla sig kvar, och detta
stämde tyvärr. ASEA hade precis »sålt« sitt ägande, men affärerna pågick ungefär som förr.
Exemplen var fler. Företag med
handel på Sydafrika kunde
enligt ISAK förväntas fortsätta
med den på skumraskvägar om
möjligt.
Veckan genomfördes enligt
planerna, och uppmärksamheten kring sydafrikaföretagen fick gav troligen en
större uppmärksamhet än om inget hänt på
lagområdet. Ett litet pressklipp från en nu
okänd källa visar i all enkelhet hur SKF såg på
saken. Kullagren till polisens pansarbilar fortsatte att rulla.
Också  års kampanjvecka utvärderades.
Före veckan anmälde totalt  grupper på 
orter att de skulle delta, och  grupper från 
orter svarade på enkäten. Bland svaren fanns att
ISAK borde koncentrera insatserna till ett fåtal
stora aktioner, att kampanjmaterialet kom sent,
att utskicken var för många, att opinionsläget
var inne i en svacka efter regeringens förslag till
ett handelsförbud. På många orter är det ett
påtagligt stort antal organisationer som deltar.
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Kampanjveckan  hade två teman, »Barn
mot apartheid – inga affärer med Sydafrika.«
Liksom året innan hade nu kampanjtidningen
tabloidformat, vilket gjorde den både billigare
att trycka och lättare att läsa. Det kändes också
lite mindre pretentiöst med en tidning som man
kunde slänga efter att man läst den. Även om
temat delades mellan två av ISAK:s huvudkampanjer fick Shell vara med på ett hörn. Lokala
pressklipp från veckan talar om framgångar,
men någon utvärdering kan inte spåras. Möjligen går ISAK:s kansli nu för högtryck och prioriterar andra saker. Att köra fler och fler centrala kampanjer samtidigt som man fortfarande
har ett ansvar för kampanjveckan är i längden
mycket svårt, och nu sker en sakta förändring av
ISAK:s arbete.
Det produceras allt mer kampanjmaterial,
men det blir svårare och svårare för det centrala
kansliet att hålla personlig kontakt med lokalarbetet. Även om ansvaret att aktivt få igång kampanjveckan ligger på medlemsorganisationerna,
var i ISAK:s barndom just detta en av huvuduppgifterna för det lilla men centrala kansliet i
Stockholm.

Företagskampanjen
De svenska företagen i Sydafrika skapade
arbetstillfällen, hördes någon gång i argumentationen mot ISAK:s företagskampanj. Hur kunde
vi häruppe i Norden bidra till att kasta ut svarta
i arbetslöshet? Här är det viktigt att komma
ihåg, att uppmaningen till bojkott kommer från
alla de sydafrikanska organisationer som ISAK
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lyssnade till: ANC, facken, medborgarrättsorganisationer, kyrkan. De var efter Soweto samstämmiga: »Det är inte våra jobb det gäller, det
gäller våra liv.« Men inte förrän Cosatu bildats
 trängde detta igenom, och fick viktiga delar
av den svenska fackföreningsrörelsen att vända
och stödja sanktionerna. Det hade funnits delar
av rörelsen som varit för
bojkott redan innan, »ISAK förutspådde att
men de var i klar minoritet. Varför då denna svenska företag i
företagskampanj?
Sydafrika skulle hålla
Den internationella
legitimiteten var på sikt sig kvar, och detta
ett måste för apartstämde tyvärr. ASEA
heidregimens existens.
Man hade byggt upp en hade precis ”sålt” sitt
argumentation att systemet var bra inte bara för ägande, men affärerna
de vita utan också för pågick ungefär
den svarta majoriteten.
Med internationellt gil- som förr.«
lande och fungerande
handelsförbindelser ökade svårigheterna för
befrielserörelsen. Särskilt som minoritetsregimen med olika slags våld kunde bibehålla greppet om den svarta majoriteten. Men om de svarta arbetarna hellre tog arbetslöshet än försvara
systemet skulle fasaden utåt världen krackelera.
Men dit var det långt, även om den fackliga
kampen under -talet närmade sig denna
punkt. Kunde det bli uppenbart för svenska
företag med sydafrikaförbindelser att lönsamheten var i fara med fortsatt handel med apart65
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heidstaten, blev argumenten fler för ett
tillbakadragande. För företag, såväl inne
i Sydafrika som utanför, var vinstargumenten de starkaste. De hade i allmänhet inga ideologiska skäl för det ena
eller det andra. Alltså gällde det för
ISAK att angripa lönsamheten, vilket
naturligtvis var mycket svårt och skulle
ta lång tid. De vägar som fanns var den
allmänna opinionen och lagstiftningen.
För att kunna jobba längs dessa linjer
fordrades färska fakta om situationen
inne i Sydafrika och om de svenska företagen både i Sydafrika och inte minst i
Sverige. Här hade ISAK turen att få rapporter från tre dedicerade medarbetare. En av
dem var journalisten Lasse Herneklint, med
aktivisterfarenheter från miljörörelsen:
»Jag kom ner hösten , ganska tätt inpå
att township-upproret tagit ordentlig fart,
träffade folk från Johannesburgs universitet,
fackföreningsmänniskor och var ute i de svarta
förstäderna rätt mycket. Man kan säja att jag
halkade in i ett centralt antiapartheidarbete,
även om jag förstås hade perspektivet innan
resan. Egentligen skulle jag träffa andra personer, jag frilansade med en större artikel för tidningen Ny Teknik om sydafrikansk gruvnäring.
Men eftersom jag var i sällskap med afrikagrupparen Christer Pettersson som också frilansade
ledde det till mycket. Den grundliga research jag
gjorde för artikeln visade på många svenska
företagsnamn som SKF, Alfa-Laval och ABB. Ett
uppslag var att göra studiebesök i en guldgruva.
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Lasse Herneklint intervjuar 1984 en av ledarna i byn
Mgwali som kämpade mot tvångsförflyttning till Ciskei.
In till Sydafrika gick färden med tåg, och för att motverka
misstankar och företogs utresan med det bojkottade
bolaget SAA.

Jag ringde upp och gjorde troligt att jag studerade på Kungl. Tekniska Högskolan och skulle
ägna mig åt gruvnäring. Men jag kan försäkra
att det var nervöst att stå i en gruvhiss på väg till
en-kilometersnivån och eventuellt få frågor om
min bakgrund. Mina kunskaper om mineralutvinning var ju farligt låga. Resten av sällskapet var proffs, flera amerikaner, någon australi67

ensare och en tysk, tror
jag. Men det gick bra,
inga frågor kom. Däremot fick vi veta precis
allt om hur man bryter,
vilka som bryter, se
gruvarbetarbostäderna.
Även ett testrum visades, en stor gymnastikhall av betong med en
Christer L Pettersson
slags gedigna bänkar
fastgjutna i golvet. Här fördes de så kallade gästarbetarna från frontstaterna runt Sydafrika in,
och så höjdes temperatur och luftfuktighet till
de värden som gällde under jorden. Därpå
måste arbetarna gå upp och ned för betongklossarna under timmar. De som klarade testet fick
anställning, resten sändes i retur. Ju bättre man
klarade testet, desto längre ner i gruvan hamnade man. I Sverige kan man inte ens göra så mot
boskap utan att få en
»Alltså gällde det för anmälan på halsen.
Fokus på resan
ISAK att angripa lönsam- ändrades underheten, vilket naturligtvis hand, och vi hade
hur mycket material
var mycket svårt och som helst vid hemDet var
skulle ta lång tid. De komsten.
bara att sätta igång
vägar som fanns var den att skriva.«
För Afrikagrupallmänna opinionen och pernas och ISAK:s
lagstiftningen.« del resulterade detta
i den gemensamt
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utgivna skriften Apartheid. Företagskampanjen
var då ännu i stöpsleven, men en del av Lasses
material blev starten av ISAK:s kampanjarkiv,
som sedan utvecklades till att bli en faktabank
för den fortsatta företagskampanjen.
Fyllde då de svenska företagen någon viktigare roll i Sydafrika, bortsett från PR-vinsten för
Sydafrika att de inte drog sig ur? Jovisst! Först
och främst var de svenska företagens bidrag teknologiskt värdefullt, i vissa avseenden avgörande. Atlas Copco och de andra gruvföretagen
stod på toppen av internationell gruvhantering,
och utan dem skulle det bli svårt att hämta upp
guldet ur de kilometerdjupa gruvorna. ABB:s
fiberoptiska kablar och avancerad kraftöverföring var viktiga för den teknologiska utvecklingen. SKF:s kullager var visserligen inte tekniskt
nydanande, men utan dem gick det inte att hålla
pansarbilarna rullande på sin jakt på skolbarnen
i förstäderna. Afrikagruppernas slagord ’SKF
håller Sydafrika rullande’ var en realitet, och den
som påstår något annat ljuger.
De svenska företagen hade viktiga uppgifter i
själva våldsapparaten. De anställda i svenska
företag som kallades in till ’repövningar’ fick 
procent av sin ordinarie lön för att patrullera i
de nyss nämnda pansarbilarna. Bolagsskatten
gick rakt in i statsbudgeten, som vid denna tid
avsatte  procent till militära utgifter. Trots att
ett tillbakadragande i slutet av -talet skulle
kunna skynda på den process som skulle förändra Sydafrika för alltid, vidhöll de svenska
aktieägarna uppfattningen att företagen skulle
stanna i Sydafrika.
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Lasse Hernekllint gjorde ett besök i en guldgruva och fick veta allt om vilka tester gruvarbetarna måste gå igenom.
I Sverige kan man inte ens göra så mot boskap utan att få en anmälan på halsen, berättar han.

Lasse Herneklint igen:
»Under en av resorna genom Namibia på den
huvudväg som går nästan spikrakt norrut mötte
vi i princip två slags fordon. Antingen mer eller
mindre sönderskjutna pansarfordon södergående på väg mot Sydafrika, eller Scanialastbilar
som utgjorde infrastrukturen i landet. Men
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vänta nu, var inte dessa Scaniabilar påfallande
ofta av nyare datum, vilket var mycket märkligt,
Scania påstod sig ju inte ha närvaro i SydafrikaNamibia? Nu kopplades ’företagskampanjtänket’ på: Vi spårade upp detaljister med fullt fungerande reservdelslager, tittade på deras annonseringar, produktartiklar, plåtade deras fasader.
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Slutsatsen var klar:
företagen hittade nya
vägar för sina produkter, det byttes kartong
eller förädlades på
något sätt som inte
syntes. Med andra
ord: handeln pågick
som förut. Företagens moral var ett
moras. Den var helt
enkelt till salu för
högstbjudande, vilket var apartheidregimen.«
Skriften Moral till salu, med underrubriken
Apartheid-affärer på nya vägar, publicerades
 under Lasses pseudonym Henrik
Adolfsson. I den var uppgifter hämtade på plats
lagda samman med andra informationer. Inte
sällan kom sådana från aktivister som själva jobbade på företagen.
ISAK var framgångsrikt i sitt arbete för sanktioner lagstiftningsvägen, och Sverige låg också i
ett internationellt perspektiv långt framme,
men det hindrade inte att de tunga företagen
inom gruvindustri och elförsörjning valde att
stanna kvar. Atlas-Copco, Sandvik, Uniroc, SKF,
Skega klarade sig med insatsvaror från företagens tillverkningar i länder utanför Sverige.
Eller så letade de sig fram på olika väger. ISAK:s
skrift Moral till salu har åtskilliga exempel som
visar att bokens titel tyvärr stämde och ställde
de svenska företagen i skamvrån. Samtidigt
kunde ISAK påvisa att den svenska lagstiftningen läckte som ett såll.
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SKF hade cirka  procent av den sydafrikanska kullagermarknaden och ställde man frågan om deras ovillkorliga stöd till staten med
tanken på National Security Act svarade de att
man »hoppades« att deras kullager inte användes inom polis och militären i landet.
ASEA kringgick under hela -talet den
svenska sydafrikalagstiftningen. Genom olika
aktieförsäljningar och tredjelandsaffärer hade
företaget kunnat expandera i apartheidstaten.
Samtidigt hade både den svenska opinionen och
en klar riksdagsmajoritet fördömt ett sådant
agerande. Efter samgåendet med Brown Boveri
blev ASEA det dominerande elbolaget i Sydafrika, men hävdade samtidigt envist att de inte
fanns där alls! I ett brev till den svenska regeringen  krävde ISAK att den skulle väcka åtal
mot ASEA för att ej ha redovisat till regeringen
enligt nyinvesteringslagens §, men detta lämnades utan åtgärd. När ISAK året efter krävde
att länsåklagaren i Västmanland att undersöka
om ASEA bryter mot lagen resulterade det i en
förundersökning som efter några månader lades
ner.
Genom alla de affärer som beskrivs i ISAK:s
skrift kunde ASEA – fortfarande hälften i ABB –
säkra Sydafrika tillgång till avancerad högteknologi, ge landet både kunskap och tillverkningskapacitet. Den ökade graden av självförsörjning minskade effekten av bojkotten. Inte
särskilt smickrande för svensk företagsamhet.
Handelsfirman Johnsson & Co sålde rörelsen
till platschefen som fortsatte som förut.
Eller vad sägs om Alfa-Laval, som sålde verkFas 2 • Full fart framåt 1984–90

samheten till en stiftelse på Jersey för en struntvacklande, för att inte säga obefintlig i modern
summa, och stannade kvar. Rederiet Transatlantid. Men om någon vill köpa ens produkter, vartic startade samtrafik med ett annat rederi, men
för inte..?
jobbade på som förut…
Eller vad sägs om den arme medarbetaren på
Även om ISAK jobbade hårt för en heltäckanGotagruppen som av misstag råkade faxa ett
de lagstiftning var man från början tveksam till
dussintal dokument rörande planerad sydafriom tillräckliga möjligheter fanns i statsapparakasmuggling till tidningen Morgonposten istälten för att övervaka lagen. Speciellt kritisk var
let för till sin agent. Allt stod i pappren: betalISAK till att tullen inte hade fått några extra
ning, mottagare, frakt osv. Trots att tullkriminaresurser för att spåra upp brott och föra till åtal.
len jobbade med fallet under flera månader,
ISAK:s kansli samarbetade med tullkriminalen,
kunde inte länsåklagaren väcka åtal, eftersom
men någon fällande dom för sydafrikasmugglagen krävde grov oaktsamhet som grund för
ling kunde inte presteras så
länge lagen var i bruk. Men
visst smugglades det! Bara
under året  fick ISAK tips
om sammanlagt ett dussin fall,
och det var säkert betydligt fler
som passerade obemärkta.
ISAK lämnade över tipsen till
tullen som granskade dem och
förde fram några av dem till
åklagarmyndigheterna.
Några i efterhand sorglustiga exempel: trådtillverkaren
Pacwire fick avslag på sin dispensansökan för export av
emballagetråd till Sydafrikas
cellulosaindustri. Turligt nog
dök det upp ett litet företag i
Storbritannien som ville köpa
precis samma kvantitet. Visserligen hade pappersmassain- Namibia hade vid denna tidpunkt mycket få vägar. Den som ledde från Sydafrika till den angodustrin i södra England varit lanska gränsen var dock utmärkt för den sydafrikanska arméns logistik.
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åtal, vilket är betydligt svårare att styrka än
enbart oaktsamhet. På tullen var man mycket
besvikna, de hade arbetat hårt för att upprätthålla den svenska lagstiftningen.

ISAK:s annonskampanj
I kampanjveckan  var annonskampanjen ett
viktigt inslag. I stora annonser i dagstidningarna krävde ISAK att den svenska regeringen förbjöd svenska företags verksamhet i Sydafrika
och Namibia, stoppade all handel från svenska
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dotterföretag i utlandet med Sydafrika och
Namibia samt förbjöd tjänstehandel och svensk
rederitrafik till och från Sydafrika och Namibia.
Detta var en viktig uppföljning av handelsförbudslagen från , där ISAK krävde att regeringen skulle gå vidare. Det var också ett bra sätt
för enskilda och organisationer att manifestera
sin inställning. Här råkade ISAK ut för ett bakslag – en ej identifierad person satte av okänd
anledning in namnet på några svenska chefer
för sydafrikaföretag, och eftersom ISAK knap73

past kunde kolla att
namn sattes in som
provokation, gick det
igenom. I ett TV-program fick ISAK:s ordförande oförberedd svara
på frågan vad som
menades. Detta var då
inte så lätt, och programledaren knep en
billig poäng. Behandlingen av ordföranden
vållade protester, och
TV fick be om ursäkt.
Även om det blev
mycket publicitet av
saken, var den knappast
av det slag som ISAK ville ha eller vann på.

»Eller vad sägs om den
arme medarbetaren på
Gotagruppen som av
misstag råkade faxa
ett dussintal dokument
rörande planerad
sydafrikasmuggling
till tidningen Morgonposten istället för till
sin agent.«

ISAK:s Barnaktiviteter
… skulle kunna vara ett sammanfattande namn
på en rad insatser från mitten av -talet som
satte barn i fokus. De riktades både som stöd till
barnen i södra Afrika som utsattes för stora
lidanden, och till barn i Sverige, som därmed
fick möjlighet att bearbeta all den information
som sköljde över dem i media. Kampanjveckan
 hade förutom de svenska sydafrikaföretagen barntema, vilket ledde till kurser för ledare i
barngrupper, och produktion av material för
det lokala arbetet. Lena Nyberg, som var den i
styrelsen som främst jobbade med barnkampanjerna, är i dag Barnombudsman, BO:
»Det är utvecklande att låta barn vara delakti74

ga och känna solidaritet
med barn i en annan del
av världen som lever
under helt andra premisser. Det går heller inte att
hålla barn okunniga om
verkligheten, och det är
heller inte bra för dem,
fast man förstås måste
skydda dem från de värsta
Lena Nyberg.
av blodiga scener och så,
men det engagemang som finns i att man kämpar för sina mänskliga rättigheter är ett engagemang man inte ska undanhålla barn, utan de
ska snarare utifrån ålder och mognad vara delaktiga.«

Informatörer reste över hela landet
Redan tidigt hade ISAK flera anställda informatörer. De första anställdes i början av  med
uppgift bland annat att följa upp resultaten av
Folkriksdagen. Uppgiften var att besöka skolor
och föreningar och berätta om södra Afrika,
apartheid, frihetskampen och antiapartheidarbetet i Sverige. De flesta arbetade en kortare tid,
eftersom arbetet var slitsamt med resor över
hela Sverige. Matz Nilsson hade jobbet i sex år,
och minns informatörstiden som en av de mest
givande i livet:
»Då jag pluggade till förskollärare i Kalmar i
slutet av -talet läste jag afrikansk historia av
intresse. Aktivist i Afrikagrupperna blev jag
några år senare.  blev jag ISAK:s informatör,
och då började resandet som var på heltid. Det
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Matz Nilsson i full aktion.

går nog inte att säga hur många elever jag kommit i kontakt med, men jag gissar att det rör sig
om bortåt trettio tusen. Jag besökte också en
stor del av landets folkhögskolor, men även
organisationer, fackföreningar och politiska
partiers lokalavdelningar. Det började med
UNICEF-kampanjen, men sedan övergick det
till allmän information. Sedan hade jag ju förmånen att bevaka och följa det som skedde i
södra Afrika, det var mycket spännande.«
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Barn mot apartheid
var en tidig kampanj som byggde på UNICEFrapporten »Children on the Frontline« och konferensen »Free the children« i Harare  där
skribenten deltog för att få inspiration till arbetet i Sverige. Unicef-rapporten handlade om
barn och ungdomars situation i södra Afrika
där hälften av befolkningen är under arton år,
och hur framtiden såg ut för dem. Fokus låg på
levnadssituationen och villkoren för barn när
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det gällde mat, vatten, utbildning och en trygg
familj. Men den behandlade också frågan om
barnsoldater och deras situation.
Hararekonferensen var ett internationellt
upprop för att sätta fokus på barnens situation i
Sydafrika i ett läge då våldet oavlåtligt skruvades
uppåt. Polisens räder i kåkstäderna med lastbilar som fraktade stora kartonger med gömda
poliser på flaket och drog på sig barnens stenkastning. Plötsligt stod poliserna upp och
besköt barnen med automatvapen! Eller barn i
tioårsåldern som arresterats på väg hem från
skolan och torterats i dagar på polisstationer
utan att föräldrarna haft en aning om var de
76

befann sig. Barn med egna upplevelser deltog i
konferensen och vittnade om de grymheter de
utsatts för. I den uppföljande kampanjen samarbetade ISAK bland annat med Unicef och
Rädda Barnen, som hade filmer och annat
material. Kampanjen var lyckad, och nådde ut
bra. Ett specialnummer av Afrikabulletinen
trycktes i närmare   exemplar, som till en
stor del köptes av ISAK:s medlemsorganisationer. Inhäftad i tidningen fanns en handledning
till kampanjen och artiklar som gjorde det lätt
att komma igång med arbetet.
Matz igen:
»Vi sände ut information till skolor om hur
de kunde få in situationen i södra Afrika i klassrummet, och många hörde av sig. Det var ofta
studiedagar för lärare, eller temadagar för elever
allt från klasser till hela skolor. På gymnasiet
skedde det oftast i aulan, med stora grupper. På
grundskolan mycket mer i klasser. I vissa skolor
gick man ut och jobbade i grupper, men oftast
handlade det om att informera om det som
hände. Sedan gällde det att koppla det till hur
elever här hemma kan bli aktiva och bidra till att
få en demokratiutveckling. Det handlade väldigt
mycket om att appellera till detta. Jag började
med att berätta om barns och ungdomars situation, sedan var det mer vad som händer i södra
Afrika, i Sydafrika.
Det roligaste var att vara ute och träffa barn. I
de övriga målgrupperna visste man var som var
att vänta, men då jag skulle till en mellanstadieklass visste jag aldrig vad jag skulle få för frågor.
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Ur ISAK:s kampanjtidning.

Det kanske mest givande var alla möten med
människor. Jag bodde ju inte på hotell, utan
hemma hos folk. Då informationspasset var
klart och man kom till övernattningen satt man
uppe till midnatt och diskuterade med de aktivister som man bodde hos. Men man vilade ju
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aldrig, utan det slet på kroppen. Responsen var
mycket bra, och det var kanske därför jag slutade som informatör. Aldrig någon kritik någon
gång, aldrig någon som gick till motangrepp,
utan bara idel beröm. Allt man sade var sanning, och man hade svar på alla frågor. Och då
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blev det dags att lämna informatörsjobbet och
gå vidare.«
Kanske berodde det på lyckosamma förutsättningar att ISAK i mitten av -talet låg
långt framme när det gällde fokuseringen på
barn. Matz var förskollä»Det roligaste var att rare och flera på ISAK:s
hade egen yrkesvara ute och träffa kansli
bakgrund som fritidspebarn. I de övriga mål- dagoger och utbildare av
fritidsledare. Att vardaggrupperna visste man sarbetet var slitigt men
var som var att vänta, givande kan också skribenten intyga, men även
men då jag skulle till skriva under på det som
var en bonus i jobbet.
en mellanstadieklass Lena Nyberg igen:
visste jag aldrig vad »I dag är det är svårt
att hitta en fråga som
jag skulle få för väckt ett sådant känslomässigt
engagemang.
frågor.« Det jag personligen haft
mest nytta av är möta
människor med helt annan bakgrund och helt
andra åsikter i andra frågor, engagerade
och roliga människor. Möta personer
som man i normala fall debatterade
emot, och sätta sig ner och hitta
gemensamma sätt att jobba tillsammans på, i en genuin kamp för grundläggande mänskliga rättigheter, var kul.
Det var ju i och för sig inte så svårt eftersom
alla var så rörande överens om att det här var en
superviktig fråga.
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Då var det också lite annorlunda att uppmärksamma på barnens situation i ett läge där
man i normala fall bara pratade länder och vuxnas situation. Plötsligt blev det en helt annan
ingång i frågorna, och där tror jag att vi var föregångare till vad som hänt sedan, när man nu allmänt tittar på vad som händer ur barns perspektiv. De kampanjer som idag fått mest
genomslag är de där man har vänt sig till barn
för att också få med sig och medvetandegöra
föräldrar. Som till exempel i hela miljöarbetet.«

Befria barnen från apartheid!
Strax innan de första ANC-ledarna frigavs hösten  hölls en stora konferensen Befria barnen från apartheid i Stockholm ‒ september
. Därmed kom den att utgöra en slags kulmen på barnaktiviteterna, även om de naturligtvis fortsatte en bit in i -talet. Konferensen
gav en då aktuell bild av situationen för barnen i
södra Afrika, och en rad personer från Frontstaterna och Sydafrika bjöds in. Detta var uttalat en
arbetskonferens riktad till organisationer i Sverige, och syftet var att få en ökad praktisk verksamhet.
Konferensen var ett samarbete mellan
Framtid för Afrika, ISAK och svenska
UNICEF-kommittén.
Lisbeth Palme, då ordförande i FN:s
barnfond UNICEF, deltog i den konferens i Harare  som var själva upprinnelsen till den svenska barnkonferensen. Hon
sade redan då att barn genom massmedia inser
förstås nu mer än någonsin, och att detta ställer
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krav på oss vuxna. Barn vill ha kunskap. När de
får det så tar de ställning och det är viktigt att vi
vuxna då är beredda. Och tillade: »jag tror att
barn är mer medvetna än många vuxna, faktiskt…«

Radio Freedom-kampanjen
En ANC:s röst i kampen mot apartheid var
Radio Freedom, som sände från fem afrikanska
länder in i Sydafrika. Den som ertappades med
att lyssna kunde få upp till fem års fängelse.
Ändå lyssnade människor på ANC:s budskap
och uppmaningar, på frihetssånger och på sådana nyheter som var censurerade i radio, TV och
tidningar inne i Sydafrika. Radio Freedom
behövde stöd på många sätt. Dels pengar och
hjälp att skaffa dyrbar sändar- och mottagarutrustning. Men också enkla saker som vanliga
ljudkassetter. Don Ngubeni från
Radio Freedom i Lusaka uttryckte det så här då han gästade
Sverige :
»För oss är en kassett en
viktig bit i vårt arbete. Ljudet
är vad det handlar om. Vi sänder iväg den inspelade rösten,
inte ett skrivet tal på ett papper.
Den levande rösten från ANC:s ledare är personlig, och du lyssnar. Du kan bilda dig en egen
uppfattning: Vad är denna person för människa? Vi sänder vår kassett till folket i Sydafrika.
Den avlyssnas. Den kopieras på andra kassetter
och sprids. Den spelar en stor roll i kampen mot
apartheid.«
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En del kassetter fördes in tomma, eller
med givarens gamla musik kvar för att verka
oskyldiga. Väl inne hölls de i beredskap för
kommande sändningar. På andra lät man det
gamla innehållet vara kvar i ‒ minuter, för att
sedan spela in förbjudet innehåll. Kring varje
kassett kanske det samlades ‒ svarta för att
snappa upp det senaste i kampen. Detta innebar
att en gammal kassett som bara låg och skräpade kunde förse tusentals med just det budskap
de behövde för att förstå situationen och delta i
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kampen. Kassetter mot apartheid! Tormod Nesset berättar gärna hur ISAK Oskarshamn jobbade med kassettinsamlingen:
»En av de centrala kampanjer som vi tog tag i
var Radio Freedom, och den blev väldigt rolig.
På några av kommunens fritidsgårdar snickrades lådor i form av väldiga spargrisar med en
slits där besökarna kunde stoppa banden. Vi
pratade med ungdomarna om syfte, och bad
dem att inte förvandla lådorna till papperskorgar för diverse skräp. Vara seriösa. Det blev väldigt lite skräp. Vi utbildade några ungdomar
från varje gård, och de pratade för saken och
vaktade lådorna tills gården stängde. Jättevälskött. Och det kom in massor av band, en
ungdomsgrupp i ISAK fick vi på köpet.«
Det ursprungliga initiativet togs i Holland,
och idén togs upp av SIF-klubben vid Sveriges
Radio. Radiomannen Kristian Romare hörde av
sig till ISAK tidigt  och ville bredda kampanjen genom ett samarbete med insamling av
pengar och kassettband. Det gick bra!

Shellkampanjen
Det multinationella jätteföretaget Shell utmanade en hel värld inklusive FN med sitt agerande i
södra Afrika. I strid mot FN:s oljebojkott försåg
man över  år Sydrhodesia med  procent av
förbrukningen av olja, och likadant var det med
Sydafrika. Med början från sommaren  bojkottade ISAK Shell. Det var en kombination av
sämre fackliga villkor vid Shellanläggningar i
Sydafrika och Shells strategiskt viktiga betydelse
för apartheidregimen som utlöste den interna80

tionella bojkotten. När Shell avskedade ett tal gruvarbetare vid kolgruvan i Rietspruit 
retade man upp Fria fackföreningsinternationalen (FFI). På mindre än två år hade bojkotten
fått med sig fack över hela världen. Tiden hade
kommit för den hittills kraftfullaste aktionen
mot ett bolag med fingrarna djupt nere i syltburken och ett av de många företag som stödde
apartheidstaten.
Redan innan dess hade ANC på en FN-konferens i Paris  uppmanat till bojkott av Shell,
och i maj  hade även Kyrkornas Världsråd
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Klippa symboler
var en sak…

diskuterat en internationell bojkott mot Shell.
Att såväl fack som kyrkan tidigt engagerat sig
betydde mycket för den senare spridningen.
Jonas Ideström var vapenfri tjänstepliktig,
VTP, på ISAK och började jobba med kampanjen :
»Jag hade länge haft ett eget brinnande Afrikaintresse och var mycket engagerad i frågor om
multinationella företag. Min ansökan att bli
VTP:are beviljades, och jag kom rätt in i Shellkampanjen. I de kretsar jag befann mig, i Svenska Kyrkans ungdom, var det självklart att bojkotta Shell, på samma sätt som det var självklart
att bojkotta Nestlé. Jag märker fortfarande att
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jag aldrig tankar på Shell, och jag vet
andra som säger samma sak. Det fick ett väldigt,
väldigt genomslag.«
I Sverige såldes Shells drivmedel och eldningsolja främst av privata företagare med leasingavtal med Shell, men även genom egna dotterbolag. Strax före sommaren uppmanade
ISAK till bojkott mot dels försäljning av olja
med mera till företag, institutioner, fastigheter
och andra storförbrukare och dels till bojkott av
Shells mackar. För att undvika en bojkott av de
mackar som drevs av ägare anslutna till Svenska
Shellhandlarföreningen tog denna kontakt med
ISAK och erbjöd sig att försöka förmå Shell att
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dra sig ur Sydafrika. Som motprestation sköt
ISAK upp bojkotten av dessa mackar till i mitten av augusti. Bojkotten av Shells egna mackar
och övriga produkter fortsatte. Augusti kom,
men föga överraskande lyckades inte föreningen
att få Shell att lämna Sydafrika. ISAK bedömde
ändå att det kunde skada Shell att handlarna
samarbetade med ISAK och att det fanns svårigheter att argumentera för en bojkott av handlarna inför allmänheten.
Därför
ställde
»Shell låtsades oberörd ISAK två krav, som
föreningen
också
av bojkotten, men under gick med på. Det ena
täcket skedde en hel var att sända en
gemensam delegadel. Man hyrde in tion till Shells interkonsultfirman Pagan nationella huvudkontor, det andra var
International som speci- ett gemensamt uttaaliserat sig på att lande om Shells engagemang i Sydafrika
bekämpa bojkott- som skulle läggas ut i
kampanjer.« mackarna.
Shell låtsades oberörd av bojkotten, men under täcket skedde en
hel del. Man hyrde in konsultfirman Pagan
International som specialiserat sig på att
bekämpa bojkottkampanjer. De hade övat med
Union Carbides mörkläggning av giftkatastrofen i Bhupal samt med Nestlés mjölkersättning
som dödat spädbarn i utvecklingsländerna.
Pagan rekommenderade bland annat en
’meningsfull dialog’ med kyrkor och fack, och
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att man använder sig av mellanhänder för detta,
och det var exakt den taktiken som Shellhandlarföreningen spelade med i. Föreningen skulle
som motprestation be Shell lämna Sydafrika,
och producera ett antiapartheidmaterial att
lägga ut på mackarna. När inget av detta utfördes av föreningen på ett hederligt sätt utvidgades bojkotten även till dem. Men under tiden
hade ett dilemma uppstått i kampanjen, precis
som Paganstrategin avsett.

Shell oberört? Knappast!
Trots att svenska Shell försökte spela oberört av
kampanjen visade oljebolagets aktiviteter på
motsatsen. När det internationella bolaget höll
bolagsstämma i Haag  offentliggjordes en
vinstnedgång på  procent Till skillnad från
den sydafrikadebatt som rasat i flera år vållade
detta tapp öppen oro hos aktieägarna. ISAK:s
representant på stämman märkte dock inte att
styrelsen gav något svar om orsaken till försämringen. Man höll masken.
Även Holger Sandelin var VTP:are på ISAK:s
kansli, och har många år senare ingen svårighet
att komma ihåg då han satt från tidig morgon
till sena natten, och skrev rent kampanjskriften
om Shell. Men främst i minnet ligger en annan
historia:
»Samma dag som jag började på ISAK hade
någon precis sprängt en bomb på ANC-kontoret i Stockholm, och det var inte mycket till ’hejoch-välkommen’, utan ett skarpt läge. Jag brukar
säga att jag är den ende VTP som är utbildad
under krigsliknande situationer. Lyckligtvis var
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… att klippa »the real thing« var något helt annat som också oroade aktieägarna.
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detta den enda incidenten av detta slag. Shellkampanjen hade precis startat då jag kom till
ISAK, och hade inte tänkt i de banorna över
huvud taget, så det blev väldigt spännande.
Innan hade jag hört talas om konsumentbojkotterna på -talet, men på så när som på Ärkebiskop Olof Sundbys insats på ASEA:s
bolagsstämma hade jag noll koll på företagskampanjerna. Innan Shellkampanjen var
det hela enkelt, men nu uppstod det plötsligt en
ambivalens bland medlemmarna. När svenska
Shell plockade fram de enskilda mackägarna
och frontade med dem blev det problematiskt.
Vad man kan lära sig av detta var att innan man
ger sig på de stora multinationella företagen så
måste man ha bestämt sig för en väldigt tydlig
strategi. Nu räknade ISAK med det stora allmänna stöd man hade bland vanligt folk. När
det så kom till personer i grannskapet som man
kände, och som kanske skulle gå i konkurs, då
räckte inte detta stöd. ISAK hade ju inte heller
resurser som motsvarade dem som Shell hade.
Det blev en omöjlig pedagogisk nöt att bojkotta
Shell, och samtidigt undanta de shellmackar
som egna företagare driver. Frågan är om ISAK
insåg vilka krafter som sattes i rullning. Samtidigt som detta skedde blev ISAK för första gången tvunget att ta avstånd mot bojkottaktioner,
då militanta grupper utanför ISAK medlemsorganisationer saboterade shellstationer.«
Problemen hopade sig och den vandalisering
mot Shellmackar som militanta grupper utanför ISAK utfört slog väldigt tydligt mot kampanjen. De medlemmar som hade ett engageFas 2 • Full fart framåt 1984–90

Svenska kyrkan gick i främsta ledet i Shellkampanjen.

mang i internationella frågor hade stort förtroende för ISAK, och där var kampanjen inte så
kontroversiell. Trots att svenska kyrkan inte var
medlem stod den upp för kampanjen. Först då
andra började förstöra Shellmackarna blev det
mer problematiskt. Teoretiskt var kampanjupplägget inget problem, men i praktiken blev det
svårt. Ungefär som att blåsa och ha mjöl i munnen samtidigt. Plötsligt hamnade ISAK i samma
läge som Shellhandlarföreningen som hävdade:
»Vi har gjort vad vi har kunnat, bett Shell att
lämna Sydafrika, men de struntar i detta.«
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Nu sade ISAK: »Vi har uppmanat dessa aktivister att inte ta till vandalisering, men de struntar i det.«
När attentaten trots detta fortsatte fick kampanjen svårigheter åt två håll. De militanta
grupperna ansåg att ISAK tog för stora hänsyn,
var för veka helt enkelt.
var inte så svårt
»…den vandalisering Detta
att ta. Värre var att det
mot Shellmackar som uppstod en tveksamhet
militanta grupper inom ISAK, främst hos
de liberala delarna.
utanför ISAK utfört slog Folkpartiets Ungdomslämnade
väldigt tydligt mot förbund
ISAK, och Folkpartiets
kampanjen.« Kvinnoförbund var
också kritiska, men
stannade kvar. Svenska Kyrkan däremot stod
fast, och där var kampanjen var sanktionerad på
högsta nivå, i Kyrkomötet . Den hittills
yngsta delegaten skrev den motion om Shellbojkott som passerade igenom utan vare sig debatt
eller reservation. Motionärens namn var Holger
Sandelin.
Shellkampanjen blev tillsammans med Företagskampanjen och Barn mot apartheid ett slags
flaggskepp för ISAK. När det gäller att i koppla
ett socialt engagemang med konkreta handlingar var det ett enkelt sätt att göra någonting.
Eftersom vanliga människor i allmänhet inte
köper särskilt många borriggar eller gruvutrustning, var det svårt att som konsument bojkotta
Atlas-Copco. Shellkampanjen var bättre, efter-
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som det inte var en särskilt
stor uppoffring att ta sig
till en annan mack för att
tanka.
ISAK:s förre organisationssekreterare Peter Göransson ser i backspegeln
Peter Göransson.
ändå fördelar med kampanjen:
»Frågan var bra att samla folk kring då handelsförbudet hade tagit bort de sydafrikanska
varorna från hyllorna och kampanjen innebar
att Shells varumärke fick sig en törn. Hade Shell
varit oberörda skulle de inte brytt sig om att
kontakta oss. Tyvärr var det mest attentaten mot
shellmackarna som syntes utåt för dem som
läste kvällspressen. På lokala orter som i Dalarna och Oskarshamn var det nog annorlunda
med de fredliga aktioner som var kampanjens
syfte. Förresten höll jag på att få ett nytt jobb.
Informationssekreteraren på Shell frågade mig:
’Du Peter, vad har du för utbildning? Det är folk
som du som vi behöver på Svenska Shell.’
Vann då den svenska antipartheidrörelsen på
Shellkampanjen? Det är svårt att svara på, och
beror på vilken målgrupp man pratar om. För
många som inte var engagerade i frågorna var
det sabotagen och anarkisterna som märktes,
och där kanske man likställde dem med antiapartheidrörelsen. Där skadade kampanjen. Men
i de sammanhang där ISAK kunde nå fram, på
gator och torg, insändare och annat, verkade
kampanjen positivt.«
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På Folkriksdagen mot Apartheid 23 februari 1986 höll Olof Palme höll sitt sista anförande. Här i samspråk med Oliver Tambo.

Några viktiga samarbeten
Folkriksdag mot apartheid februari 1986
Tillsammans med bland andra Svenska FN-förbundet arrangerade ISAK Svensk Folkriksdag
mot Apartheid, som inte var en enstaka händelse som avslutades den  februari , utan en
avspark för ett starkare antiapartheidarbete.
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Den kom att bli en inspiration och stimulans till
fortsatt lokalt och centralt arbete hela vägen
fram till det demokratiska Sydafrika och självständiga Namibia. Innan Folkriksdagen hölls
lokala Folkriksdagar på ett trettiotal platser runtom i landet, och alla organisationer som
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anmält sig fick inbjudan. Där förbereddes frågorna och skrevs motioner som
sändes ut till alla delegater så att de
kunde förbereda sig till de olika
utskotten där motionerna sedan
behandlades. Delegaterna var alltså
inne i frågorna redan då de anlände,
och hade med sig synpunkter från
andra att stärka sitt mandat med.
Själva behandlingen av förslagen
till beslut skedde i två etapper: först i
arbetsutskott, därefter i beslutande
plenum. Delegaterna kunde själva
önska vilket utskott de ville jobba i,
och önskemålen försökte då förberedelsekommittén tillmötesgå så
långt det gick.
Upplägget liknade den ordning
som gäller i demokratiska parlament, med utsedda delegater, ett
utskottsarbete och beslutande plenarmöten. Dessutom hölls ett
öppnings- och ett avslutningsmöte med anföranden av prominenta
gäster. Knappast någon kan ha
missat att det var på folkriksdagen statsminister Olof Palme höll
sitt sista anförande, eller att det
historiska fotot av ANC:s president Oliver Tambo och Olof
Palme bredvid varandra togs
just här. Också Theo-Ben Guirab från SWAPO och ordföranden i FN:s särskilda kommitté
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Skolbarn ställde upp med sång på Folkriksdagen.

mot apartheid Joseph Garba talade till de över
tusen delegater från hela Sverige.
Själva arbetet skedde sedan i sex utskott. I det
första, Sydafrikas hot mot världsfreden togs
många frågor upp, bland annat kärnvapeninnehavet, vapenindustrin, utländska företags stöd
till krigsmakten och aggressionen mot grannländerna.
De andra och tredje utskotten behandlade
stödet till frihetskampen i Sydafrika och till
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ISAK:s Lennart Renöfält och FN-förbundets
Jan Bergqvist i presidiet.
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Namibias väg till självständighet, men också
plundringen av Namibias naturresurser.
Det fjärde utskottet arbetade med biståndet
till Frontstaterna, och det femte och sjätte med
ISAK:s kärnfrågor: de ekonomiska sanktionerna
och FN:s svartlistning av idrott och kultur.
Ingen parlamentarisk behandling utan reservationer, det förekom ett flertal. Bland annat
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enades Anna Lindh, SSU, Beatrice Ask MUF,
Maria Leissner (fp), Hans-Göran Franck (s) och
Roger Hällhag, LSU i en reservation mot att inte
också brott mot de mänskliga rättigheterna i
frontstaterna togs upp. Övergreppen i Matabeleland i Zimbabwe pågick vid denna tid.
Lotta Johnsson-Fornarve var vid tiden ledamot i ISAK:s styrelse och minns slitet:
»Vi hade inga datorer på den tiden! Allt fick
skrivas på maskin, och alla ändringar fick man
sedan klippa och klistra in. Flera hundra funktionärer av alla slag skulle organiseras i allt från
att vakta dörrarna till att skriva maskin. Folkriksdagen lyfte apartheidfrågan och sanktionsfrågan något enormt, och bidrog till att Sydafrikafrågan blev den största internationella frågan
vid den tiden. Precis alla var med, även Moderata ungdomsförbundet som motsatte sig i princip allt. Detta var utmärkt, eftersom det skapade
en polarisering till vilken det var lätt att förhålla
sig, och effekten blev enande för de övriga delegaterna. Organisationer som innan kanske tvekat i stödet till ANC eller haft andra dubier
kunde nu med MUF:s uttalade ståndpunkter
bestämma sig för hur de skulle ha det.
Detta var den största och bredaste sammankomsten i frågan, och kunde med sitt upplägg ta
viktiga politiska beslut vilket var mycket betydelsefullt i det kommande opinionsarbetet,
eftersom man kunde hänvisa till dessa. Plus att
den gav en enorm skjuts åt arbetet ute i landet.
Mängder med sportklubbar och fritidsorganisationer, fackföreningar och andra lokala organisationer som normalt inte ägnar sig åt samhällsFas 2 • Full fart framåt 1984–90

frågor var där. Sju hundra nationella, regionala
och lokala organisationer var representerade av
över tusen delegater. Mäktigt!«
Trots reservationer enades folkriksdagen inte
överraskande för en appell för sanktioner mot
Sydafrika där den fördömde apartheidsystemet,
ockupationen av
attacker»Vi hade inga datorer Namibia,
na mot Frontstapå den tiden! Allt fick terna; tillsammans
brott mot mänskskrivas på maskin ligheten liknande
och alla ändringar nazismens och ett
allvarligt hot mot
fick man sedan klippa fred och säkerhet i
och klistra in.« världen.
Vidare gav folkriksdagen det fulla
stödet till folkens kamp i Sydafrika och Namibia
och uppmanade FN:s säkerhetsråd att införa
heltäckande och bindande sanktioner mot
apartheidregimen. Slutligen uppmanade man
världens regeringar att om de ännu inte gjort
det, bryta alla slags relationer med Sydafrika och
Namibia.
Allt gick förstås inte som på räls, och Lotta
minns särskilt en riktig rysare:
»Till den avslutande galan på Konserthuset
skulle Nicolai Gedda uppträda som en slags
avbön eftersom han svartlistats efter ett framträdande i Sydafrika. Men bussen med ljudutrustning fastnade i Södertunneln. Galan blev
kraftigt försenad och det var nervöst innan bussen anlände och galan äntligen kunde börja.«
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Kampanjen mot Högförräderirättegångarna
Ett annat exempel på tidigt samarbete med
andra organisationer var då ISAK, Kooperativa
Förbundet, Svenska Ekumeniska Nämnden
(SEN) och Svenska FN-förbundet med flera,
 tillsammans drog upp en kampanj till stöd
för aktivister från ibland annat UDF som åtalats
för högförräderi och som hotades av mycket
stränga straff.
Bakgrunden var att  män och kvinnor stod
inför rätta, anklagade för »Högförräderi mot
staten«, ett brott som kunde medföra dödsstraff. I vagt formulerade anklagelser påstods de
vara sammansvurna med eller agenter för en
revolutionär allians som sökte störta den sydafrikanska regeringen. De flesta hade arbetat i
uppbyggandet av UDF, en paraplyorganisation
för över  organisationer. Om de anklagade
skulle dömas för högförräderi betydde det stora
svårigheter för UDF:s arbete, vilket ju också var
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avsikten. Både ISAK och SEN grundade för en
namninsamling och tog fram ett material som
inspirerade till en brevkampanj. Den var dels
traditionell med brev riktad mot apartheidregimen. Men den var också okonventionell där
man uppmanade folk att skriva till ’vanliga’ vita
sydafrikaner för att göra dem uppmärksamma
på var regimen sysslade med.
Vidare uppmanade kampanjen skolklasser i
Sverige att skriva till skolklasser i Sydafrika för
att få igång mentala processer som på sikt skulle
kunna störa regimen.
Slutligen fanns i upplägget att uppmana vanliga människor att skriva till de åtalade för att
visa sitt stöd. Också en liten skrift med fakta
som behövdes i kampanjarbetet utkom i december .
SENs generalsekreterare Rune Forsbeck var
navet i arbetet, och tycker i efterhand inte att det
var förspilld möda:
»Svenska Ekumeniska Nämnden försökte få
ner svenska jurister för att följa rättegångarna,
och man hade i detta också starkt stöd av Internationella juristkommissionen i Genève.
Även några av dem som
då arbetade på den
svenska legationen i
Pretoria tillbringade en
hel del tid med att följa
rättegångarna. Åtskilliga toppjurister var
intresserade att åka,
Rune Forsbeck.
bland dem den förre
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justitieministern Lennart Geijer. Till slut
bestämde vi oss för Hans-Göran Franck och
Staffan Vängby. De sökte visum, och trots att
bedömningen var att regimen för skams skull
inte skulle vägra en kvalificerad delegation
visum, var det ändå detta som skedde. Det blev
alltså inget, och ändå blev det något. Jag tror det
var viktigt för de anklagade att vi var beredda att
sända ner folk. Det hade nog också sin betydelse
att regimen fick klart för sig att det inte gick att
genomföra rättegångarna i smyg. Det var ju inte
heller bara i Sverige som de följdes med stor
uppmärksamhet.«
Nu hann inte heller övriga delar av kampanjen utvecklas särskilt mycket innan kampanjen
avblåstes då regimen lade ner rättegångarna.
Vinsten för ISAK var att rutiner för samarbeten
kunde börja byggas upp, och kampanjinstrumentet finslipas, vilket kom till nytta i de kommande kampanjerna för apartheidregimens
politiska fångar.

Riv apartheids fängelse
SAMSA var en bred samarbetsorganisation som
bestod av ISAK, Afrikagrupperna, Svenska Kyrkans Mission (SKM), Ekumeniska Nämnden
och FN-Förbundet. Samarbetet pågick under
flera år bland annat i den gemensamma kampanjen »Riv apartheids fängelse«, och syftade till
att frige samtliga politiska fångar i Sydafrika.
Lokala grupper samlade in namn, pengar och
skickade vykort, men det kanske mest spektakulära var den demonstration som skedde utanför
den sydafrikanska legationen varje dag under
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Partirepresentanter ur skilda läger tillsammans mot apartheid utanför den sydafrikanska legationen. Från vänster Monica
Selahn (cp), Jan Sandberg (m), Peter Örn (fp), Dan Ericsson (KDS), Bo Toresson, (s) och Kenneth Kvist (VPK).

flera veckors tid. Avslutningen var FN:s dag för
politiska fångar den  oktober . Varje dag
turades olika medlemsorganisationer om att
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demonstrera utanför legationen. Ibland lyckades man samla mycket folk och ibland var det
inte så många. Men representanter från skilda
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ISAK och befrielserörelserna
ANC och SWAPO
Från ISAK:s första början var stödet till befrielserörelserna inskrivna i stadgarna med de bägge
parollerna:
• Stöd motståndskampen! Stöd ANC!
• Sydafrika ur Namibia! Stöd SWAPO!

medlemsorganisationer stod
där varje dag i ur och skur. Vid några tillfällen
lyckades SAMSA få samtliga politiska partier att
genomföra en gemensam protestaktion mot de
politiska fångarna och överlämna en resolution
till den sydafrikanska regimen via legationen.
Det är rimligt att anta att den sydafrikanska
legationen tog intryck eftersom samtliga politiska partier deltog i en gemensam manifestation,
och att partierna representerades på hög nivå
genom partisekreterare eller riksdagsledamöter.
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Alla människor, familjer och föreningar behöver
sanna vänner. Tillfälliga bekantskaper, flyktiga
möten och någon att snacka med vid baren eller
över kopp kaffe är visserligen både trevligt och
rentav viktigt. Men det kan inte ersätta verklig
vänskap, ett förhållande där man inte behöver
vara snäll jämt, eller tycka lika alltid. En vänskap
som försiktigt säger ifrån då man halkat lite
snett, eller gjort fel, men som ändå finns kvar
efteråt. En vänskap som håller, kort sagt.
ISAK kände att det var accepterat, och representanter för ISAK bemöttes alltid med respekt
av ANC och SWAPO. Jan Henningsson var en
ung ordförande som tjugofem år senare är
imponerad av hur dessa aktivister togs emot:
»ANC och SWAPO såg redan från början
dynamiken och kraften i det som i starten var en
ungdomsrörelse. Afrikagrupperna, SKU, SUL,
det började ändå i hög grad med ungdom i Sverige. Ung entusiasm och idealitet kopplades till
en fråga som faktiskt visade sig gå över alla möjliga ideologiska och politiska gränser.«
Ingen kan betvivla att de bägge befrielserörelserna i ISAK hade en vän med miljoner huvuden, och en stor del av den svenska befolkningen fanns i medlemsorganisationerna. Många
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andra åter lade en slant i bössorna. Inte
för att ISAK:s medlemmar alltid applåderade den väpnade kampen, men
ISAK fanns där, och ISAK ställde upp.
Detta kan sammanfatta det ideella stödet.
Det logistiska stödet innebar att
ISAK kunde hjälpa befrielserörelserna
att komma hit med personer, och att
låta dem komma ut i Sverige och
möta svenskar. Turnéer med hela kulturgrupper, eller enskilda funktionärer, långa, många, stora och små
möten, connections, detta kunde
ISAK ställa upp med. Men det handlade också om att ISAK hade informatörer som reste till Sydafrika.
Det ekonomiska stödet kunde
vara allt från en bössa på lunchbordet på jobbet till en nationell
insamlingsdag. Det går här inte att
ens uppskatta storleken på det
ekonomiska stödet från  till
. Det var ett antal kronor. De
behövdes, och de kom fram.
Till dessa möjligheter att stödja
befrielserörelserna i Sverige
kommer något som ANC:s förre
sverigerepresentant Lindiwe Mabuza poängterade vid sitt besök i Stockholm 
inför denna skrift att:
»…some ISAK members were working
very closely with people in the underground
structures of the ANC inside South Africa,
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especially in the trade unions and the churches.
The information from internal sources would
help to repudiate claims made by anti-ANC or
anti-SACTU elements as to the importance or
relevance of these two organisations inside the
country.«
Afrikagrupparen och ISAK:s före detta kampanjsekreterare Magnus Walan var en av dem
som inhämtade information och kopplade samman ISAK med främst fackliga aktivister inne i
Sydafrika. Han fick många upplevelser, alla inte
så angenäma som denna:
»Jag bodde i mitten av -talet oftast på ett
Lutheral Youth Hostel i Kapstaden, och en dag
kom värdinnan till mig och sa att en man med
trenchcoat och slokhatt frågade efter mig.
’Han står därnere vid
stängslet’. Jag visste
inte vem det var men
när jag såg honom
insåg jag att det var
Magnus Walan.
Trevor Manuel, en av
UDF:s ledare i Kapstaden med husarrest som han smitit från. I dag
är han Sydafrikas finansminister. Han var så
nyfiken på vilka nyheter jag hade från Sverige,
vilket jag kunde berätta om ANC. Då jag berättade om Operation Dagsverke och gräsrotsarbetet blev han alldeles lyrisk...«
Flera decennier senare är det naturligtvis
intressant att veta om ISAK:s informationssökare tog del i att föra in respektive föra ut ANC:s
budskap och annat intressant, men förbjudet.
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Magnus igen: »Ibland kunde det vara att föra in
väldigt specifika budskap som man då fick minnas, det handlade mest om att föra ut. Massor
med interna dokument, strategipapper. De första utkasten till Reconstruction Develop- »I dag är han finansment Program fick
jag ta med till ANC i minister. Han var så
Stockholm från dåva- nyfiken på vilka nyherande generalsekreteraren i COSATU Jay ter jag hade från
Naidoo. Det var inget Sverige… Då jag
bannlyst
material,
men kunde förstås berättade om
skada ANC om det
Operation Dagsverke
kom fel. Jag kunde
också posta grejor, och gräsrotsarbetet
blanda med tidningar
och skicka hem. Det blev han alldeles
funkade faktiskt. För lyrisk...«
min egen del var min
största farhåga att ofrivilligt agera som spårhund, leda säkerhetstjänsten på ungdomsledarna i ungdomsorganisatioonen SAYCO (South
African Youth Congress) som var så otroligt
efterlysta att jag undvek att ta kontakt med dem.
Men de nosade reda på var jag fanns, och dök
upp. Jag kommer särskilt ihåg Simon Ntombela
som jag låtsades vara portföljbärare åt, och han
spelade rik snofsigt klädd affärsman.«
Ibland fick Magnus möjlighet att prata på
kongresser, väldigt snabbt påkommet, som
Post- och Teleanställdas nationella kongress,
COSATU:s regionala kongress i Johannesburg.
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Men mest handlade det om att få intervjuer
med fackliga företrädare och andra aktivister,
och föra hem resultaten säkert. Metoden var att
inleda bandet med tre minuter Rolling Stones,
först därefter kom själva intervjun. Absolut inga
namn, utan det gällde att hålla reda på inslagen
och känna igen rösten. Men resorna som skedde
med turistvisum skedde inte opåtalda. Magnus
blev vid flera tillfällen hotad i Sverige på ett sätt
som inte var roligt. Även under resorna skedde
obehagligheter. Magnus igen:
»Man fick lära sig reglerna för att bli introducerad på ett ordentligt sätt. Vem man kunde lita
på. Om man umgicks i fel sällskap kunde man
hamna i arresten, det gjorde jag två gånger och
fick kameran tömd. Men jag räddade ut de filmer jag gömt i strumporna och i kalsingarna.«
De informationer och bilder Magnus, Christer Pettersson, Lasse Herneklint och andra förde
hem från resorna i Sydafrika och Namibia ledde
sedan till publiceringen av böcker, bildband,
reportagen och mängder med föreläsningar och
möten. Att rapportörerna hade högt anseende i
ANC:s ögon vet vi redan. De var även några av
de grundpelare i ISAK:s arbete som gav
organisationen en djup respekt.

ISAK:s fackliga kontakter
Det fackliga arbetet i Sverige och i
Sydafrika var ett viktigt arbetsfält för
ISAK, som hade ett nära samarbete
med sina medlemmar Statstjänstemannaförbundet och SHSTF. Även med Lärarfacken, Kommunal och SIF uppstod ett bra förFas 2 • Full fart framåt 1984–90

hållande, och man arbetade också medvetet för
att få ett bra samarbetsklimat med Metall där
det kärvade. När ISAK skapade kontakter med
facket inne i Sydafrika fick man också de kontakter med underjordiska ANC som annars inte
gick att få.
Strax efter ISAK:s bildande uppstod ett fackligt uppsving i Sydafrika,
samtidigt som det där
fanns en mycket blandad
kompott av förbund. Regimen tillät  snävt fackligt arbete med löne- och
arbetsvillkor på agendan,
så länge det inte gick politik i arbetet. Med denna
tillåtande-kontrollerande
hållning hoppades man
kunna stävja de politiska
kraven på demokrati. I det kalla-krigsscenario
som rådde även i Sverige fanns det en global
uppdelning i den sovjetkontrollerade fackföreningsinternationalen och den fria fackföreningsinternational där de svenska facken ingick. Den
fackliga federationen South African Congress of Trade Unions SACTU tillhörde
den förra, vilket innebar en svårighet
och ett av skälen till spänningar med
de svenska förbunden.
Tidigt gällde det särskilt att få personliga förbindelser med SACTU,
som var den fackliga underjordiska grenen och nära allierad med ANC. Därmed
blev de också viktiga för ISAK, som tidigt var till
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Gruvarbetare organiserar sig.

hjälp med att ordna turnéer i Sverige med
SACTU-folk som lämnat Sydafrika.
De sydafrikanska facken växte och radikaliserades, och tillsammans med ett brett urval organisationer bildades UDF . Strax därefter deltog facken i stödaktioner för de strejkande eleverna. »The November stay-away« i november
 var en brytpunkt, som skakade om regimen
med paroller som Frige Mandela! och Häv
bannlysningen av ANC! och bland annat ledde
till det första undantagstillståndet. Nu hade de
progressiva förbunden definitivt utvidgat agenFas 2 • Full fart framåt 1984–90

dan till också de politiska kraven.
I december  bildades fackföreningsfederationen Congress of South African Trade Unions (COSATU) som blev den stora samlade
blåställsfederationen. Två tidigare fackföreningsfederationer plus enskilda fackförbund
gick här ihop, och totalt  fackförbund med
sammanlagt , miljoner betalande medlemmar
arbetade nu under samma paraply. Förutom de
politiska kraven ovan gav man i sin plattform
öppet stöd till ANC och även till internationella
sanktioner. Regimens svar kom snabbt och slog
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hårt: undantagstillstånd, massarresteringar, en
rad ledare åtalades och fördes in i högförräderirättegångar, förbud mot politiska aktiviteter, finansiell strypning och som kronan på
verket sprängdes COSATU:s kontor i Johannesburg.
Nu borde det stå klart för alla som ville se
verkligheten att facket i Sydafrika gått utanför
gränserna för vanlig facklig verksamhet och växt
till en mycket viktig aktör i hela befrielsekampen. Samtidigt dominerades den svenska fackliga rörelsen av Metalls tydliga motstånd mot
sanktioner. Dessa skulle hota både svenska och
framförallt sydafrikanska jobb. En bedömning
som inte delades av dem det berörde, arbetarnas
egna företrädare facket i Sydafrika. När de fackliga företrädarna från COSATU hävdade att det
»inte gäller våra jobb, utan våra liv«, bortsåg
bland annat Metall från detta, och valde istället
att verka för ökat bistånd.
Fackförbunden inne i Sydafrika, framförallt
COSATU, hade stort intresse av att träffa ISAK:s
rapportörer. ISAK hade ju inte hade de förbehåll som många fack i Sverige ställde upp. ISAK
däremot kunde i Sverige föra ut en osminkad
bild av de sydafrikanska fackföreningarna, och
även vara tydliga i att presentera deras syn på
ANC, på sanktioner och deras politiska krav.
ISAK:s rapportör Magnus Walan träffade Thozamile Botha, en facklig representant på SKFs
fabrik i Uitenhage som med egna ögon sett hur
svenska kullager kommit till användning på
sydafrikanska militärfordon. Dessutom ville
han att berätta om något annat:
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»Jag är personligen övertygad om att utan
stödet från de nordiska länderna hade inte ANC
som befrielserörelse i vid bemärkelse varit där
den är idag. Visst, de östeuropeiska länderna
stöttade oss med utbildning, stipendier och
militärträning, men det var de nordiska länderna. som stöttade oss finansiellt. Vår budget,
ANC-budgeten, var nästan som en del av de ländernas egen budget. Maten vi åt kom regelbundet varje år från de nordiska länderna, så för
mig är detta det bästa minnet. För det spelar
ingen roll hur väl vi har tränats militärt. Om vi
inte har något att äta på kvällen kan vi helt
enkelt inte överleva. I stor utsträckning blev vi
försedda med kläder och mat från de nordiska
länderna, Danmark, Norge och Sverige är de
länder som verkligen gav oss mat.«

Kultur i kampen mot apartheid
Också i ganska blygsamma aktiviteter gick kulturen som en röd tråd i solidaritetsarbetet.
Detta kan naturligtvis sägas om åtskilliga rörelser, eftersom kulturen alltid är en mobiliserande
faktor. Skillnaden är att antiapartheidarbetet
fick en draghjälp som hette duga – de högklassiga afrikanska kulturuttrycken! Man kan vända
på resonemanget: Vid de större arrangemangen
fanns det alltid utrymme för själva budskapet,
men det dragande var det kulturella inslaget.
När Nadine Gordimer fick Nobelpriset i litteratur arrangerade ISAK en gala på Stadsteatern
där artister som Monika Zetterlund, Allan
Edvall och Arja Saionmaa hyllade antiapartheidaktivisten Nadine. Höjdpunkten var det
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Glögg mot apartheid i Dala Floda.

gripande tal som Sara Lidman höll till Nadine,
hennes personliga vän sedan många år.
Sång och musik, men även drama och andra
kulturgrupper spelade en utomordentligt viktig
roll i solidaritetsarbetet och gav upphov till fina
möten mellan svenskar och sydafrikaner. Medlemsföreningen Artister mot Apartheid (AMA)
startades tidigt på initiativ av ISAK för att mer
direkt involvera artister i arbetet, och de var
under några år mycket aktiva och organiserade
ett antal konserter. I artistuppbådet syntes bland
annat trubadurerna Pierre Ström och Fred
Åkerström. Efter ANC-galan i Göteborg 
fortsatte åtskilliga artister att engagera sig i
kampen.
I förstone tänker många på jätteevenemangen
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i Göteborg och i Globen. Men mest omedelbart
var de lokala körer och kulturarbetare, sida vid
sida med professionella artister som Björn Afzelius och sydafrikanen Brian Isaacs, som spred
budskap, berörde och engagerade. Teatergrupper, artister och körer från södra Afrika som
SOMAFCO:s Amandlaturné, Tananas, Vusi
Mahlasela och Julian Bahula turnerade runt i
Sverige och drog inte bara stor publik, utan
understödde också kampanjer och demonstrationer. Där blev sång och musik självklara inslag
och till exempel Falu Fredskör medverkade
under alla år från  som en röd tråd genom
alla Dala-ISAK:s aktiviteter. Körens ordförande
Britt Nordström berättar:
»Vi fick kontakt med södra Afrika på två kör101

Pierre Ström.

Gatuteater.

seminarier som
Afrikagrupperna arrangerade
. De afrikanska sångerna gjorde ett
Omslag från Falu Fredskör.
starkt intryck
på oss, och vi tog upp dem på vår repertoar. Det
hände väldigt mycket kring Sydafrika då, och
när Dala-ISAK bildades  var en stor del av
kören med. Detta blev starten för ett nu mer än
-årigt arbete för södra Afrika, med mängder
med framträdanden där pengainsamling, flygblad och diskussioner fyllt tiden. Vi har under
Lars Englunds ledning sjungit vid glögg mot
apartheid, för gruvarbetarna som strejkade,
ordnat körverkstäder, sjungit för de första fris102

läppta ANC-ledarna februari  och var förstås med i jättekören i Globen.«
Sånggruppen Fjedur som har sina rötter i
Dalarna och den
svenska folkmusiken
gav från mitten av »Sånger på Zulu
-talet betydande
fördes på ett unikt
inspiration till afrikansk körsång. Under sätt in i den sakrala
ledning av Anders
Nyberg turnerade kö- sångskatten.«
ren runtom i Sverige,
gav konserter och deltog i körseminarier. Samtidigt gav man ut skivor och framträdde i radioprogram. Sammantaget har Fjedur haft en
enorm betydelse för den afrikanska körmusiken
i Sverige och internationellt.
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Amandla, ANC:s kulturgrupp på en av sina turnéer i Sverige.

Jan Henningson har också kyrkans perspektiv:
»I Sverige var körsången ett handtag på den
förtryckta gruppens inre liv, dess kultur. Detta
var inget av offer, tycka-synd-om-betonat, utan
där dom hade något att ge oss, nämligen attraktiv, vacker, lätt-instuderad körmusik. Och så
hade vi genidraget av musikgruppen Fjedur
som tog sig an de här Amandlasångerna, vi-skaFas 2 • Full fart framåt 1984–90

segra-sångerna. Allt blev så sjunget, inte minst i
kyrkor och kapell. De kom till och med in i den
nya ekumeniska psalmboken. Sånger på Zulu
fördes på ett unikt sätt in i den sakrala sångskatten. Tog man upp dessa sånger i en landsortskyrka på -talet stämde minst halva församlingen in! Det är oerhört betydelsefullt i bred
opinionsbildning, att du kan identifiera dig med
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»…mest omedelbart var
de lokala körer och
kulturarbetare, sida vid
sida med professionella
artister som Björn
Afzelius och sydafrikanen Brian Isaacs.«

den som är förtryckt
och som du solidariserar dig med.«
Den sydafrikanska
musiken är ett av de
många bevisen för att
vi i Sverige kan få
minst lika mycket av
Afrika som att ge. De
kulturella influenserna från Sydafrika är
en ovärderlig gåva.

AWEPAA
AWEPAA, Association of West European Parliamentarians for Action Against Apartheid,
numera AWEPA – European Parliamentarians
for Africa, är en organisation som fortfarande är
aktiv men nu fokuserar sig på demokratistöd till
parlament söder om Sahara och lobbying för
Afrika i Europeiska parlament. Samarbetet med
ISAK tog sig olika uttryck som inbjudningar till
internationella konferenser, vara föremål för
uppvaktningar eller bara vara bollplank då
ISAK ringde för att få råd i någon fråga.
Pär Granstedt är centerpolitiker och var med
redan från starten , men intresset för frågan
fanns där långt innan:
»Mitt aktiva intresse i sydafrikafrågan började när jag gick i Södertälje läroverk, och sålde
antiapartheidknappar, och då är vi tillbaka på
början av -talet. Sedan var Centerns ungdomsförbund mycket engagerad i frågan, och
en tid var jag också ordförande i Sveriges Ung104

domsorganisationers Landsråd, och frågan grep
mig fortfarande då jag blev riksdagsman . I
slutet av -talet var ISAK plötsligt där, och
jag blev snabbt och villigt ett självklart mål för
ISAK:s lobbyverksamhet. Den grupp i Riksdagen från alla partier som drev frågan fick nu mer
informationer och kontaktytor som stödde våra
strävanden. Vi upplevde nog att Sverige tillsammans med några länder var föregångare i frågan, och även om lagstiftningen hade kunnat
vara på plats tidigare, så kom den. Importförbudet mot jordbruksprodukter , totalt handelsförbud med Sydafrika  var vi med om
att genomföra. Som gammal riksdagsuv vet jag
att allt tar sin tid, och i det perspektivet tog det
ändå inte så lång tid. Vi arbetade i medvind, och
de krafter som strävade emot hade problem.«
AWEPAA:s olika parlamentariker var viktiga
för ISAK som kanal till Riksdagen och parlamenten i övriga Norden, eftersom organisationen hela tiden hade ambitionen att få med alla
partier. I AWEPAA fanns även moderater, och
de hade inga organisationer anslutna till ISAK.
Tyngdpunkten för AWEPAA fördelades växelvis
på att flytta fram positionerna både i den svenska riksdagen och inte minst andra parlament i
Europa, och att i den mån det gick också från
sitt håll försöka påverka de kallsinniga företrädarna för näringslivet.

Riksidrottsförbundet och idrottsbojkotten
En mörk höstkväll  deltog Riksidrottsförbundets vice ordförande och internationella
sekreterare tillsammans med representanter för
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alla politiska partier i Riksdagen i en ISAKanordnad demonstration utanför den sydafrikanska legationen i Stockholm. En till antalet
liten manifestation, men med desto tyngre
representation. Ingen blev insläppt, utan protestskrivelsen fick läggas i den blå lokalpostbrevlådan på andra sidan gatan. Nu var det fortfarande några månader kvar tills Nelson Mandela
skulle släppas, men mycket långt från de dagar
då idrotten slog ned blicken då politiska
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spörsmål kom upp. Hur hade detta gått till? Låt
oss titta i backspegeln. Först ut Jan Henningsson
som kommer ihåg hur han såg på idrotten.
»Vi skulle försöka jämka samman olika
dimensioner av kampanjen, och konsumentbojkotten var inte helt lätt. Det gällde att motivera
människor, och att hitta hyfsade alternativ. Vi
underskattade nog betydelsen av idrottsbojkotten till en början när Sören Lindh försökte övertygade oss att för det vita Sydafrika var detta en
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av tennis och kricket skulle ha den
effekt det senare fick. Hade jag vetat
mer om Sydafrika och dess plats i
Commonwealth hade jag nog som
ordförande gett Sören mer stöd än
det han nu fick.«
När apartheidregimen drev ordföranden i South African Non-Racial
Committe, (SANROC), Sam Ramsamy, i exil i slutet av -talet begick
den ett stort misstag. SANROC blev
så småningom en viktig hävstång
som med omfattande svenskt
bistånd gjorde idrottsbojkotten
mycket kännbar för apartheidregimen och påskyndade dess fall. Det
är väl känt att för det vita Sydafrika
har idrotten en alldeles särskild
plats, den är helt enkelt en av de viktigaste kontakterna med den värld
både britter och boer vill identifiera
sig med. När det svenska Riksidrottsförbundet omsider började
stödja sanktionerna fick detta
internationella återverkningar, och
de internationella sportsanktionerna skulle skada regimen allvarligt.
Det är ingen hemlighet att RF:s
Riksidrottsförbundets Stig Hedlund fick ISAKs Amandlapris av ISAK:s vice
internationelle sekreterare Stig
ordförande Helena Johansson.
Hedlund då blev en viktig länk i
ett arbete bland de ibland positiva,
psykologiskt känslig fråga. Det visade sig att han
ibland motsträviga specialförbund som tillsamhade rätt. Jag kunde inte tillräckligt mycket om
mans bildar RF.  fick han mottaga ISAK:s
Amandla-pris för sitt engagemang mot apartSydafrika för att kunna se att detta med bojkott
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heid. Också ordföranden i Riksidrottsförbundet, landshövdingen i Skaraborgs län Karl
Frithiofsson var entusiastisk i frågan, liksom
även Walter Rönmark och andra i RF:s styrelse
tidigt inne på stödet till kampen mot apartheid.
Femton år efter minns Stig att det var problem mest hela tiden, men också att det kändes
fint att driva fram ett större deltagande i bojkotten mot apartheid inom idrotten.
»Mänskliga rättigheter är något heligt för
mig, det hade inte med politik att göra, och
svensk idrottsrörelse kunde aldrig acceptera att
apartheidpolitiken hindrade svarta sydafrikaner
att delta i tävlingar. Först gällde engagemanget
en finansiering av Sam Ramsamys arbete i SANROC, men sedan utvidgades saken till att ställa
upp på FN:s svartlistning av idrottsmän som
tävlat i Sydafrika, vilket inte var populärt i vissa
kretsar. I ett plan på väg från en europeisk sportkonferens i Aten skrev Kalle Frithiofsson och jag
om RF:s internationella policy. Denna fick vi
sedan i huvudsak positivt gensvar för bland våra
specialförbund, som ju skulle råka ut för dessa
skärpningar. Policyn innebar också att vi skulle
förmå SVT att inte sända tävlingar där svartlistade idrottsmän fanns med. Det var FN:s Svarta
lista som skulle gälla även här. Själv deltog jag i
ett styrelsesammanträde för Sveriges Radio, och
det var en viss tveksamhet där också, men de
gick med på vår linje. Hela saken kändes naturligtvis väldigt konstig för en del i idrottsrörelsen, och jag fick ibland förklara att idrotten är
beroende av politiska beslut. Då kan man inte
stå vid sidan om och bara titta på.«
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Under ‒ var Stig Hedlund även generalsekreterare i European Non Governmental
Sports Organization som samlade alla motsvarigheter till RF i hela Europa, och fick därigenom en både naturlig och unik plattform att
flytta fram antiapartheidarbetet på hela kontinenten. Alla var inte förtjusta, särskilt britterna
var inte glada och menade att: »…detta är ju
vårt gamla land… vi vill kunna utbyta…«
Stig var även Sveriges delegat i Europarådets
sportkommitté under dessa år, och försiktigheten där att delta i en bojkott var till en början
mycket utbredd. Men så småningom lossnade
det även där, liksom i de egna leden.
Stig igen:
»Alla specialförbund var inte med på noterna, tennis, golf och vissa idrotter som skyttar
och andra var emot. Jag höll särskilda seminarier på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum
Bosön för att förklara vad det handlade om. På
Stockholm Open satt jag i ett rum och tog emot
proffsspelarna och berättade varför vi gjorde det
här. Det var ju inte att komma med en brödkavel och slå dem i huvudet med. Också motorsporten var problematisk, på Anderstorpstävlingen var de verkligen oroliga för att ISAK skulle spränga avspärrningarna och välla in. Jag
rådde dem att ta det lugnt och ge ISAK fem
minuter i högtalarna för att förklara. Sen blev
det inget mer snack om saken.«
Det var svensk idrott som fick uppdrag att
arrangera den sista FN-konferensen om idrottsbojkotten mot Sydafrika, ett glasklart erkännade
av bojkottarbetet i Sverige.
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Sjutton av närmare åttio:
NÅGRA EXEMPEL PÅ MEDLEMSORGANISATIONERS ARBETE

Ungdomar
• Riksförbundet Kyrkans Unga
nu Svenska Kyrkans Unga var tidigt medlemmar i ISAK och har varit aktivt kring södra Afrika åtskilliga år innan ISAK. Mycket av förbundets södra Afrikaintresse kretsade kring Kamratprojekten »Bli kamrat med södra Afrika«,
som egentligen var tre skilda projekt. Det första
ägde rum ‒ och innebar ett utbytesprogram med Zimbabwe, ‒ med Swaziland
och  på nytt med Zimbabwe.
Dessa projekt innebar inte bara ett
halvårs vistelse i respektive land för
sextio svenska ungdomar utan ungdomar från södra Afrika fick lära
känna Sverige på samma sätt. Många
medlemmar i Kyrkans Ungdom och
Ansgarsförbundet deltog i kyrkans
antiapartheidarbete i Sverige både före
och efter projekten. Internationella forum
genomfördes och deltagarna från projekten var
resurspersoner i seminarier på riksmöten och i
andra evenemang. Erfarenheterna kom att gå in
i en kunskapsbildning kring södra Afrika och
antiapartheidarbetet i stort. Kyrkomötet hade
ganska tidigt beslutat att sälja alla aktier i Sydafrikaföretag. Stift, församlingar och olika kyrkoanknutna stiftelser var dock självständiga och
följde oftast inte den centrala nivån.
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Marie Nordström var en av deltagarna i Kamratprojekten, och var även Kyrkans ungdoms
representant i ISAK:s styrelse i slutet av talet: »I Kyrkans Ungdom strävade vi efter att
Svenska Kyrkan skulle sälja sina aktier i de företag som var aktiva i Sydafrika, och vi unga
påverkade ju kyrkan i stort bland annat genom
de terminslånga turnéer som genomfördes på
skolor och i Svenska kyrkans församlingar med
deltagare från kamratprojekten. Jag minns att vi
gjorde långa namnlistor för att påverka biskoparna och våra kyrkopolitiker. Vi utgick alltid
ifrån våra personliga erfarenheter och möten
med människor i södra Afrika som jag tror
bidrog till att rörelsen som helhet fick ett intresse och engagemang för södra Afrika. Vi peppade medlemmarna att samverka med
andra, till exempel Afrikagrupperna.
När en friidrottare från Sydafrika,
Sydney Marrie, deltog i DN-galan
 på Stockholms Stadion protesterade vi där tillsammans med andra
organisationer.
Kamratprojektet deltog också med närmare trettio ungdomar i Folkriksdagen mot
apartheid  och fick gemensamt arbetsuppgiften att vara vakter vid ingångarna. Det var
riktigt många deltagare, över tusen plus funktionärer, och Marie minns tydligt: »Jag tänkte
att här står vi, och där står Olof Palme. Vem som
helst kan ju komma in och skjuta honom, vi har
ju noll koll. Och så en vecka efteråt var han skjuten…!«
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• Elevorganisationen
Operation Dagsverke
SECO, Sveriges Elevers Centralorganisation, var
tillsammans med Elevförbundet de bägge elevorganisationerna före sammanslagningen 
till Elevorganisationen i Sverige. Båda var medlemmar i ISAK sedan starten. SECO hade en
stark tradition med Operation Dagsverke OD
under -talet, som genomgick en svacka
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under -talet. Efter ett trevande försök 
med en insamling för det snart självständiga
Zimbabwe kom man igång på allvar med en
aktion  för ANC:s SOMAFCO-skola för
flyktingungdomar i Mazimbu i Tanzania. Solomon Mahlangu var en ung motståndsman som
dömdes till döden och hängdes. Han fick ge
namnet åt denna skola som hade både grundutbildning och yrkeskurser på programmet. Här
grundade man för kommande uppgifter i ett
Sydafrika under majoritetsstyre. För elever i
Sverige var detta naturligtvis en angelägen uppgift, och OD började nu komma upp i sin gamla
form. Över femtio tusen elever deltog, och ,
miljoner insamlade kronor ( miljoner i dagens
penningvärde  år senare) gick till grundandet
av en yrkesskolefilial i flyktinglägret Dakawa en
bit från Mazimbu. Pengarna var naturligtvis
viktiga, de var drivkraft som bland annat gjorde
att skolungdomarna kunde värdera sin insats.
De skulle ju också göra nytta i Afrika. Men lika
viktigt var det att sprida kunskap om situationen i Sydafrika och delta i den opinionsbildning som också var viktig för att få förändringar
till stånd.
Roger Hällhag som senare kom att bli ISAK:s
ordförande ‒ var
aktiv i SECO: »Själva styrkan i Operation Dagsverke är att kombinera en
kunskap och opinionsbildning med en handfast
Roger Hällhag
insats. Det är ju en skojig
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Operation Dagsverke 1985.
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idé att en dag göra något annat än skolarbete,
något slags jobb eller jippo som drar in pengar,
För oss elever var detta verkligen ’Learning by
doing’, och känslan att själv delta i något viktigt
är ovärderlig. Det fanns ju vid den här tiden en
del i Sverige som ifrågasatte ANC, och man fick
föra diskussioner med unga moderater och
några få andra röster. Men det tror jag var bra,
det blev en mobiliserade faktor. Det får inte bli
för mjäkigt.
Själva den professionella biståndsinsatsen
överlät vi åt Lutherska Världsförbundet, som
med stöd från SIDA stod för byggandet av skolan. Men det skulle bli ännu bättre.«
Året efter beslöt de nordiska elevorganisationerna att satsa på ett gemensamt OD , efter
en urvalsprocess med andra utbildningsprogram i Tredje världen valdes åter ANC:s skolor
för flyktingar, eftersom man såg behoven så
angelägna.
Detta måste betecknas som mycket framsynt,
upproret i Sydafrika då OD genomfördes i mars
var på kokpunkten med undantagstillstånd och
fortsatta dödsskjutningar av obeväpnade skolbarn. Dagsverket  skulle bli en stark nordisk
manifestation, i synnerhet i Norge är OD idag
starkt och närmast permanent.
Bara i Sverige deltog ‒ skolor med
cirka   elever som drog i , miljoner (i
dag  miljoner) kronor till SOMAFCO-skolan,
med ungefär lika stor medverkan från övriga
Norden. Och totalt  miljoner (i dag , miljoner). Den gången söktes inga ytterligare
biståndsanslag, vilket gjorde upp den nordiska
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elevrörelsen till en av ANC:s största icke-statliga
finansiärer.
Roger igen: »Detta var en timing som var
strålande för kampanjen och för saken i Sydafrika. Detta var under ett av de allra hårdaste
åren. Undantagstillståndet hade proklamerats
strax innan, Desmond Tutu hade fått Nobels
fredspris , vilket skänkte legitimitet år både
bojkott och stödet till befrielserörelserna i
mycket breda kretsar. Det var väldigt lätt att
mobilisera engagemang för OD under parollen
»elever hjälper elever« och stödet till ANC.«
Elevorganisationen inledde också kontakter
med COSAS, Congress of South Africa Studentes som en följd av dagsverket. Ledarna var ur
sowetogenerationen, och Cosas slog igenom
med sin skolbojkott. Vid den här tiden innan
fackföreningsrörelsen hunnit formera sig var
skoleleverna bland de ledande krafterna i motståndskampen, precis som på -talet då situationen skärptes.
Med Operation Dagsverke  och  levde
kontakterna kvar med ISAK, ANC och COSAS,
men avtog med åren i och med att pengarna
slutgiltigt förts över till SOMAFCO och andra
insamlingsmål tog över uppmärksamheten.
När ANC:s fd sverigerepresentant Lindiwe
Mabuza inbjöds att tala i det seminarium som
hölls i Stockholm den  mars  med anledning av denna skrift hade hon följande att säga
om Operation Dagsverke: »The most important
fact about Operation Dagsverke is that it had to
have the endorsement and public patronage of
the leaders of all the political parties in govern111

ment in Sweden – the Social Democrats, the
Liberals, the Centre Party and even the Conservatives. There was complete agreement in support of the school pupils to carry out their international obligations. This initiative also had the
support of the entire trade union movement,
the church, the media… the entire Swedish
population would be involved in ensuring the
schools reached their largest audience.«
• CUF Jönköping och ISAK
Ett gulnat klipp ur Jönköpingsposten i början av
-talet berättar en korthistoria: »Effekten på
Sydafrika av att bojkotta varor är lika stor som
om Samuelsson går ut på hamnpiren och spottar i Vättern och tror att vattenytan kommer att
höja sig.«
Samuelsson heter Anders i förnamn, och jobbade lokalt i ISAK Jönköping innan han tog
plats i ISAK:s styrelse som kassör i slutet av
-talet. Detta var innan ISAK ägde debatten i
Sverige, och då det fortfarande var lite mystiskt
att i en mellanstor stad bojkotta varor varifrån
de än kom. Men det kunde gå ännu hetare till: »I
början av -talet kom en butiksägare utrusande och var förbannade på oss och våra bojkottflygblad. Men vi stod på allmän plats, och
han kunde inte göra något. Då ringde han polisen, som kom och konstaterade att vi inte gjorde
något olagligt. Så vi stod kvar.«
Arbetet för södra Afrika startade åratal innan
ISAK bildades, och man hade ganska tidigt kontakter med ANC och Swapo, i detta tidigare
skede var det mer Namibia än Sydafrika. ‒
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hade ungdomsförbundet och kvinnoförbundet
varje år andra veckan i maj en solidaritetsvecka
med insamlingar och opinionsaktiviteter. Temat
skiftade, men blev med tiden mer och mer
inriktad mot södra Afrika, och Swapo i första
hand. Afrikagrupperna hade på den tiden en alltför markerad vänsterprägel och sökte inte
samarbete med CUF som, om än radikala, ändå
var på den borgerliga kanten. När ISAK bildades
i slutet av -talet var det naturligt att samarbeta på lokal nivå. Nu skickade man efter pamfletter och flygblad och annat från ISAK, och
fick då ett material som inte var relaterat till
bara CUF.
CUF har en lång solidaritetstradition, framför allt inom landsbygdsutveckling. Bland annat
drev man ett projekt redan innan ISAK-tiden
som fortsatte en bit in på -talet. Det var ett
jobb i sann gräsrots- och återvinningsanda.
Anders igen: »Vi åkte runt hela Jönköpings län
och samlade ihop plastspillet som blev över då
bönderna öppnade sina balar med ensilage.
Dessa mängder av plast, det blev massor, koncentrerade vi till ett mindre antal orter genom
att transportera plasten i balvagnar. Sedan pressade vi ihop plastsjoken och tog in anbud av
entreprenörer som kom och körde dom till en
återvinningsfirma. Vi fick kilopris för en i
huvudsak organisatorisk insats, och pengarna
gick till Swapo och ANC.«
Debattören i Jönköpingsposten satsade lyckligtvis inte för fullt, och lovade att äta upp sin
hatt eller något annat drastiskt. Och det var tur
för Jönköping att han inte blev sannspådd fast i
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andra riktningen. Då hade det blivit en ordentlig översvämning när vattenytan i Vättern hade
höjt sig.
• KDU
Det Krist-Demokratiska Ungdomsförbundet
var ute tidigare än andra i Shellbojkotten. Redan
till förbundets Riksmöte  röstade man igenom en motion av Lars Thunberg från HelFas 2 • Full fart framåt 1984–90

singborg, som ville ha ett oljeembargo mot Sydafrika, samt beslutade att anta ett uttalande i
frågan. KDU:s förbundsstyrelse visste att Shipping Research Bureau i Holland upptäckt att
Shell transporterade olja till Sydafrika trots att
FN redan  uppmanat till ett oljeembargo,
och skulle bereda för en bojkott senare, men
detta hade inte hunnit verkställas. Sverker Svensson som var KDUs kampanjsekreterare, och
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både Svenska Shells informationschef samt
deras biträdande informationschef. Till mötet
hade KDU inbjudit Lars Hulth som jobbade
som organisationssekreterare på ISAK. Från
Shell gick man ut hårt från början och lät oss
förstå att vi med vår bojkott var ute på väldigt
hal is, och att det kunde få stora juridiska konsekvenser för ungdomsförbundet. När de haft en
lång och allvarsmättad utläggning så begärde
KDU:s förbundsordförande Bert-Inge Karlsson
ordet och undrade lite försiktigt vilken bojkott
de åsyftade. KDU hade ju inte dragit igång
någon bojkott, utan hade bara aviserat att det
kunde bli aktuellt med en sådan. Men nu fick
vårt ungdomsförbund blodad tand och en bojkott började kännas alltmer angelägen.«
Över ett år senare startade ISAK Shellbojkotten, och där var KDU med från första stund.

samtidigt styrelseledamot i ISAK minns en lustig historia: »Efter uttalandet från KDU:s riksmöte om en bojkott blev Svenska Shellhandlareföreningen skärrade. Man trodde att KDU
dragit igång en kampanj. Föreningens ordförande Sven-Erik Johansson kontaktade KDU:s förbundsexpedition för att få till stånd ett möte i
frågan, och för att få lite tyngd i sin sak hade han
med sig en kille från Industriförbundet samt
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• UFFN
En medlemsorganisation som fick stor betydelse under Folkriksdagen var UFFN, Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund. Utom rapportör i arbetsgrupper blev man folkriksdagens
huvudrapportör. Tidigare var namnet Sveriges
Studenters FN-förbund, men organisationen
bytte namn på -talet och radikaliserades.
UFFN anslöt sig till ISAK när ISAK bildats, och
man gav hög prioritet åt Sydafrikafrågan. Claes
Olsson var förbundsordförande i UFFN
‒:
»UFFN belyser och debatterar aktuella internationella problem och informerar om FN och
andra former av samarbete. Förbundet försöker
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Brigid Strachan och som UFFN:s brittiska systerorganisation utgivit tillsammans med FN:s
Centre Against Apartheid. Den svenska översättningen utgavs som ett fylligt temanummer
av UFFN:s kvartalstidskrift Tidskrift för Utrikesdebatt. Både före och efter Folkriksdagen
höll UFFN många informations- och kampanjmöten plus studiecirklar om Sydafrika i de lokala föreningarna som huvudsakligen fanns på
universitets- och högskoleorterna.

Kvinnor

belysa motsättningarna i världen, och som en
följd av förbundets hållning mot kolonialism
och imperialism och för FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna har den tredje världen,
befrielserörelsernas situation och kampen för
en ny ekonomisk världsordning blivit centrala
teman i UFFN:s verksamhet.«
Bland kampanjmaterial om Södra Afrika som
UFFN tog fram och spred inför Svensk Folkriksdagen var översättningen till svenska av boken
»Aldrig mer på knä!« om ungdomens kamp
mot apartheid (eng. »Never on Our Knees –
Youth in apartheid South Africa«) skriven av
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• FPK
Folkpartiets Kvinnoförbund drev under ett
antal år en skola för flickor i Soweto kallat Masizizaneprojektet. David Wirmark, som hade haft
kontakt med Oliver Tambo i slutet av -talet,
förmedlade kontakten mellan skolan och FPK.
Charlotte Branting som tidigt var styrelseledamot i ISAK minns hur spännande det var: »Jag
hade under en längre tid reagerat på apartheid,
och eftersom jag var lärare på den tiden kunde
jag också ta upp frågan i mitt arbete. Att gemensamt arbeta med aktioner tilltalar mig. Det är
väldigt positivt att gå samman över partigränserna.
När så David tog upp förslaget med kvinnoförbundet nappade vi direkt. Flickorna fick
utbildning i handelslära, vi köpte in datorer och
gav medel till lärarlöner. Det här var verkligen
något viktigt för oss att göra, och vi känner oss
verkligen stolta över att åtskilliga hundra flickor
kunde få jobb genom skolan. Rektorn var samtidigt en slags arbetsförmedlare.
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inte helt ofarligt att vara på plats, vi märkte vi
att vi skuggades, men var ju inte tillräckligt
intressanta för polisen, så det hände inget.«
FPK var totalt cirka tre tusen medlemmar
spridda över hela landet, och man hade kontinuerlig kontakt med skolan ända fram till .

Glada tjejer
– FPKs belöning.

De första pengarna  gick över ANC i
London, sedan var det en präst lokalt i den lutherska kyrkan i Soweto som slussade våra pengar vidare till projektet. Vi i FPK samlade in 
procent och Sidas Humanberedning sköt till
resten. På skolan gick i början ett tjugotal flickor, men då skolan var som störst gick där närmare hundra elever. Flera av oss var nere på skolan och det blev så påtagligt med flickor som vi
kunde presentera med bilder och kunde berätta
om från egna upplevelser hur det var i Sydafrika
i mitten av åttiotalet då vi samlade in pengar
under demonstrationer och på landsmöten.
Själv var jag där . Väl nere i Sydafrika fick vi
lite grann känna på hur förtrycket fungerade. Vi
kunde inte bo i Soweto, och för att överhuvud
kunna ta oss dit genom spärrarna fick vi uppge
att vi skulle besöka scoutrörelsen. Det var väl
116

• Svenska Kvinnors Vänsterförbund och
Nkosi, sikelel’ iAfrika
SKV hade sin storhetstid under tidigare decennier i mitten av -talet, men var tidigt stolt
medlem i ISAK och har fortfarande sin expedition i Solidaritetshuset på Söder i Stockholm,
alldeles intill ISAK:s fd lokaler. Britta Lorentzon,
då som nu aktiv i föreningen trots sina  år
minns en insats på Sowetodagen : »Jag arbetade på vår expedition en försommardag då
Lasse Hulth på ISAK haffade mig då jag skulle
hem och frågade om jag hade lust att servera
tårta på Sergels Torg, det var redan nästa dag det
skulle ske. Jodå, jag ville gärna ställa upp. Där
var väldigt mycket folk, och det var han som
dirigerade det hela, och de serverade kaffe, jag
skar bitar ur tårtan och serverade på papperstallrikar. Tårtan var bakad i form av Afrika
och allt gick åt. Det var ju en väldigt glädje också
trots allvaret, och stämningen var hög. I bakgrunden spelades Nkosi Sikelele på skiva, det
var ingen sångkör den där gången. ’Alla som
kan sjunger med’ sade Lasse, han röck med alla,
det var inte frågan om ung eller gammal.«
För den som glömt texten, aldrig sett den, eller av
naturliga skäl har svårt att minnas den kommer den
här:
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Nkosi, sikelel’ iAfrika (Gud beskydde Afrika)
Nkosi, sikelel’ iAfrika,
Malupnakanyisw’ udumo Iwayo;
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela,
Nkosi sikelela,
Nkosi sikelel’ iAfrika
Malupnakanyisw’ udumo Iwayo;
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela,
Nkosi sikelela,
Woza Moya (woza, woza),
Woza Moya (woza, woza),
Woza Moya, Oyingcwele.
Usisikelele,
Thina Lusapho Iwayo.•••

• CKF-stöd till SWAPO
Centerns Kvinnoförbund hade tidigt stött
SWAPO genom olika projekt där man bland
annat skickade skolmaterial till flyktinglägren.
När dessa blev bombade och materialet förstört
vände sig Helena Nilsson, som senare blev
ambassadör i Sydafrika, till kvinnoförbundet
och berättade särskilt om kvinnornas situation i
lägren, och föreslog att kvinnoförbundet skulle
skicka sanitetsprodukter till dem eftersom
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behovet var stort. CKF kom tidigt med i antiapartheidarbetet på olika sätt, och då ISAK 
fokuserade på kvinnorna i södra Afrika ordnade
Centerkvinnorna och Studieförbundet Vuxenskolan en fotoutställning på Kulturhuset, och tog
även fram ett bildband som medlemmarna
kunde låna.
När det i slutet av -talet äntligen blev
aktuellt med folkomröstning i Namibia vände
sig Niilo Tapopi från SWAPO-kontoret till CKF
för att diskutera vad vi kunde göra. Snart kläcktes idén att anordna ett treveckors seminarium
för att träna SWAPO-kvinnor i att bedriva valrörelse och genomföra val. Tidigt  kom tolv
kvinnor till Sånga-Säby folkhögskola för en
gnuggning i hur valrörelser och politiskt arbete
kunde bedrivas. De delades sedan upp så att var
och en fick åka till olika centerkvinnodistrikt i
Sverige och ta del av hur kvinnor arbetade politiskt just på den orten. De kunde också göra studiebesök på olika institutioner och organisationer i Stockholm, och hann även med en sväng
till Solidaritetshuset den  mars, den internationella kvinnodagen. Där blev det bråttom ned till
Sergels torg då de skulle hålla en appell på mötet
där. När ISAK firade -årsjubileum befanns sig
några av kvinnorna i Stockholms närhet.
Christina Andersson som var aktiv i ISAK
minns en talande episod: »Inte bara de namibiska kvinnorna lärde sig något under dessa resor.
Också centerkvinnorna fick sig en tankeställare
när deras afrikanska systrar utanför affärerna
frågade ’Får jag gå in här’«?
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Idrott och politik hör ihop
• Idrottare mot apartheid IMA
Riksidrottsstyrelsen beslutade  att svenska
idrottare som deltar i Sydafrika hamnar på den
svarta listan, och Riksidrottsförbundet följde
upp detta. Samtidigt var RF var inte medlemmar i ISAK. Detta kände ett gäng idrottsentusiaster som en brist och startade därför  en
organisation med syftet att få med så många
idrottare som möjligt i en aktiv kamp mot
apartheid. Med namn som och kanotisten
Agneta Andersson, höjdhopparen Patrik Sjöberg och fotbollsspelaren Pia Sundhage värvade
man medlemmar. Även om IMA inte lyckades
få en omfattande anslutning förmådde man
ändå gå ut i SVT och skapa opinion vid andra
idrottstillfällen. En av intiativtagarna till IMA
var Leif Björkman som letar i minnet: »I mitten
av -talet arrangerades Södra Afrikastafetten
på Gärdet i Stockholm till förmån för ANC. Stafetten lades ner ville vi fortsätta i någon form, så
vi började värva medlemmar till
IMA. En aktion under Stockholm Open  var att vi for
dit och försökte få Stefan
Edberg och andra tennisspelare att ta ställning mot dem
som var svartlistade av FN
sedan de spelat i Sydafrika.«
Leif var bland annat också
världsrekordhållare i handskakning (!).
På Sharpevilledagen den  mars  skakade
han som stöd till ANC hand med   personer i gången mellan Centralstationen och T118

Leif Björkman skakar hand med 15000 personer i kampen
mot apartheid.

centralen i Stockholm. Det tog tolv timmar, och
godkändes av Guiness rekordbok.
• KPML(r) och Fredsloppet
Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna,
(revolutionärerna) blev tidigt medlem i ISAK
och deltog i de aktiviteter som genomfördes i
ISAK:s namn, men man drev också ett eget
solidaritetsarbete. Utöver ISAK:s insamlingar i
de gemensamma aktiviteterna hade man en
egen insamling som gav över en miljon kronor
in till ANC plus flera hundra tusen till SWAPO
och SACTU.
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Naturligt nog var KPML(r) aktivt ute
på de stora industrierna och genomförde genom åren mängder med arbetsplatsmöten, där egna talare eller representanter från ANC och SACTU talade
och samtalade med de anställda.
Teddy-John Frank var partiets internationelle sekreterare unde dessa år och
kommer särskilt ihåg när Bonisile
Norushe från SACTU kom till Sverige
första gången: »Han var hitsänd för att
utverka stöd från LO och framförallt
Metall kring kravet på bojkott och
tvinga svenska företag att upphöra
med sina affärer i Sydafrika. Första
kvällen samtalade vi om svenska
fackföreningar och beskrev dem för
honom. Han sa inget, men nog såg
han litet skeptiskt på oss inför vår
kritik. Sedan besökte han under
någon dryg vecka facken på ASEA i
Västerås, Sandvik i Sandviken och
SKF här i Göteborg. Hans resa
avslutades med ett offentligt möte
vi ordnade på Folkets Hus. Han
kom tillbaka i vredesmod: vad är
det här? Det är ju inget annat än
’gula’ fackföreningar. Här kommer
jag och vänder mig till mina klassbröder i vad som sägs vara världens starkaste fackföreningar för att få stöd för
att bojkotta regimen, sätta stopp för de svenska
företagens affärer i Sydafrika. Och dom sätter
mig som en skolpojke på skolbänken och mästFas 2 • Full fart framåt 1984–90

rar mig. Dom vet bättre! Dom skall lära mig
hur kampen skall föras! Dom har så goda relationer till företagen så dom går inte att riskera!«
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Med SACTU utvecklade KPML(r) ett nära
samarbete, och bland annat tryckte man SACTUs skandinaviska Informationsbulletin.
En verklig folkfest som sträckte sig långt
utanför de egna leden var Proletären FF:s
Fredslopp som gick åtskilliga år under mottot
’Stöd ANC’. Proletären FF är en organisation
som i internationellt samarbete och alltid med
ett politiskt perspektiv arbetat med idrott för
och med ungdomar. Loppet samlade människor
i olika åldrar och blev en stor framgång med
många deltagare och med stor publikuppslutning. I många år riktades överskottet från evenemanget till ANC som utnyttjade tillfället att
samla ANC-are och studenter från hela Skandinavien i PFFs klubbstuga och partiets lokaler.
• Broderskapsrörelsen
Socialdemokratins kristna gren Broderskapsrörelsen var tidigt medlemmar i ISAK och alltså
anhängare av sanktioner till skillnad från andra
delar arbetarrörelsen, främst facket. Samtidigt
var det betydelsefullt att hela tiden skapa kontakter mellan till exempel fackliga företrädare
och kristna. I Sydafrika som är ett betydligt mer
religiöst land var det inget märkligt att facket
hade kontakter med kristna företrädare, detta
var lite mer originellt här i Sverige. Därför agerade Broderskapsrörelsen ofta inspiratör och
mellanhand i motsvarande kontakter här mellan facket och kyrkan. Sådana kontakter var viktiga, eftersom resultaten gav underlag för senare
agerande i olika frågor. Broderskaparen Ingvar
Paulsson kommer ihåg några sådana tillfällen:
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»I december  var Desmond Tutu här och då
följde jag honom till Blomman, Leif Blomberg,
Metalls ordförande för diskussioner. Åt andra
hållet hade jag i januari  ett möte med Cosatus ordförande Cyril Ramaphosa som tillsammans med Gruvs ordförande Anders Stendalen
träffade ärkebiskopen. Det utbyttes lite artigheter åt bägge håll, kanske inte så betydelsefulla,
men det var viktigt att få personliga möten.«
• Socialistiska Partiet
deltog i kampanjveckor och aktioner redan från
slutet av -talet, men väntade till  innan
man gick med i ISAK. Det var framförallt i fackföreningar man jobbade, eftersom man såg det
som den viktigaste samhällskraften att vinna.
Motsättningarna stod oftast som tydligast där.
Metall hade   aktier i sydafrikainvesterande företag och frågan om bojkott var kontroversiell framförallt på sydafrikaföretagen.
Maria Sundvall kommer ihåg: »Inför Metallkongressen  var våra medlemmar på arbetsplatserna med och bildade »Metallare mot
apartheid« som samlade ihop  namn och
pengar till en stor annons i dagspressen. Kravet
var att svenska företag skulle lämna Sydafrika
och att handeln med Sydafrika helt skulle brytas. Det här var väldigt roligt, för det gick så lätt.
Argumentet som man ofta hörde att folk inte
skulle vilja skriva på därför att det hotade jobb i
Sverige var inget stort problem, därför att människor reagerade på det man sett på TV om Sydafrika och tyckte att det var så... Det blev en
moralisk fråga. Metallkongressen avvisade visFas 2 • Full fart framåt 1984–90

Fred, fack och kultur

serligen motioner i uppropets anda men debatten ledde till att sedan Stig Malm gick ut och tog
en mer kritisk hållning än Metallkongressen. LO
och Kyrkan drev en kampanj för skärpt bojkott
av import av vissa metaller i samma veva, och
den var en av de tydligaste sakerna vi jobbade
med. När jag läser igenom vår veckotidning
Internationalen från de här åren kan jag se att vi
tillsammans med andra i ISAK deltog i en rad
möten och kampanjer. Vi intervjuade hitresta
kämpar från Sydafrika och bjöd in ANC:s representant till vårt sommarläger i Dalslands djupaste skogar.
Även i det opinionsarbetet försökte vi speciellt lyfta fram solidariteten mellan arbetare,
mellan fackföreningar. I ett temanummer 
av vår teoretiska tidskrift Fjärde Internationalen
publicerade vi dokument och inlägg som
avspeglade framväxten av de svarta fackföreningarna och debatterna i Sydafrika om strategin för frigörelse.«
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• Svenska Fredskommittén
Barbara Brädefors från Svenska
Fredskommittén har ett aktivistminne från : »När ANC:s
Amandlaensemble kom till Stockholm var Svenska Fredskommittén
en av organisatörerna. Personer från
flera organisationer möttes på ANCkontoret på Gamla Brogatan, och
här gällde det nu att få värdar till alla
i den rätt stora gruppen. Min man
och jag hade en fyrarummare, och
med de egna barnen utflugna var det lätt gjort
att röja ur ett rum och inkvartera två unga killar. Den ena var liten och späd, men hade ändå
huvudrollen i föreställningen: han kallades
Pappa, och spelade den kloke som visste hur
ANC skulle arbeta för att få med sig så många
som möjligt. Jag minns att det var lite förbryllande att den minste och spädaste hade den rollen. Vi såg föreställningen på Cirkus, och den
var väldigt bra. Vår lille man också. De bodde
hos oss några dagar, och både min man och jag
är politiskt intresserade men svaga på engelska.
De bodde i Angola men att prata portugisiska
gick ju inte alls. En fin och konkret kontakt med
södra Afrika och befrielsekampen fick vi i alla
fall.«

• SFHL
På förslag från Brunnsviks folkhögskola och
Bergslagsdistriktet gick Svenska Folkhögskolans
Lärarförbund SFHL med i ISAK , men var
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på olika sätt aktivt långt innan. Folkhögskolornas elever ligger ju ofta i framkanten i de aktuella samtidsfrågorna, och
fungerar på sina orter som ett slags härdar
för aktivitet. Det kan långt tillbaka gälla
Svenska Sydafrikakommittén, senare Vietnam och Chile. Under mitten av -talet
och framåt var det definitivt antiapartheidarbetet som var i centrum av intresset.
Och här spelade lärarna naturligtvis med,
eftersom man på folkhögskolan spelar i
samma lag.  lade SFHL en motion till
TCO att sälja sina Sydafrikaaktier, och
 deltog man i kampanjveckan Inga
affärer med apartheid.
SFHL har alltid jobbat gränsöverskri- Elever och lärare från Jakobsbergs folkhögskola.
dande, som då man deltog i Fredsfestivastort ögonblick, och jag tror att vi alla som var
len på Långholmen  och förde in antiapartdär var stolta över att i våra respektive organiheidtemat där genom att samla in pengar till
sationer kunnat bidra en smula till ANC:s befriANC:s skola SOMAFCO i Tanzania. Marieborgs
elsekamp.«
folkhögskola i Norrköping hade kurser för
ANC-folk, och Jakobsbergs folkhögskola var
• RSFH
central då det gällde att försöka starta en folkRiksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar,
högskola i Namibia. Kerstin Mustel som senare
idag Fritidsforum, gick redan  innan ISAK:s
blev ordförande i förbundet var en av de hundbildande, ur den internationella samarbetsorgaratals sympatisörer som var på Arlanda  för
att hälsa Nelson Mandela välkommen till Sverinisationen för settlementsrörelsen IFS eftersom
ge och minns stämningen där: »Det var en kall
den inte ville ta avstånd från apartheid. Långt
dag, och vi stod där och småfrös. Så kom Mansenare fick man möjlighet att delta i en praktisk
dela – och vädret blev ointressant. Första spontillämpning av akademikerbojkotten.
tana tanken var: Så ståtlig han är! Så obruten!
Som RSFHs förbundssekreterare deltog
Hur kan han se ut så efter allt han genomlevt!
Matts Mattson  i en konferens i Urbana
Champaign då hemgården Hall House i ChicaEn lång man i mörk överrock hälsade oss med
go firade hundraårsjubileum med en stor interett varmt leende. Det var ett kortvarigt men
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nationell konferens med tema Women and
istället för Helm. Varpå hela konferensledningen
Peace. Några framstående key-note speakers
tågade ut i protest och konferensen var upplöst!
skulle markera stil och inriktning på konferenEfter någon timme tog man sitt förnuft tillfånga
sen, och en av dessa var professor emeritus
och lät sig övertalas att fortsätta konferensen.«
Brunhilde Helm. Allt på konferensen andades
Så kunde det se ut då antiapartheidpolitik
frid innan ANC:s representant Edith Vries fick
praktiserades i internationella sammanhang.
ordet och förklarade att Helm representerade
• Kontaktnätets lokala stödgalor i
Bophutsatswana, en Bantustan i Sydafrika. Och
Sverige och projekt i Sydafrika
eftersom FN:s generalförsamling redan 
uppmanat alla stater och organisationer att
Frågar man minnesgoda personer om kampen
avbryta sina kulturella, akademiska och idrottsunder -talet kommer helt säkert ANC-galan
 i Göteborg upp. Lättförståeligt och naturliga relationer med rasistregimen borde Helm
ligtvis rättvist. Med en massiv mediabevakning,
inte framträda. Nu utbröt en intensiv och dramed ett fantastiskt insamlingsresultat kom den
matisk debatt. Matts minns den väl: ”Vissa delatt betyda mycket för både bojkott och solidaritagare argumenterade utifrån att Brunhilde har
tet. Med artister som Mikael Wiehe och Tommy
vi lärt känna som en respektabel person, det är
Rander bildades stiftelsen ’
väl inget fel att hon får
november-gruppen för att ro
utrymme på den här konfe»Det hela slutade i en
iland organisation och ekorensen. Andra med profesomröstning,
där
FN-argunomi, och själva galan gav
sor Harald Swedner i spetmiljoner kronor till ANC,
sen såg saken ur ett struktumentet vann stort och
som kände sig djupt rört och
rellt perspektiv: det spelar
Edith Vries skulle tala
uppmuntrat av detta stora
ingen roll hur förtjänstfull
engagemang. Mindre känt
och trevlig hon är. FN:s hållsom key-note speaker
är de omfattande lokala
ning är att forskningsutbyte
ska bojkottas. En lång disistället för Helm. Varpå stödgalorna för ANC som
Kontaktnätet organiserade
kussion följde där frågan
hela
konferensledningen
tillsammans med lokala
om den akademiska friheten, det vill säga att alla fritt
tågade ut i protest och ISAK och AGIS-grupper
från Kiruna i norr till Malmö
ska kunna framföra sina
åsikter, kom högt på dag- konferensen var upplöst!« i söder. Nettot i Kiruna blev
 , i Malmö   kroordningen. Det hela slutade
nor. Här var banden inte så namnkunniga, och
i en omröstning, där FN-argumentet vann stort
antalet kronor betydligt mindre. Men engageoch Edith Vries skulle tala som key-note speaker
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manget och glöden var
inte mindre.
I den lilla orten Åsa
genomförde den lokala föreningen Rockbanditerna en stödgala som gav   kr
blankt.
Kontaktnätet, riksorganisation
för
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icke-kommersiell kultur och den organiserade
delen av den svenska musikrörelsen, blev tidigt
medlem i ISAK. Efter gala-projektet önskade
ANC genom sin kulturavdelning att Kontaktnätet skulle engagera sig i kampen mot apartheid
mer djupgående än enbart genom tillfälliga
insamlingar. På Kontaktnätets kongress i Borås
antog man utmaningen, och detta ledde till ett
antal egna kontakter i Sydafrika med utgångspunkt från musikens roll i kampen mot apartheid. Gradvis övergick SIDA till att betrakta
Kontaktnätet som en bidragssökande organisation vid sidan av ISAK. Dessa projekt var stödda
av SIDA och naturliga skäl hemliga.
Hans Hjorth var Kontaktnätets ordförande
‒, och minns tillbaka: »Göteborgsgalan
var ett stort nationellt projekt, och byggde
mycket på TV:s genomslagskraft. Vi ville ge det
en lokal dimension och använda våra drygt 
föreningar som resurs. Centralt avsatte vi tid
och engagemang för att ge föreningarna informationsmaterial, redovisningsmallar och tillgång till olika nätverk för lokala samarbeten.
Kontaktlistor fick vi från bl a från ISAK:s kansli.
När vi sedan började driva konkreta stödprojekt
inne i Sydafrika var ett av dem Shifty Studio
som startades för att stödja och uppmuntra
artister och distribuera dem vid sidan av den
etablerade och regimvänliga musikindustrin.
Med stöd av Kontaktnätet etablerades en kvalificerad studioverksamhet. Utrustning monterades bland annat i en husvagn för att vara fullt
mobil, och kunde användas till inspelningar
runt om i Sydafrika, och vid några tillfällen i
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angränsande stater. En av de första inspelningarna med den idag världsberömda gruppen
SANKAMOTA gjordes i det närliggande
Botswana, eftersom gruppen utvisats ur Sydafrika då de insisterade på att sjunga texter på de
språk som gruppen medlemmar faktiskt talade.
I Sydafrika var blotta antydan om att Zulu-,
Sotho- och engelsktalande kunde samexistera i
en grupp så hotande att gruppen förbjöds att
framträda, och slutligen utvisades.«
Skivbolaget Shifty Records förmedlade den
musik spelades in och dokumenterades i Shifty
Studio, och fram till  hade ett åttiotal produktioner utgivits. Bland annat Mzwakhe
Mbuli, Jennifer Ferguson, Tananas, Johannes
Kerkorrel, Vusi Mahlasela och många andra
samt ex vis en specialserie kallad »People’s
Radio«, snabbproducerade kassetter med aktuella tal av Walter Sisulu, Ahmed Katrada och
Nelson Mandela. En kuriositet idag är kanske
att drygt hälften av alla artister i Sydafrikas
»Rock Hall of Fame« debuterade på Shifty
Records de här åren.
Ett delprojekt var att stödja den växande
gruppen vita ungdomar som tog avstånd från
regimens politik och protesterade mot värnplikten som bland annat tvingade dem att ingå i de
styrkor som terroriserade förstäderna, Namibia
och grannländerna.
Hans Hjorth igen: »Det senare var inte helt
oproblematiskt i en tid när vita, särskilt afrikaans-talande, stereotypt klassades som någon
slags förtryckare. Plattan »Forces Favourites«
som gjordes till stöd för ’End The ConscripFas 2 • Full fart framåt 1984–90

tion’-kampanjen förbjöds naturligtvis omedelbart liksom ett antal andra Shifty produkter. Jag
såg dock tydligt att regimen brydde sig inte
särskilt mycket om vad ANC:s kulturgrupp i
Tanzania hade för sig
men när deras egna söner
»Jag var uppe på
och döttrar plötsligt dansade till politiskt laddad svenska UD och fick
’Boerepunk’ blev det välläsa ett papper som
digt hotfullt.
Ett annat problem var gick ut på att den
balansgången mellan den
proklamerade kulturboj- svenska regeringen
kotten av Sydafrika och inte kunde ta ansvar
det arbete vi gjorde. Vi
stödde ju faktiskt både för vad jag gjorde,
ekonomiskt och på andra
även om vi båda visssätt sydafrikanska bolag
även om det å andra te att det var finansisidan var en del i en politiskt kamp mot apart- erat av SIDA… Jag
heid. Jag minns särskilt fick inte behålla
ett tillfälle då jag var uppe
på svenska UD och fick pappret, det skulle
läsa ett papper som gick inte lämna rummet.«
ut på att den svenska
regeringen inte kunde ta ansvar för vad jag gjorde, även om vi båda visste att det var finansierat
av SIDA…
Jag fick inte behålla pappret, det skulle inte
lämna rummet.
Det var en på många sätt spännande tid.«
Vi som lyssnar till Hasse och tänker tillbaka på
tiden före -talet håller gärna med.
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• KMA – Konstnärer mot apartheid
När ISAK:s medlemsorganisation Konstnärer
mot apartheid började arbetet med att bygga
upp kulturcentret Dakawa i Tanzania hade
några konstnärer redan jobbat med kulturaktiviteter i Sverige under flera år. En bildutställning
med bidrag från många olika konstnärer hade
vandrat runt i Riksutställningars regi. På Kulturhuset i Stockholm kunde ett allmänt Afri-
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kaprojekt kryddas med kampen mot apartheid.
Fotografen Ann Andrén berättar om starten för
KMA: »ANC:s representant Lindiwe Mabuza
kontaktade konstnären Alvar Janson, Lena
Johansson på Afrikagrupperna och mig och
undrade om vi skulle kunna arrangera en
utställning med verk av svenska konstnärer, som
var engagerade i kampen mot apartheid. Vi fick
ihop ett stort antal intressanta verk, och i samband med att utställningen invigdes på SIDA Uforum, bildades föreningen. Utställningen distribuerades sedan vidare ut i landet via ABF.«
Målet var att engagera svenska konstnärer till
stöd för befrielsekampen, och bland annat
samla in pengar genom försäljning av skänkta
konstverk. Men man gjorde även insatser
genom att bidra i lokala arrangemang med
konstnärliga inslag som textilier och bilder.
Konstnärer mot apartheid var aldrig någon
stor medlemsorganisation, men deras arbete
fick stor betydelse i ISAK:s arbete och inte
minst i Afrika. Där finns fortfarande spår.
I flyktinglägret Dakawa sextio kilometer
från SOMAFCO-skolan planerade ANC i
mitten av -talet att bygga upp ett stort
kulturcenter. Det skulle främst byggas en scen
och lokaler för teater och musik där kulturgrupper skulle kunna pröva sina vingar.
Men planerna innehöll också verkstäder för
all slags konst och konsthantverk.
Drivande bakom projektet Dakawa Cultural Center var ANC:s kulturansvariga i
Zambia Barbara Mazikela och inte minst
Lindiwe Mabuza som själv var konstnär. Nu
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fick Konstnärer mot apartheid ett konkret projekt att arbeta med. Ett uppdrag att bygga upp
en grafisk verkstad vid DCC, en verkstad för
både konstnärlig och mer bruksinriktad produktion typ affischer och trycksaker för befrielsekampen. Behovet av kunskap, planering,
utrustning och handledning var förstås skriande. Också med detta ställde föreningen upp
med. Samt naturligtvis pengainsamling och jakt
på lämplig utrustning. Tidigt slog tanken på
också en textilverkstad rot, och redan i starten
kom två sydafrikaner från ett flyktingläger till
Sverige för att lära sig allt om tygtryck.
Galleristen Lars Hagman kom i mitten av
-talet i kontakt med Ursula Schutz och
Kristina Anshelm som var några av de de drivande krafterna i KMA, och hans galleri fungerade ibland som ett slags skyltfönster för
ANC och SWAPO. Lars minns lätt några
utställningar:
»Med mitt Galleri H på Hornsgatspuckeln
på Stockholms var det naturligt att  göra
en utställning till stöd för ANC och SWAPO.
Konstverken skänktes av konstnärer både
inom och utom KMA och behållningen blev
cirka   kronor. Sedan SIDA skarvat i
med samma belopp blev det en halv miljon,
och allt gick till grafikverkstan i Dakawa.
Mycket pengar för tjugo år sedan. Jag minns
särskilt att utrikesminister Sten Andersson var
med på vernissagen och överlämnade ett verk av
Albin Amelin till Lindiwe Mabuza.
Inför Namibias självständighetsprocess drog
KMA igång en utställning där vi förde SWAPO:s
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färger långt ut på gatan med bokbord och massor av besökare. Åtskilliga konstnärer som inte
ens var med i KMA skänkte konstverk, så jag
kan verkligen säga att de ställde upp.«
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Exempel på lokala och regionala ISAK
• Hur gick det till att starta ett lokalt
ISAK? Exemplet ISAK Motala
Industristaden Motala vid Göta Kanal hade i
mitten av -talet drygt fyrtio tusen invånare,
och detta innebär i Sverige att staden har ett
omfattande föreningsliv. Konststycket att dra
med sig ett representativt urval föreningar att
arbeta mot apartheid lyckades förstås inte överallt. Men i Motala gick det bra, eller som en fd
kampanjsekreterare på ISAK:s kansli minns det,
mycket bra. Gunnar Johansson, nu pensionerad
metallarbetare från Motala, minns hur ISAK
Motala kom igång:
»Efter allt våld i Sydafrika sommaren 
ville jag och några vänner till mej ville göra
något mot apartheidregimen och ringde till
Afrikagrupperna i Stockholm och pratade med
någon där, jag tror han hette Flink eller något
sådant. Men Afrikagrupperna byggde på personligt medlemskap, och vi tänkte oss att vår
organisation skulle vara väldigt länge, vi som
var lite äldre skulle inte ens se slutet på jobbet.
Det bättre att försöka få ihop föreningar till en
lokal organisation som hade sådan livslängd att
den skulle kunna hålla ut. Då blev vi hänvisade
till ISAK:s kansli och fick tala med Lars Hulth,
och fick råd om hur man kunde gå tillväga.
Lasse rekommenderade oss helt enkelt att trumma ihop några personer vi litade på från olika
organisationer, till ett förberedande möte. Med
den gruppen skulle vi sedan göra en hiskelig
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massa utskick till alla
organisationer i Motala som vi skulle kunna
tänka oss vilja vara
med. Viktigt var att
alla politiska partier
och deras ungdomsförbund skulle få
budet, kyrkor, frikyrkor, precis alla skulle bjudas in till ett möte för
att bilda en lokalorganisation i Motala. Det viktiga var bredden, att inte lämna någon utanför.
Det blev ett välbesökt möte, det där. Vi kom
igång, och det var bara ett fel: jag fick ta upp
klubban själv, det hade jag inte räknat med. Av
någon underlig anledning gick det ändå. Alla
politiska ungdomsförbund blev med utom
moderaternas. Och de flesta frikyrkorna plus
Kyrkans ungdom, vilka var en resurs som vi
tyckte… ja, kanske. Lite unga var dom. Men
som visade sig vara rena essen, de ställde upp på
allt vi beslöt om.

»Lasse rekommenderade oss
helt enkelt att trumma ihop
några personer vi litade på från
olika organisationer, till ett förberedande möte.«
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Susanne vad hon gick för. Man behövde ett
På mötet bildade vi ett lokalt ISAK med delskarpbetsel för att hålla igen henne, och se till
tagande föreningar som medlemmar och utsåg
att bromsa ibland, för hon hade sån energi att
en styrelse. Omedelbart startade vi med att
hon kunde driva ett ISAK själv.«
vädja till den sydafrikanska regimen om nåd för
Vilka var då medlemmar i Motala? När det
en dödsdömd sydafrikan, för att få hans straff
gäller medlemmar i ett kontinuerligt aktivistaromvandlat till fängelse. Vi fick naturligtvis aldbete varierar antalet från tid till annan, men fölrig något svar på vår vädjan, men nu var vi igång
jande medlemmar plus ett antal personer utan
som lokalgrupp.
föreningstillhörighet finns på en utskickslista
Nästa uppgift var att ta fatt i fruktbojkotten.
från slutet av -talet: Kristna socialdemokraVi inventerade varenda affär i stan, skickade ut
folk som tittade på vad de hade på hyllorna. Blev
ter, Kyrkans Ungdom, ST:s lokalavdelning,
grundligt utskällda på sina ställen
Svenska Kommunalarbetarföroch fick kaffe på andra. Men bäst »Vi kom igång, och bundet, Motala kooperativa kondet var så infördes importförbu- det var bara ett fel: sumentgillet, Motala Internatiodet, och där stod vi med våra
nella kvinnoförbundet för fred,
jag
fick
ta
upp
resultat! Fast nu hade vi verkligen
Motala Centerns kvinnoförfått blodad tand, och det var strax
klubban själv, det bundsavdelning, Motala Arbetajul. Då drog vi igång en insamling
rekommun, Svenska Missionsförhade jag inte
till ANC och SWAPO. Men så
bundets Ungdom i Motala, ABF:s
hade vi med oss några ungdomsteaterverkstad, Kristna Freds,
räknat med.«
organisationer som fruktade att
Krist-demokratiska partiet och
pengarna skulle gå till vapen. Jag minns att jag
Krist-demokratiska Ungdomsförbundet, Cenringde upp till ISAK och till och med hade en
terns Ungdomsförbund Motala, Motala SSUdirektkontakt med ANC. Dom blev lite irriterakrets, Kommunistisk Ungdom, FN-föreningen
de, men fick försäkringar att pengarna skulle gå
och Vänsterpartiet Kommunisterna.
till humanitära ändamål, vapen skaffade de på
Susanne Källebring tyckte själv att hon halkaandra håll än Sverige.
de in på ett bananskal:
Nästa drag var att sända upp en liten delega»Jag visste inte ens vad ANC var då jag gick på
tion till Folkriksdag mot apartheid i februari
det första upptaktsmötet, utan vi skulle ha
, det var Lennart Carlsson, Susanne Källenågot projekt i den grupp av Kyrkans Ungdoms
bring och Lena Sund. Både Susanne och Lena
som jag var ordförande i. Tillsammans med vår
var innan beredda att lägga av, de kände sig inte
präst gick vi på mötet med inställningen ’det
så där väldigt entusiastiska för jobbet. Men de
kan väl vara intressant att vara med i’, och hamkom tillbaka superladdade, och då visade
nade i interimsstyrelsen som representant för
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»Tillsammans med vår präst
gick vi på mötet med inställningen ’det kan väl vara
intressant att vara med i’, och
hamnade i interimsstyrelsen
som representant för
kyrkans unga.«
kyrkans unga. Men det var egentligen först med
Folkriksdagen som jag fastnade ordentligt,
annars vet jag inte om jag fortsatt. Sedan blev
ISAK en jättebit av mitt liv åtskilliga år framöver. Vår grupp blev snabbt en stor resurs i arbetet med insamlingar och demonstrationer,
eldvaka på torget där vi övernattade i en
husvagn, och sådana saker. Att vi var en så relativt stark lokalgrupp som jobbade mer än
många andra fattade jag inte förrän vi kom upp
på ett centralt möte inför Shellkampanjen. Jag
trodde att alla arbetade på i ungefär samma takt
som oss.«
• Från ISAK Oskarshamn till OSAK
ISAK Motala gav en bild av hur det kan gå till att
starta ett lokalt ISAK. Oskarshamn är en av de
ganska få platser där uppföljare till lokala ISAK
fortfarande är igång, och ISAK-kommittén där
har  ombildat sig till OSAK, Oskarshamns
Södra Afrika kommitté, och arbetet har i mer än
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tio år haft ett ambitiöst innehåll. Men låt oss
inte gå händelserna i förväg, utan istället fråga
oss hur arbetet i Oskarshamn startade. Fd ordförande i ISAK, nu ordförande i OSAK Tormod
Nesset berättar: »Mitt hus har alltid varit öppet,
och där har alltid förts en politisk dialog. Chile,
Vietnam osv. Inte så välorganiserat, men man
gick en match då det behövdes någonting, och
så var det bra. En fredag efter semestern  satt
vi fyra vänner och pratade i trädgården, jag
gammal gråsosse och tre andra. En KPML(r)are, en stark vänster en fjärde lite osäker. En av
oss sade: »Tormod, vi pratar ju bara, gör inget
konkret.« Vi andra höll med, och det blev en
utmaning: vi gav oss själva fjorton dagar, och
träffas igen med förslag. Helt förutsättningslöst.
Två av oss hittade Sydafrika, ett land som infört
rasism i sin grundlag. Detta hade tidigare inte
fastnat hos oss, men två av fyra var rätt bra, och
Sydafrika valdes. Nu ställde vi oss frågan hur vi
skulle arbeta, och kom snabbt underfund med
att våra respektive politiska hemvister inte dög
här om vi skulle få en bredd. Min LO-kontakt
hade nyss varit i kontakt med något som hette
ISAK, och gav mig telefonnumret. Där i andra
änden svarade en god värmländsk stämma, och
det tog inte honom lång tid att få mig förstå att
här kunde vi göra någonting. Alla skickade
material, LO, partiet, Metall, KPML(r), men
ISAK:s var klart bäst. Och dess program gav oss
fullt stöd samtidigt som vi kunde anpassa oss
efter de förutsättningar vi hade i Oskarshamn
och Kalmar län. Ett perfekt skolexempel på hur
folkrörelsearbete ska startas och implementeras.
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Gum-bootdansen: Lillemor Nesset från ISAK Oskarshamn, tvåa från vänster, i full färd med övning i gumboot-dance
i Halmstad.

Fram till februari  hade vi hunnit gå runt
bland de föreningar som fanns i Oskarshamn
och kunnat skapa ett intresse. Ett tjugotal personer från skola, fackligt och politiskt liv, naturskyddsföreningen och så vidare. Vi bildade en
styrelse med ordförande, kassör och hela det där
köret och så var vi igång.«
Väl igång förstod gruppen att det måste skapas olika funktioner, alla ville inte stå på stan
och prata för saken. Folk kom ju fram och
utmanade med diskussioner och attityder som
inte alltid var så trevliga. Många drar sig, vill
inte utsätta sig för sådant. Den rullande insamlingen av kläder mm med Emmaus Björkå blev
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Med Little Steven som draghjälp i barnkampanjen och
mot Shell.

131

Vusi Mahlasela, i dag världsartist, deltog i utställningen »Den svarta förstaden« med sin gitarr och sitt berättande om
livet under apartheid.

därför oerhört värdefull i kontaktarbetet, ett
ansikte utåt. Dessutom ledde det till ett bra
samarbete med kommunen som ställde upp
med en lokal i en gammal rivningskåk. Inte en
människa lämnade in en pryl utan att få ett papper med sig. Tidigt lärde man sig också att besök
från Afrika med livs levande personer förde hela
saken närmare befolkningen.
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Arbetet växte hela tiden, och Oskarshamn
utvecklades till ett av de starkaste antiapartheidfästena i Sverige. Kampanjveckorna avlöste
varandra, och ISAK:s centrala kampanjer mot
Shell och Företag samt för Barn i södra Afrika
satte spår både i staden och sände tillbaka erfarenheter till ISAK:s kansli. Man hakade också på
speciella arrangemang som Den svarta förstaFas 2 • Full fart framåt 1984–90

den och arrangerade det nationella Ungdom
mot apartheid.
Eftersom ISAK Oskarshamn under hela sin
levnad hade en jämn och hög aktivitet, är det
inte lätt att besvara frågan vilket arrangemang
eller kampanj som gav det starkaste minnet. Då
skribenten ansvarade för den barnkampanj som
föregick Ungdom mot apartheid vet han att
detta arrangemang ägde bara rum i
Oskarshamn, och kan personligen intyga att
minnet av Toi-toi på gatorna i en ganska sömnig
kuststad i Sverige kommer att sitta i för livet.…
ISAK:s informatör Matz Nilsson jobbade
med Ungdom mot apartheid i Oskarshamn
våren , och drar sig till minnes »Det fanns
en poäng att lägga detta arrangemang utanför
Stockholm, och när ISAK:s kansli ställde frågan
högg ISAK Oskarshamn direkt. Dels hittade
man där lösningar på alla krav på lokaler, transport, stöd från lokala aktivister och dels var
Oskarshamn en kommun som ställde upp väldigt generöst. Slutligen fanns där ett lokalt ISAK
som ställde upp till tusen. Samarbetet med
Emmaus i Björkå och Rockparty i Hultsfred inte
att förglömma.«
För att krydda anrättningen med också afrikanska ungdomar gick en inbjudan ut via Afrikagruppernas koordinatörer på plats, och både
Namibia och Sydafrika plus alla Frontstater var
representerade med ungdomar. Inte bara Matz
minns Ungdom mot apartheid. Kanske minns
också en lokal rektor händelsen. Tormod Nesset
ler vid tanken: »När ISAK:s skolinformatör
Matz fick se den gymnasieskola som föreslogs
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»Arbetet växte hela tiden, och
Oskarshamn utvecklades till ett
av de starkaste antiapartheidfästena i Sverige.«
som lokal sa han direkt:
Här skall vi vara! Men
detta var inte samma sak
som att frågan var
avgjord. Nu råkade skolans rektor vara samma
person som moderaternas starke man i kommunen, och han sade i
Tormod Nesset.
förstone nej. Men ISAK
Oskarshamn hade vi
hunnit få muskler under fem år av medvetet
arbete. Alla politiska partier var med på tåget,
och då vi förklarade att vi skulle driva saken i
den kommunala beslutsapparaten ändrade han
ståndpunkt. Men påpekade att vaktmästartjänsterna skulle kosta mycket. Väldigt mycket. Det
gällde ju ett veckoslut, och sent på kvällarna dessutom. Ja, det där lät ju inte så roligt, men vi
avsatte pengar till dessa utgifter. Då arrangemanget var slut förklarade vaktmästaren att
detta var så bra att han inte kunde tänka sig att
ta extra betalt.«
Då Nelson Mandela kom till Globen sände
ISAK Oskarshamn en fullsatt buss, där hälften
av platserna reserverats till specialinbjudna
olika kommunala företrädare, både politiker
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Spontan sång & Toi-toi vid järnvägsstationen i Oskarshamn då
deltagarna i den stora ungdomskonferensen skulle skiljas år
den 3 mars 1991.

ISAK Oskarshamn ute med fanor, banderoller, flygblad &
insamlingsbössor på 1:a maj i Folkets Park, Oskarshamn i
slutet av 1990-talet.
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och tjänstemän. De hade ställt upp med välvilja
och lokaler, och ny fick de som en belöning
bussresa och inträde för en symbolisk hundralapp jämnt.
I augusti  var ISAK Oskarshamn representerad i ISAK:s första delegationsresa till Sydafrika, och detta blev upptakten till det Twinningprojekt med Port Shepstone som fortfarande lever. Men det är en annan historia.
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• Dala-ISAK, det regionala arbetet som
satte Dalarna på fötter mot apartheidsystemet!
Grunden till Dala-ISAK går tillbaka till Falu
Afrikagrupp som redan i oktober  arrangerade en två veckors Sydafrikabojkott i Falun
samarbete med  lokala organisationer. Den
resulterade bland annat i att Falu kommun
beslöt att rekommendera kommunens institutioner att ej köpa sydafrikanska varor. Från och
med  fortsatte samarbetet framförallt under
den årligen återkommande ISAK-veckan till
minne av Sharpevilledagen  mars.
Varje år höll man tillsammans med andra
lokala organisationer en kampanj kring Sharpevilledagen den  mars, tände en eld på Stora
torget i Falun och höll eldvaka hela natten med
tal och sång. Naturligtvis delade man också ut
pamfletter, samlade in pengar och sålde hantverk, te, och andra matvaror från södra Afrika.
Genom att elden måste passas i  timmar av
minst två personer blev det ett välkommet tillfälle att dra in andra föreningar i jobbet. Det var
kyrkligt folk, fackligt aktiva, miljöaktivister,
vänsterpartister, folkpartister, elevförbundet,
centerpartister och folk från lokala FN-föreningen för att bara nämna några.
Också kulturutbyten av olika slag fanns på
programmet, som dansgrupper från SOMAFCO-skolan i Tanzania. Man kan nästan säga att
det i Falun fanns ett slags ISAK innan ISAK ens
var bildat. Men det räckte inte med detta. I både
april och oktober passade man fyndigt på att
samla in kläder, eftersom många vill bli av med
Fas 2 • Full fart framåt 1984–90

den passerade säsongens kläder när de nu skulle
köpa nytt inför sommaren eller vintern.
När det började dra ihop sig inför Folkriksdag mot apartheid i februari  låg man alltså
bra till i Falun, och Afrikagruppen var väl representerad där. Efter Folkriksdagen tog Falu Afrikagrupp initiativ till att bilda en ISAK-Dalarna.
En kommitté utsågs, som snabbt drog upp planerna, och både ANC och SWAPO sände representanter till starten av landets första och enda
regionala ISAK. Det blev en rivstart. På några
månader växte Dala-ISAK från  till  lokal/distriktsföreningar. Som mest omfattade DalaISAK omkring  medlemsföreningar, ett tvärsnitt av folkrörelse-Sverige.
Redan januari året efter kunde Dala-ISAK
fira ANC:s -årsjubileum med en stor aktivitet
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»På några månader växte
Dala-ISAK från 12 till 20
lokal/distriktsföreningar. Som
mest omfattade Dala-ISAK
omkring 40 medlemsföreningar,
ett tvärsnitt av
folkrörelse-Sverige.«

i Borlänge. Från Zambia anlände Mendi Msimang från ANC:s exekutivkommitté och ANC:s
sånggrupp samt från Stockholmskontoret Jerry
Matsila. Efter möten med företrädare för kommun, landsting och kyrkan vidtog en jubileumskväll på Hagaskolan med tal och musik.
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Orkestern Antiapartheid Riot Squad och en rad
lokala artister ställde upp.
Monica Lindh, den mångåriga ordföranden i
organisationen minns evenemanget som igår:
»Mendi Msimang var baserad i Zambias
huvudstad Lusaka där det då var cirka +  grader Celsius i skuggan. På kvällen i Borlänge blev
det  grader minus, och i pausen rusade folk ut
för att varmköra sina bilar. För Mendi måste det
ha varit en pärs, och han minns det troligen än.
Vad som jag framförallt minns är att ANC var
angelägna om säkerheten för sina deltagare. Vi
tog kontakt med den lokala polisen om säkerhetsläget för ANC, och poängterade att det
rörde sig om prominenta personer. Polisen
brydde sig inte, men precis innan vi drog igång
skedde ett bombattentat mot ANC:s kontor i
Stockholm. Nu blev det ett annat ljus i skällan.
Från det Mendi landade i Borlänge under varje
förflyttning, tills han reste hade vi polisbilseskort i hälarna. Själva evenemanget blev en
stor framgång, och det fascinerande var att så
många deltog. Skolbarnen gjorde teckningar
och ställde ut, Leksands spelmanslag och Unga
Örnars kör, Falu Fredskör och en lokal jazzgrupp deltog. Med tal av både befrielserörelserna och lokala politiker från skilda partier blev
det en manifestation som gjorde stort intryck.
Alla artister ställde upp gratis, kommunen,
hotellet, media och andra sponsrade så vi samlade in mycket pengar. Vi fick en mycket bra
start. Tidningar och radio rapporterade flitigt
vilket snabbt gjorde Dala-ISAK, ANC och bojkottfrågan känt.«
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Den regionala ISAK-organisationen var nu
väl etablerad, och kunde ibland jobba på ett
något annat sätt än de lokala ISAK som växte
upp på många platser över hela landet. Ett
exempel är att lokalradion var regionalt
organiserad. Det blev naturligtvis ett större
tryck bakom orden. Då Dala-ISAK kontaktade närradiostationerna för att be dem
inte spela musiker som bröt mot FN:s kulturbojkott, anslöt dessa genast. Radio
Dalarna däremot hänvisade till centrala
beslut. Men trägen vinner, och de gav inte
upp. Efter en tid märktes det att också
Radio Dalarna undvek att spela svartlistade artister. Också tidningarna i Dalarna
sträcker sig utöver det lokala, och då var
det en fördel med en regional organisation där medlemsföreningarna var från
hela Dalarna.
Andra aktiviteter skedde på samma
sätt som i andra lokala ISAK: man ordnade picket-demonstrationer utanför
Shellmackarna och tog kontakt med
deras kunder för att be dem köra till
nästa mack. Men med den större kapacitet som följde på den regionala organisationen kunde man nu gå vidare.
Egna undersökningar visade att
Malung, Mora, Älvdalens kommuner
samt Landstinget köpte olja från Shell. När
Dala-ISAK i samband med de internationella
protestdagarna mot Shell ‒ maj  riktade
en uppmaning mot dessa att sluta handla Shell
fick man följande resultat: Älvdalens kommun
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ingen åtgärd, Mora såg ingen laglig grund för
bojkott, Malung struntade i att svara. Landstinget skulle pröva frågan via billigare avtal.
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Eldvaka i Dala Floda mot apartheid.

Men bara genom att föra fram frågan var att
puffa den framåt, sedan skulle tiden kanske
avgöra. Och mycket riktigt: den  augusti 
beslöt Kopparbergs landstings förvaltningsutskott uppmana Landstingens Inköpscentral att
ansluta sig till bojkotten mot Shell så länge som
Shell uppenbart bryter mot FN:s rekommenderade oljeembargo mot Sydafrika. Samtidigt gick
man över till OK för eldningsolja. Detta var en
stor framgång för Dala-ISAK!
Något unikt för Dala-ISAK var den kampanj
som tog fart vid julskyltningen den första
advent, då folk gick ut på stan i stora skaror.
Monica igen:
»Eftersom det normalt är kallt då, finns en
tradition att dricka glögg i stånd och i affärer.
Detta hakade vi på, och lanserade Glögg mot
apartheid, ett kärkommet tillfälle att både få
något varmt i sig och känna sig solidarisk. Själva
glöggen var gratis, vilket uppskattades. Men
naturligtvis passade vi på att samtidigt sprida
pamfletter och hålla upp en insamlingsbössa,
det kunde också hållas korta tal om vad som
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hänt i Sydafrika vid glöggpannan. Och folk
rycktes med av sången, ofta framförd av Falu
Fredskör. Något år hade vi draghjälp av ingen
mindre än Vusi Mahlasela, i dag sydafrikansk
världsartist. Från  ändrades namnet till
»Glögg för demokrati«.
Med en stor organisation följde också en stor
kapacitet att hålla seminarier med deltagande
representanter från befrielserörelserna. Till
Dala-ISAK kom inte bara representanter från
ANC och SWAPO-kontoren i Stockholm, utan
ganska ofta representanter inifrån Sydafrika
respektive Namibia, till exempel från ungdomsorganisationerna SAYCO och NANSO samt
från den sydafrikanska fackens landsorganisation COSATU. Det var heller inte sällan som vi
fick besök av sydafrikaner som jobbade underjordiskt och kunde berätta från detta. Till
Brunnsviks folkhögskola, vars elev- och lärarfack var två av medlemsorganisationerna kom
under en flerårsperiod åtta grupper med vardera tio medlemmar med sydafrikaner, flertalet
från exilen i Lusaka. De tillbringade tre månader
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Monica Lindh och Patrick Flusk.

i Sverige varav de första veckorna i Brunnsvik.
Dala-ISAK mötte i stort alla som kom och med
några etablerades närmare samarbete.
Dala-ISAK tog också upp ISAK:s Företagskampanj och gjorde ‒ en inventering
av dalaföretag med Sydafrikaanknytning. Detta
var före handelsförbudet, och nu var det bara
företagens egen moral som avgjorde om man
skullke handla eller ej. Inventeringen gav nedslående upptäckter. Avesta AB hade en liten
import, men , procent av tillverkningen exporteras till Sydafrika. Siffran kan tyckas liten,
men mot bakgrunden av att företaget är stort,
och tillverkar kvalitetsprodukter är den inte
obetydlig. Alby Klorat AB i Avesta exporterar
tändsatser för tändstickstillverkning. Frosts
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Knivfabrik AB exporterade , procent av sin
tillverkning av charkuteriknivar till Sydafrika.
Vidare exporterade Remote Control Sweden AB
reservdelar till tidigare såld utrustning, och
Hedemora AB levererade reservdelar till en fartygsdieselmotor. ASEA Ludvika var troligen
inblandat i tjänste- och kunskapsexport till Sydafrika, och SAAB-Scania hade visserligen ingen
egen marknadsavdelning i Falun, men stod ändå
för export till Sydafrika och inte minst Namibia.
Under ISAK-veckan  fokuserade Dala-ISAK
företagskampanjen mot ASEA, SAAB-Scania
och Frosts knivfabrik.
När Dala-ISAK tog tag i kampanjen »Barn
mot apartheid« arbetade man sig fram mot en
barnfestival den  oktober . Under förberedelserna besökte ISAK:s barninformatör Matz
Nilsson flera skolor, idrottsföreningar samlade
in prylar som Emmaus kunde sända ner till
barn i Sydafrika. I Aspeboda hölls en södra Afrikagudstjänst för alla scoutkårer i Falun. DalaISAK i samarbete med bland andra ABF, Kulturförvaltningen och flera skolor ansvarade för
själva festivalen. Med två hundra personer på
scenen som sjöng och spelade, med tal av ANCrepresentanten David Kgabang och läraren Joy
Faith från Sydafrika blev den minnesvärd för
alla som var med. Att föreställningen också spelades in av VPKs närradio och sändes gjorde
inte saken sämre. Festivalen gav genom entréavgifter, försäljning av dikthäften och annat ett
stort ekonomiskt överskott, som tillsammans
med insamlade leksaker gick till fängslade barn i
■
Sydafrika.
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FAS 3.

HÄMTA HEM
SEGRARNA
1990–95

Den sista milen kvar
När den första skördetiden för Sydafrika september  till februari  ägde rum var
ISAK först oförberett, men hämtade sig snabbt.
På knappt ett halvår skedde nu det paradigmskifte som alla antiapartheidaktivister längtat
till. Men Sydafrika kom inte först. Namibia förberedde sin självständighetsdag den  mars
 drygt ett halvår efter valet  där inte
mindre än  partier ställde upp, många i allianser av olika slag. Efter över
»Allt som vi önskade ett århundrade av erövring
och ockupation var den
förändra genom långa resan över, och nu
sanktionerna är blev den  mars en högtidsdag i dubbel bemärkelfortfarande kvar. se, eftersom det är samma
Ingenting av det har datum som minnesdagen
för Sharpevillemassakern.
förändrats. Du måste Befrielserörelsen SWAPO,
sedan  erkänd av FN
komma ihåg att vårt som
företrädare för Namimål är ett icke-rasis- bias folk, segrade övertygande över huvudmottiskt samhälle.« ståndaren DTA, Democratic Turnhalle Alliance som
bildades . Denna allians hade varit stommen i de båda lydregeringar som Sydafrika låtit
upprätta i Namibia  och . och nästan
hela ledningen hade någon gång stått på de
sydafrikanska lönelistorna.
Nu stod i bästa fall Sydafrika i tur, även om
slaget ingalunda var vunnet – än. Efter glädjetå142

rarna, då kansliet tillsammans hörde på Dagens
eko att Nelson Mandela var fri, visste alla att det
bara var att fortsätta knoga på tills hela segern
var vunnen. Dit var det fortfarande långt kvar.
Och Nelson Mandela var glasklar då han frigavs:
»Vi uppmanar världssamfundet att fortsätta
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kampanjerna för att isolera Sydafrika… Allt
som vi önskade förändra genom sanktionerna
är fortfarande kvar. Ingenting av det har förändrats. Du måste komma ihåg att vårt mål är ett
icke-rasistiskt samhälle. Vi är fortfarande långt
ifrån detta.«
Fas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

Också Kyrkornas Världsråd uppmanade i februari  med anledning av det
nya läget i Sydafrika till intensifierade
sanktioner. Även generalsekreteraren i det
sydafrikanska kyrkorådet Frank Chikane
uttalade sig:
»Det vore ett gravt misstag om de internationella påtryckningarna mot regimen
minskade i detta skede.« Fackföreningsfederationen COSATU:s vice ordförande
Chris Dlamini slog samtidigt fast att »det
är av största vikt att sanktionerna fortsätter att skärpas tills en ny folkvald församling antagit en ny konstitution.«
Men även om mycket återstod, var ändå
ANC tillåtet och hela ledarskapet med Nelson Mandela i spetsen fria. När Walther
Sisulu, Ahmed Kathrada och de andra ur
ANC-ledningen som brutit sten på Robben Island från -talet kom till Sverige,
var plötsligt alla för ANC, och de tvivel
som några kanske känt för den väpnade
kampen som bortblåsta.
Det var nu bara den där lilla detaljen
fortsatt stöd för att ANC skulle kunna
hävda sin plats i den skakiga demokratiska process som nu stod för dörren.
ISAK hade under tio år metodiskt
byggt upp sin styrka och bestod nu av  medlemsorganisationer med tillsammans drygt en
miljon medlemmar. Samtidigt hade man 
stödföreningar, varav  tillkom under året. Det
skulle visa sig att organisationen bestod det sista
provet.
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Goven Mbeki, nyss frisläppt från Robben Island sjunger Nkosi, sikelel’ iAfrika i Sverige

Bo Forsberg var
ISAK:s ordförande då
hela saken vände, och
minns skiftet som
otroligt spännande:
»Det var inte så att
vi ens sommaren 
gick och trodde på
Bo Forsberg.
något genombrott,
utan det var tuffa tag.
Jättetufft! Jag kände inget vittring av något
avgörande  och halva , snarare gick det
bakåt, och hårdnade igen. Det fanns inget teck144

en på att nu, snart är det
dags. Men vi hade dels ett
kansli som visade ett
otroligt engagemang och
go, och dels också mycket
stöd runtom i landet.
Det var aktioner, initiativ som togs, som känslan av att stå utanför
Sydafrikanska legationen och se folk titta
fram bakom gardinerna med en liten kameFas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

Magnus Walan, Pelle Knutsson, Lars Hulth, Nelson Mandela och Karl-Gunnar Norén i Riverlea 1991.

ra, utan att släppa in oss. Vi lämnade våra brev i
lådan och återvände till kampen.
Men plötsligt händer det något, vi hörde att
det pågick samtal av något slag. När de första
frigivna ANC-ledarna kom till Stockholm,
sedan Mandela själv, och nu höll hela apartheidsystemet på att krackelera, det var otroligt fascinerande.«
ISAK:s medlemsmöte beslutade att kampanjarbetet skulle fortsätta ungefär som förut, men
insåg att behovet av ett analyserande material
var stort. Delar av ISAK:s kansli och personer
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knutna till det anpassade sig till det nya läget
och genomförde under oktober  en omfattande besöksresa till Sydafrika, den här gången
helt tillåten. När viseringskontrollen på Jan
Smutsflygplatsen i Johannesburg läste ’to visit
the ANC’ i kanslipersonalens pass rev de sig i
huvudet, men vinkade igenom oss. Detta var
fortfarande mycket ovanligt. Höjdpunkten
under resan var förstås då delegationen under
ett valmöte i en av Sowetos många stadsdelar
fick träffa Nelson Mandela.
Väl hemma med intrycken producerades
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skriftserien ’På väg mot ett fritt Sydafrika med
apartheid i bagaget’. Förutom det pågående våldet och den fackliga utvecklingen analyserades
jordfrågan, utbildningssituationen, ekonomin,
kulturen och en rad frågor.
Det kommande valet ställde stora krav på
finansieringen av ANC:s del, och nu gällde det
verkligen för ISAK att ge ett ordentligt bidrag.
Pelle Knutsson kom till ISAK i början av talet och fick direkt ta tag i ljuskampanjen Tänd
ett ljus – släck apartheid:
»Lasse Hulth hade grundat idén om ljuskampanjen, och det fanns embryon till logon, texter
till en kampanj som jag tog huvudansvaret för i
samråd med andra på kansliet. Detta blev ju en
försäljningssuccé större än kampanjtidningen.
Jag vet inte hur många ljus vi sålde men minns
hur Patrik stod och langade lådvis med ljus ut
mot postkörningen. Vi gjorde nybeställningar
men innan dessa tog slut ebbade kampanjen ut.
Den hade nått smärtgränsen för vårt distributionsnät och det tog ett bra tag att bli av med
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alla ljusen, eftersom vi i andra omgången
beställde rätt många.«
Men allt ISAK gjorde föll inte i god jord. Eller
så gjorde utvecklingen att materialet blev inaktuellt. Redan  gick ISAK:s då mycket klena
ekonomi på en smäll då SWAPO:s ledare Toivo
ja Toivo släpptes fri. Knapplagret med texten
»Frige Nelson Mandela ochToivo ja Toivo« tappade värdet över en natt. Detta reparerades lite
senare då ISAK tryckte runda Bojkotta Shelldekaler som behändigt kunde klistras på avdankade knappar. Det kanske bästa exemplet på
bomskott var frökampanjen. Pelle Knutsson
minns den alltför väl:
»Efter ljusen fortsatte vi med den inte lika
framgångsrika kampanjen ’Så ett frö för Sydafrika’. Vi gjorde det lite för svårt för oss, för vi
ville ha frön från Sydafrika och de hade för dålig
växtkraft i Sverige. Vi hade Suckulenter och så
hade vi Agapandus och Felicia och så hade vi en
Aloeväxt. Någon fick fart på Afrikas lilja och
någon fick en Felicia att gro. Det var några få
som visste hur man skulle odla fram dem, men
de flesta misslyckades. Fröpåsarna bar ändå
fram budskapet och dom var en nyhet efter ljusen. Men såklart skulle folk haft några växter att
titta på också.«
Tidigare i ISAK:s liv var insamlingsarbetet
något som mest skedde i lokalgrupper och medlemsorganisationer. Inför valet gällde det att
lägga in en högre växel i form av en central
insamling. Det var också dags för lite nya grepp.
Hösten  började Patrik Lönn ett jobb med
ansvar att sy ihop allt som hade med utskick,
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»Efter ljusen fortsatte vi med den

Vi gjorde det lite för svårt för oss,

kratiska kvinnoförbundets tidning med flera,
och tog fram en professionell väggalmanacka
som många även utanför den solidariska kretsen köpte, eftersom den var välgjord. Året före
valet samlade vi in en miljon kronor, och det var
både vi och ANC nöjda med.«

för vi ville ha frön från Sydafrika

Sanktioner och Sydafrikas mineraler

inte lika framgångsrika kampanjen ’Så ett frö för Sydafrika’.

och de hade för dålig växtkraft
i Sverige.«
materialförsäljning och senare insamlingskampanjen att göra:
»Min roll var att försöka samla in så mycket pengar som möjligt.
Det handlade inte bara
om pengar, utan var
även ett viktigt symboliskt arbete. För ANC
var det också betydelsefullt att pengarna
Patrik Lönn.
inte togs från det ordinarie Sida-stödet. Väldigt mycket av våra ansträngningar hade tidigare riktat sig mot samma solidariska människor
som man redan innan haft kontakt med, men
jag ville nå ut till andra, bredda målgruppen helt
enkelt. Ett tag kunde man knappt gå på en fest
med andra aktivister utan att samtidigt ordna
en liten insamling. Vi började nu blanda in
insamlingslappar i tidningar som socialdemoFas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

… var titeln på en skrift som ISAK producerade
i början av  och som idag sexton år efteråt är
glömd. Om den demokratiska utvecklingen inte
gått vägen fram till  skulle den troligen få en
helt annan betydelse, också internationellt.
Skriften var ett resultat av ett samarbete mellan
ISAK, NAI (Nordiska Afrikainstitutet), Råvarugruppen och geologen Hans Gustafsson. Den är
efter »Moral till salu« ytterligare ett exempel på
hur ISAK fördjupade de grundkunskaper, för
att inte säga forskning om hur apartheid ska
kunna tvättas bort från Sydafrika. Trots investeringsförbud och handelsförbud fortsatte en
rad för övrigt respekterade svenska företag att i
praktiken stödja Sydafrikas apartheidpolitik. De
behöll sina bolag, fabriker och försäljningsorganisationer i Sydafrika. De fortsatte att handla
med Sydafrika via tredje land och från sina
utländska fabriker. Flera av de svenska företagen
var verksamma inom gruvsektorn som då och
fortfarande är den viktigaste näringen för Sydafrika. Samtidigt pågick den internationella
debatten om att införa totala sanktioner mot
Sydafrika, och nyckelsektorn var naturligtvis
Sydafrikas mineral- och metallexport. Ett viktigt
argument mot dessa sanktioner var att omvärl147

den inte klarade sig utan de sydafrikanska mineralerna. Med ISAK:s skrift punkterades dessa
argument, eftersom ISAK kunde visa på att de
var starkt överdrivna. Strax efter gavs den även
ut i Nordiska Afrikainstitutets serie »Discussion
Papers«, och nådde därmed en internationell
publik.
Minskad export av apelsiner och vin, kulturell och idrottslig isolering smärtade naturligtvis, men hindrade inte apartheidekonomin
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nämnvärt. Att landets politik föraktades, och att
repressionen mot den svarta majoriteten kostade stora pengar var också något man kunde stå
ut med. Däremot skulle effekten av att stoppa
exporten av mineraler vara förödande för Sydafrika.
Omvärlden då? Uppdelningen av världen i
öst och väst spelade under det kalla kriget Sydafrika i händerna, då strategiska mineraler i öst
inte var att räkna med för framförallt USA. Med
Glasnost och Perestrojka ändrades situationen
fullständigt. Nu blev snabbt Sovjetunionens
mineraler inte bara till salu, landet öppnade sig
och behövde kapital, och de tidigare oåtkomliga
mineralerna kunde räknas bli billigare i en nära
framtid. Vad hela detta scenario betydde för den
utveckling som tog sin början hösten  med
frisläppandet av Walther Sisulu med flera kan
man på tjugohundratalet bara spekulera om.
ISAK:s mineralskrift som kom ut i april 
försvann i den allmänna glädjen över att Nelson
Mandela var fri. Och i den oro som följde då
våldet i Sydafrika tog sig andra och minst lika
skrämmande uttryck. Men den visade ändå att
ISAK hade på fötterna och arbetade på lång sikt.

Stort jubel: Mandela i Globen!
»Släck inte elden just när grytan börjar koka«
var Nelson Mandelas ord till tolv tusen entusiastiska åskådare i solidaritetsgalan i Globen den 
mars , bara en dryg månad efter frisläppandet. Sverige var det första landet utanför Afrika
på hans utlandsresa, och detta var säkert ingen
tillfällighet. Galan var en stor utmaning för
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arrangörsgruppen, som bara hade en
månad till förberedelser. Det var nästan
ogörligt, men med stor entusiasm och mycket
arbete gick det vägen. Lyckligtvis var Globen
ledig den enda dag Nelson Mandela kunde
delta, och Lotta Johnsson-Fornarve som var
ISAK:s representant i arrangörsgruppen minns
att det var skakigt till en början:
»Vi hade inte en spänn då vi bokade, utan fick
börja med att ragga pengar. Först sade både Sida
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och regeringen tvärnej, de tyckte det räckte med
Folkets Hus. Det var bara vi och ANC som trodde vi skulle kunna fylla Globen, och fick lobba
hårt för vår idé. Med stöd från olika håll och
kanter och en förlustgaranti från Stockholms
stad gick det vägen. Vi slet in Mats Hulth i en
garderob mellan två sammanträden, och han
tyckte det var en bra grej och fixade även en
mottagning i Stadshuset för alla som hjälpte till.
Galan gick med plus! Ändå satte vi priset till
bara en femtiolapp för att vi och ANC inte ville
utestänga någon. Biljetterna såldes ut genast!
Alla artister ställde upp gratis, men vi fick betala
scenbyggare, hunters och riggers och runners
och allt vad de heter, runt  personer bara de.
Plus själva hyran. Och ljudet, det blev väldigt
dyrt. Också bakgrundsmusikerna som kompade
de stora stjärnorna fick betalt. Ett roligt minne:
plötsligt kom USA:s presidentkandidat
Jesse Jackson neddimpande med ett
sällskap, helt oannonserat. Inte en stol
fanns det på VIP-läktaren, men som
tur var stannade ANC:s Alfred Nzo
med hustru hemma, så det blev två
platser lediga. Resten av jacksonsällskapet fick stå i korridoren…«
Utöver de flesta av ISAK:s medlemsorganisationer ingick bland annat SIDA och en rad fackliga organisationer i Kommittén för Nelson
Mandelas frigivning som arrangerade galan. Nu
fick också ett antal afrikakörer chansen: en
särskild för kvällen uppsatt jättekör med över
hundra deltagare avslutade sitt framträdande
med Nkosi, sikelel’ iAfrika!
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Astrid Assefa, Cyndee Peters, Elise Einarsdotter och Nelson Mandela.

Med artister som Miriam Makeba, Tomas
Ledin och en rad andra, plus tal av statsminister
Ingvar Carlsson var det ingen tvekan om att
kvällen var ett världsevenemang.

Den svarta förstaden
Utställningen och programserien Den svarta
förstaden började produceras året efter Nelson
Mandelas frigivning, och nu börjar hoppet tändas på allvar. Men än var man långt ifrån framme, varken i Sydafrika eller i Sverige. Redan vill
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krafter lyfta sanktionerna, nu var väl saken
fixad. Framförallt de som aldrig velat ha någon
bojkott, men även andra vettigare ansåg att nu
fick det vara nog. Detta var inte ISAK:s inställning. Den sista biten kunde bli både svår och
förvrida all de visioner som skapats under åren
av motstånd. Apartheid levde fortfarande, den
var sjuk men inte död. Och den kunde fortfarande söka nya former. Samtidigt som ISAK
manade alla att hålla ut tills de demokratiska
krafterna i Sydafrika begärde återkallandet av
Fas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

sanktioner, var det viktigt att spegla den pågående situationen inne landet. Gestalta både den
oavslutade kampen mot rasförtryck och den
strävan efter jämställdhet på alla plan som fortfarande idag har långt kvar. ISAK valde att sätta
fokus på de förstäder där de flesta svarta bor,
förmedla känslan av svart förstad.
Skribenten minns ett möte med invånare i en
förstad utanför Port Elisabeth i oktober ,
och känslan som följer av att komma in i ett lågt
rum tapetserat med mjölkförpackningar. Inte
lösa förpackningar, utan de meterbreda
slutremsor på pappersrullen som blir över i produktionen. Känna den välstädade lukten därinne i skjulet som var bara ‒ kvadratmeter.
Samtalet med den kloka familjefadern i sin nystrukna skjorta, hustrun som uppmärksamt
hörde på, och de lugna barnen med sina nyfikna
ögon. Upplevelsen av den värdighet som familjen trots den yttre misären ändå utstrålade där
inne. Och utanför: dofterna från kolrök och den
röda jorden, ljuden av barnens rop och en hund
som skäller längre bort. På vägen därifrån: fullpackade minibussar och frasandet av fotgängare.
Alla bostäder och familjer gav inte samma
intryck, här fanns också ren misär. Men också
den kvardröjande, starka upplevelsen av att den
svarta majoriteten verkligen inte är några stackare som håller handen utsträckt framför sig.
Pelle Knutsson började på ISAK , och med
sin erfarenhet från Afrika ville han ge ISAK
chans att se rikedomen bakom förtrycket, hjälpa
svenskar att känna sig delaktiga i det vardagliga
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livet i kåkstaden. Där matlukten känns på gatan,
townshipmusiken dunkar och humorn flödar.
Pelle:
»Den största risken mot vårt eget engagemang är att vi är så upptagna av att skapa
mening för oss själva i perspektivet av att vi är
hjälpare av människor i nöd. Det kan leda fel,
det kan leda till att vi förstärker en bild av människor som offer som absolut inte är några offer
utan det ska vara ett ömsesidigt utbyte. Dessa
tankar låg bakom hela idén till projektet Den
svarta förstaden. Min idé var att göra ett titthål
in till eländet, styrkan och i det sammanhanget
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också förklara det våldet, det övergrepp, det nya
ansiktet av apartheid som försökte ställa svart
mot svart, försökte omöjliggöra ett demokratiskt SA.«
Projektet Den Svarta Förstaden föddes i en
inspiration från ISAK:s första resa till Sydafrika
hösten , och utvecklades till en vandringsutställning som i öppet skick omfattade drygt 
kvadratmeter. Begreppet multimedia fanns väl
knappast då, men det blev multimedia då besökaren trädde in i förstaden. Det var ljud, det var
bilder och det fanns som en kulvert rakt in i
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förstaden och dess scenerier med ett riktigt plåtskjul med säng och tapetserat med affischtidningar. Även dofter och ljud försökte man
skapa, även om alla bibliotek där den ställdes
upp inte gillade dessa delar. När människorättsförkämpen Howard Varney från Legal Resource
Center i Durban fick se utställningen blev han
förbluffad och tog till ett kraftuttryck som på
ren svenska kan översättas till:
»Hur fan har ni lyckats med det här.« Det hela
var så autentiskt att han kände att han gick in i
Alexandra! Särskilt de bilder som beskrev de
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skrotskulpturerna i form av poliser och militärer som ofta var uppsvetsat i förstäder i stället
för fågelskrämmor…
Utställningen Den svarta Förstaden monterades först på Kulturhuset i Stockholm , det år
då det våld som regisserades av både vita och
svarta reaktionära krafter briserade i Sydafrika.
Därefter turnerade samma utställning fast i
nedbantat skick med Riksutställningar under
. På de olika platser runtom i landet som
sedan passerades tog lokala ISAK tag i den och
lät andra aktiviteter pulsera runt utställningen.
Det var talare, sångprogram och hantverk av
olika slag.
Naturligtvis kom Den svarta förstaden också
till ISAK Oskarshamn, och den har fastnat i
minnet hos Tormod Nesset. Kanske beror detta
på att här träder dagligt liv i Sydafrika in i den
svenska ganska trygga verkligheten. Tormod
lever sig in i  då han berättar om detta:
»När utställningen Den svarta förstaden hade
varit i Stockholm gick den till Jönköping, och
dit for jag för att titta på utställningen då den
var igång. Jag hade byggt upp förväntningarna
ordentligt, och blev väldigt besviken. Skjulen,
lukterna, smakerna fanns visserligen där, men
inget mer än flygbladsutdelning och irriterad
stämning från en bibliotekarie som ville ha ned
ljudet och slippa lukterna.
Väl tillbaka tog jag upp med Kulturhuset om
en fullständig satsning hos oss i vår stad. Under
tre och en halv vecka hade vi nio olika utställningar, ett antal seminarier, medverkan av folk
från södra Afrika, en säljande konsthantverksutFas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

ställning från Rourkes Drift med två medarbetare därifrån. Då Mary Shabalala vävde hade
hon klasar av ungdomar som följde arbetet. De
hade med sig korgar,
keramik och textilier av
»Hur fan har ni lyckats
mycket hög klass, och vi
sålde allt, till priser som med det här. Det hela
var dubbelt mot vad de
var så autentiskt att
begärde. Det blev möjligt för även folk med han kände att han gick
tunna plånböcker att få
in i Alexandra!«
hem bra konsthantverk.
Trots detta fick vi utstå
kritik från svenska konsthantverkare för att vi
sålde för billigt, en sådan här kvalitet skulle
betalas ordentligt! Basta!
Vusi Mahlasela var där och sjöng dagligen i
anslutning till utställningen plus att han också
turnerade på skolorna i Oskarshamn vilket gjorde att det kom ännu fler besökare till Kulturhuset. Den lokala bokklubben nästan smällde av
då Per Wästberg kom ner och höll i deras seminarium, och de själva fick bjuda in bokklubbar i
grannkommuner till sitt seminarium!«
Samtidigt med Den svarta förstaden tog ISAK
fram en reportagebok som riktade sig framför
allt till ungdomar som skulle komma att se den
utställning som turnerade i landet. Skriften
kunde också läsas fristående som ett dokument
om det uppblossande våldet, om den grava alfabetismen, om idrottens framtid i detta idrottsliga land och åtskilligt annat. Den svarta förstaden kom att bli ISAK:s sista större projekt i Sverige. Efter detta blickade ISAK framåt mot stö153

det för den demokratiska valprocessen som
skulle avsluta den sista våldsperioden, och skapa
regnbågsnationen Sydafrika.

Våldet trappas upp och hanteras i Sverige
Sedan ANC kunde verka öppet präglades
utvecklingen i Sydafrika dels av framstegen i
förhandlingarna med regimen, dels svåra konflikter mellan de krafter som stödde respektive
motsatte sig demokratiprocessen. Samtidigt
som många i Sverige trodde att ett fritt Sydafrika bara var en tidsfråga, hade antiapartheidprocessen aldrig befunnit sig i ett mera kritiskt läge. Sommaren  fortsatte våldet att
öka, och efter massakern i Boipatong lämnade
ANC tillfälligt förhandlingarna med regimen.
Våldet hade politiska orsaker och riktades
främst mot fredliga ANC-sympatisörer, och
Mangsuthu Buthelezi och hans Inkatharörelse
(Inkatha Freedom Party, IFP) var både avlönad
och beväpnad av apartheidstaten. Inkathakrigare vapenövades på hemliga farmer av den sydafrikanska armén.
Nu hotade våldet att förstöra hela demokratiprocessen. Våldet svart-mot-svart blev ett
begrepp inte bara i Sydafrika utan också i Sverige. Vad många inte förstod var att detta våld var
regisserat av apartheidregimen, och satte igång
redan i mitten av -talet. För att förstå våldet
innan valet måste man backa filmen.
Ledningen av Bantustanen var apartheidregimens förlängda arm som skulle kontrollera
befolkningen där. Då resningen tog fart på allvar
såg de sin makt hotas av UDF, COSATU och
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naturligtvis ANC. Med sydafrikanskt arméstöd
och polisens tysta medgivande startade de en
våldsvåg där förövarna benämndes »vigilantes«.
Detta pågick hela andra halvan av -talet,
och sammanhanget analyserades av ISAK:s rapportörer på plats. När det regimstyrda våldet
eskalerade efter  var detta för ISAK ingen
direkt nyhet, snarare en bekräftelse att analysen
stämde.
För den svenska allmänheten var det annorlunda. Genom att släppa Nelson Mandela, ge
löften om att avskaffa apartheidlagarna och tillåta ANC lyckades regeringen de Klerk snabbt
vinna internationell respekt. Apartheidregimen
hade nu trätt in på en väg till ett demokratiskt,
icke-rasistiskt Sydafrika. Skulle då inte alla vara
nöjda med detta, och våldet istället minska? Allt
detta fick en närmast magisk inverkan på
nyhetsbyråerna. Reuter förmedlade okritiskt
den sydafrikanska regeringens bild av våldet,
och TT skarvade i. de Klerk blev svaret på
omvärldens heta önskningar, och därför fick nu
plötsligt hans polis och militär internationellt
okay. Svenska media hade ofta ingen grundligare analys för sin rapportering, utan litade främst
till summariska telegram från internationella
nyhetsbyråer. Även svenska media accepterade
den sydafrikanska polisen som legitim källa för
rapportering av våldet, och lämnade under den
här tiden mycket övrigt att önska. Då förövarna
var svarta och bar vanliga kläder blev orsakssammanhangen svåra att se, och våldet buntades ihop som stamvåld, politisk rivalitet och
andra omskrivningar. .
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Vad många glömde var att de kommande förändringarna för många vita i Sydafrika var en
omvändelse under galgen. De som aktivt ville ha
majoritetsstyre var i minoritet, särskilt i Nationalistpartiet (NP). Apartheidföreträdarna inom
NP spelade gärna på gamla rasistiska fördomar
typ ’ge svarta makt fungerar inte i praktiken’,
och att NP gick samman med Inkatha insåg
ISAK tidigt, men det var svårt att bevisa. Allt
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stod glasklart då Inkatha fick regeringens »tillåtelse« att bära traditionella vapen och anordna
massmöten, trots att ANC och deras sympatisörer fortfarande var förbjudna att göra det. När
sedan NP förde fram Buthelezi som ett seriöst
alternativ till framtida svart president i landet,
underblåste detta våldet i hela landet, inte minst
i Kwa-Zulu Natal.
Bussningen från landsorten med IFP-an155

»Nu hotade våldet att förstöra hela
demokratiprocessen. Våldet svart-motsvart blev ett begrepp inte bara i
Sydafrika utan också i Sverige. Vad
många inte förstod var att detta våld var
regisserat av apartheidregimen, och satte
igång redan i mitten av 1980-talet.«
hängare till de så kallade »hostels« utanför gruvor och andra industrier varifrån man gjorde
nattliga räder in i kåkstäderna, angiverier och
annat undergrävande arbete skapade en oerhört
svår situation för befrielsekampen inne i landet,
men vållade även problem för antiapartheidrörelserna utanför Sydafrika. Det gick så långt att
utegångsförbud proklamerades, och ansträngningarna för apartheidregimen att bibehålla
makten blev allt mer desperata. När sedan
ANC-aktivister drabbade samman med Inkatha
utlöste detta stundtals ett regelrätt gerillakrig.
Den sydafrikanska armén (SADF) och polisen
agerade på två sätt: antingen ingrep den på
Inkathas sida, eller så vände de sig bort och låtsades inte se våldet. Huvudsaken var att våldsverkarna, om de nu var Inkatha eller andra element som saboterade fredsprocessen, inte åkte
fast. För Howard Varney från Legal Resources
Center i Durban stod sammanhanget klart:
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Offer för Inkathas terror.

»Om det var beväpnade människor som i
bussar reste runt i villaområden och dödade
  vita hade regeringen reagerat annorlunda.
I dag är det främst ANC som drabbats. Därför
tror jag inte på ett snabbt slut på detta. Tyvärr
tror jag snarast att det kommer att växa.«
Howard var i Sverige upprepade gånger, men
det var svårt att få budskapet om våldets orsaker
att tränga igenom i media.
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Mangsuthu Buthelezi själv till höger.
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»När sedan ANC-aktivister drabbade samman med Inkatha
utlöste detta stundtals ett
regelrätt gerillakrig. Den sydafrikanska armén (SADF) och polisen agerade på två sätt: antingen ingrep den på Inkathas sida,
eller så vände de sig bort och
låtsades inte se våldet.«
Pelle Knutsson på ISAK oroade sig för våldets
inverkan på valet:
»IFP inledde en formidabel slakt i landet och
många oroade sig för att landet var på väg mot
inbördeskrig.
ANC svarade om än i oerhört mindre omfattning, men det olyckliga var ju att detta då omedelbart slog tillbaka på alle de demokratiska
krafterna inne i landet. Våldet utnyttjades
urskillningslöst av alla de som motsatte sig en
fredlig övergång. Den fascistiska rörelsen Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) under ledning av Terre de Blanche började organisera sig
militärt, och det okontrollerade våldet, där polisen ingick både i det så kallade Sydafrika och i
hemländerna tilltog dramatiskt. Här hemma
kommer jag ihåg några oroande möten på UD
där några vid denna tidpunkt började inta posi158

tioner som jämställde Inkatha som politisk
aktör jämte ANC. Men detta var för tidigt. Våldet syftade till att underminera den demokratiska rörelsen och försvaga dess förhandlingskraft.
Att ändra identitet på ANC från demokratirörelse till politiskt parti syftade till att tvinga in
dem i ett politiskt ramverk innan regelverk eller
rättigheter för en sådan politisk process skapats
i Sydafrika. Den samlade anti-apartheidrörelsen
i världen, liksom vårt arbete i Sverige, blev svårt
och otydligt. Kanske var vår volymhöjning av
arbetet just i denna tid väldigt viktig för de
beslut som Sverige och Sida sedan tog om fortsatt stöd till ’den sista milen’ och ett bibehållet
tryck på apartheidregimen. I efterhand tillstyrkte till och med Sydafrikas fd justitieminister K.
Coetze i en intervju med Business Times att
sanktionerna varit en av de avgörande instrumenten för förändringen, så även i slutskedet.«
I detta känsliga läge förlitade sig ISAK inte
enbart på ANC:s information, utan skapade sig
en egen bild inte bara från Legal Resource Center, utan också från organisationer som den
oberoende de svenska frikyrkornas biståndsorganisation Diakonia, som verkade inne i Sydafrika och Network for Independent Monitors
(NIM) som bevakade och dokumenterade våldet i förstäderna. Med sin tillgång till dessa
kanaler hade ISAK ett avsevärt bredare underlag
för sina bedömningar än de flesta aktörer i Sverige.
Då sanningskommissionen efter valet publicerade sin slutrapport bekräftades ISAK:s analyser – efter valet upphörde våldet abrupt.
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Sanktionerna går mot sitt slut
Efter Nelson Mandelas frigivning var det ingen
tvekan om att de internationella sanktionerna
varit avgörande för apartheids fall. Hur hade då
sanktionerna verkat?
Jordbruksprodukter var i fokus under början
av -talet och även under ISAK:s fem första
år. Dessa bojkotter tvingade regimen till kraftiga
subventioner men träffade troligen de vita sydafrikanernas opinion mer marginellt. Däremot
var de viktiga för att lyfta det svenska opinionsläget.
De svenska Sydafrikaföretagen med sina straFas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

tegiskt viktiga produkter och stora betydelse för
apartheidregimens totala strategi påverkades
inte särskilt mycket av sanktionerna. Några
företag valde att dra sig tillbaka, andra smög
med leveranser och utnyttjade lagens många
kryphål för att kunna hålla sig kvar. En del aktivisters respekt för myndigheternas oväld fick sig
en törn då Kommerskollegiet mer såg till just
kommersen snarare än respekten för mänskliga
rättigheter. Den allmänna opinionen fick ändå
med över tjugo års envetet kampanjande en
slags uppfattning om affärsetik.
Sport- och kulturområdet var betydligt vikti159

gare än vad många anat, även inom aktivistleden, i början av -talet. De gjorde på ett helt
annat sätt det vita Sydafrika till internationell
paria, och bidrog mycket till att påverka den vita
minoriteten. Men det var fram för allt inom
några områden som sanktionerna drabbat Sydafrika hårt:
✓ FN:s vapenembargo 1977 bidrog
starkt till regimens förlorade
militära överlägsenhet, och det
snöpliga slutet på interventionskriget i Angola satte sannolikt
igång hela omvandlingsprocessen.
Förlusten av Namibia var ett av
tecknen på väggen.
✓ Den strategiska oljebojkotten
hade i slutet av 1980-talet börjat slå
hårt mot industrin, och även detta
skulle bara tillta.
✓ Slutligen accelererade Sydafrikas
förluster av viktiga handelsmarknader, och genom att världens maktbalans samtidigt drastiskt förändrats, skulle denna utveckling accelerera.

ansåg att det var ett rent önsketänkande att de
internationella sanktionerna skulle upphöra på
grund av detta. Framför allt saknades en begäran om detta från den demokratiska rörelsen
med ANC i spetsen. Vad gäller de svenska sanktionerna hade ISAK inför kampanjveckan 
klara besked – målet med ISAK:s arbete var att
medverka till att avskaffa apartheid. Medlet
hade bland annat varit sanktioner och stöd till
ANC och resten av den demokratiska rörelsen.
Till dess vi fått klara besked från ANC och den
demokratiska rörelsen i Sydafrika om förändringar i denna politik skulle sanktionerna
behållas. Samtidigt signalerade ISAK att läget i
Sydafrika under första halvan av  kunde
medföra förändringar.
Även om ANC:s rådgivande konferens i
december  var överens om att sanktionerna
skulle behållas, gav den samtidigt antydningar
om att särskilda lättnader kopplade till bestämda framsteg kunde komma ifråga. ISAK:s ordförande vid den här tiden var Per-Inge Lidén:

Vacklan och avveckling,
men med förstånd
Hur såg då ISAK på den utveckling som nu började efter frigivandet av Nelson Mandela och
som verkade leda mot ett slut på apartheidstaten? Även ISAK hälsade de Klerks tal i parlamentet den  februari  med optimism, men
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Per-Inge Lidén och Nelson Mandela.
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»Nu kom en period fylld av överväganden. Det viktigaste var hur vi bäst
skulle kunna stödja förändringsarbetet i Sydafrika när nu demokratin låg
så nära, hur länge vi skulle upprätthålla sanktionerna, det svenska näringslivet låg på hela tiden och ville
häva sanktionerna. Det var ett oerhört tryck därifrån. Också en del politiker försökte urholka lagen så snart
som möjligt, det pågick ett spel i riksdagen. De som var närmast ISAK:s
linje var centern och vänsterpartiet,
och medlemmarna i deras ungdomsförbund var dem som var kvar i
arbetet och jobbade stenhårt. Socialdemokratin drog åt olika håll, och
SSU agerade lite väl försiktigt. Förutom politikerna var inte så få som
slappnade av i engagemanget efter , och
trodde att det skulle ordna sig ändå, vi kan ta det
lugnt. Signalerna från ANC var dock entydiga:
behåll sanktionerna så att vi inte släpper pressen
på regimen innan uppgörelsen var klar.
För en grundlig genomlysning av frågan
sände ISAK en tremannadelegation till Sydafrika för att träffa ANC på olika nivåer och diskutera tidtabellen för att lyfta sanktionerna.«

Sanktionsmotståndarna mest otåliga
Svenska Arbetsgivarföreningen SAF hade aldrig
stött några sanktioner. Enligt Industriförbundets handelspolitiska avdelning hade det Sydafrika som väntade runt hörnet vunnit på att
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företagen hållit sig kvar i landet. Man gick till
och med så långt som att påstå att företagen
stött befrielseprocessen. ISAK hävdade att detta
var hyckleri, och att vinstmaximering var en
bättre förklaring. Om företagen åtminstone
använt sin närvaro till att utgöra en plattform
för progressivt arbete skulle skadan kunnat vara
lite mindre. Några sådana tecken hade dock aldrig synts till.
När demokratiprocessen satte igång i början
av -talet ville man snabbt lyfta sanktionerna, och hoppades att den nu borgerliga regeringen skulle lyssna mer på det örat än den soci161

Till detta var det långt kvar. I mitten av
 försökte en ivrig Peter Wallenberg
att lyfta de sanktioner som i huvudsak
träffade Wallenbergsfären. Resultatet
var negativt – för Wallenberg.
Sveriges export till Sydafrika ökade
mycket kraftigt från en låg nivå efter det
att sanktionerna upphävdes i slutet av
. På något år blev landet återigen
Sveriges största exportmarknad i Afrika. Det är naturligtvis en öppen fråga
om denna ökning varit lika stor om de
svenska företagen dragit sig ur Sydafrika under apartheidtiden. Samtidigt
kan man bara spekulera i om skadorna
på Sydafrikas ekonomi och renommé
kunde snabbat på demokratiprocessen
och därmed förkortat lidandet i landet.
Många av oss anser nog att det förhåller
sig på det sättet.

Väljarstöd och Pemsa

aldemokratiska som förlorade valet  hade
gjort. Men både folkpartiet och centerpartiet
som hela tiden varit för de svenska sanktionerna
var överens om att det var ANC:s och FN:s
agenda som avgjorde saken. Och ANC hade ett
kongressbeslut på att sanktionerna skulle vara
kvar till en interimsregering hade installerats.
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Mer än tio år efter den första fria valet i
Sydafrika är det lätt att tro att hela processen gick som på räls. Inget kan vara
mer felaktigt. Ett mycket komplicerat
spel tog nu sin början och en av knutarna att lösa var frågan om minoritetsrättigheterna i en framtid, vilket var en omskrivning för
vad som skulle gälla för den lilla minoriteten
vita efter ett val. Samtidigt pågick samtal mellan
IFP och Nationalistpartiet om IFPs roll i ett
framtida Sydafrika. Vid det här laget visste ju
alla om deras samarbete med apartheidregimen
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och för den delen även de »hemliga« samtal
man förde vid sidan om, så mellan ANC och IFP
fanns inga större intressen eller förutsättningar
för konstruktiva samtal. Samtalen om ett demokratiskt valdatum saboterades effektivt, och nog
var det lite ironiskt att de Klerk fick Nobels
fredspris samtidigt med Mandela. Till slut trodde alla att nu fanns det ett valdatum, men då
gick IFP in och förklarade att man skulle bojkotta valet om inte fler förhandlingar genomfördes, där dom var närvarande.
Återigen upptogs dessa samtal, men de visade
sig ganska fruktlösa och till slut fick även de
Klerk nog, inte minst sen allt fler »sanningar«
om deras eget agerande avslöjades. Förhandlingarna ledde inte längre och många av de problem som IFP skapade både ute i samhället och
i förhandlingarna kvarstod, men tålamodet var
nu på upphällning hos alla inblandade parter
och NP hade fått de försäkringar man eftersträvat. Det våld som föregick valet kunde också
hindrat det. Då mer än femtio människor sköts
ihjäl i Boipatongmassakern i juni  lämnade
ANC tillfälligt förhandlingarna. IFP som var en
huvudaktör i våldet var också emot val till en
konstituerande församling. Inte förrän veckan
innan valdagen ändrade de sig.
I början på  var procedurfrågorna avklarade, och den  april  skulle det första
demokratiska valet någonsin i landets historia
hållas.
The Independed Electorial Commission
(IEC) tog nu över ansvaret för valet som skulle
ske i nära samarbete med världssamfundet. De
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politiska partierna i Sydafrika hade inte längre
något att säga till om. En mängd länder, däribland Sverige, uppmanades att utse valobservatörer, Peace Monitors, och ta på sig andra förtroendeuppdrag i samband med valet.
Ett problem inför valet var att hela det vita
samhället med statligt stöd kontrollerade radio
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och TV, en stor del av pressen samt själva valapparaten. Dessutom var en stor del av den kommande valmanskåren analfabeter, och samtliga
av kända skäl helt
nybörjare vad gäller
»Mer än tio år efter den allmänna val. Probleförsta fria valet i matiskt var också att
de vita farmarna inte
Sydafrika är det lätt att ville släppa in ANC:s
tro att hela processen valinformatörer, samtidigt som de svarta
gick som på räls. Inget lantarbetarna vägrade
till NPs motkan vara mer felaktigt.« lyssna
Långt
svarigheter.
uppe i Norden var det
svårt, men inte omöjligt att visa sitt stöd den
sista svåra längden fram till ett fritt val.
Med helsidesannonser i tidningarna South,
New Nation och Vrye Weekblad i början av
februari  visade svenska organisationers och
enskildas stöd för valprocessen, kallat The Swedish Appeal in support of voter education for a
just democracy in South Africa, och ställde förslag till hur den bättre kunde garanteras.
Nu drog också ISAK:s och Afrikagruppernas
Fritt Sydafrika-insamling och Slå på trummaninsamling igång på allvar, där ett av målen var
att utrusta en videobil och utbilda förare och
besättning. Den började med att besöka byar i
norra Transvaal med de tre Bantustanen Venda,
Lebowa och Gazankulu, vars befolkning tillhör
de mest eftersatta i hela landet. Många ensamstående kvinnor försörjer där stora familjer på
små magra jordar medan männen jobbar i
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Johannesburg. Vidare gick pengarna till stöd för
utbildning av valarbetare från ANC och dess
allierade, och till tryck av ANC:s handbok för
utbildning av valarbetare. Sist men inte minst
kunde ett miljonbelopp sändas över till ANC.

Pemsa – Peacemonitoring in South Africa
Med apartheid på upploppet ställde nu hela
fackföreningsrörelsen tillsammans med kyrkorna upp i en sista ansträngning för valet i Sydafrika. Sjutton svenska organisationer med facklig, kristen, freds- och solidaritetsbakgrund stod
bakom projektet Fredsövervakning i Sydafrika,
och  svenska fredsövervakare deltog före och
under valet. Deras roll var att tillsammans med
lokala fredsövervakare från flera sydafrikanska
organisationer dämpa våldet. Internationell
valövervakning i FN:s regi är numera rutin vid
alla mer känsliga val. Men fredsövervakning var
 något helt nytt, och syftet var att medverka
till att våldet och det ständiga hotet om våld
minskades och på sikt eliminerades för att möjliggöra valkampanjerna, och att valet kunde
genomföras. Inte minst var målet att valresultatet kunde accepteras utan risk för upptrappning
av våldet. Hela Pemsaprojektet finansierades av
Sida, och en upprinnelse till Pemsa var att
ISAK:s samarbetspartner Howard Varney från
Legal Resource Center önskade undersöka möjligheterna om ISAK kunde stödja Networks of
independent monitors med pengar, och även
kanske med folkrörelsemänniskor på plats
innan och under valet. Detta tog skruv i viktiga
kretsar som bland annat Olof Palmes InternaFas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

»66 svenska fredsövervakare deltog före
och under valet. Deras
roll var att tillsammans
med lokala fredsövervakare från flera sydafrikanska organisationer
dämpa våldet.«

tionella Centrum, LO/TCOs Biståndsnämnd,
Svenska Ekumeniska Nämnden, Caritas Sverige
samt Svenska FN-förbundet, och så var bollen i
rullning för det bredaste svenska solidaritetsprojektet någonsin. I detta unika samarbetsprojekt samarbetade folkrörelser praktiskt
med att organisera, rekrytera, utbilda och
avrapportera fredsövervakare som ställdes till
förfogande för icke-statliga organisationer i
Sydafrika. PEMSA byggde på tidigare erfarenheter av fredsuppdrag inom den kristna rörelsen
och på de kontakter de inblandade organisationerna hade i Sydafrika sedan tidigare. Projektet
sågs i Sverige även som ett pilotprojekt för att
utveckla en modell för fredstjänst och metoderFas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

na har senare använts av
svenska organisationer i
samband med personuppdrag
för freds- och valövervakning.
Innan projektet var i hamn deltog
Pelle Knutsson och Magnus Walan från ISAK i
en fact-finding-resa med besök på tre viktiga
institutioner. Det första stoppet var på The
National Peace Accord, som skulle jobba med
den formella fredsövervakningen där ANC
skulle vara med, och de skulle förhandla fram
procedurerna. Pelle minns det tydligt:
»Några av mina mest livsskakande möten var
när jag och Magnus satt på Inkathas kontor och
pratade med dom här vita killarna som var ute
och mördade människor på nätterna, och vi
hade samtal med dem om ett demokratiskt Sydafrika. Alla visste vilka alla var och alla visste vad
alla gjorde och alla visste var alla sov följande
natt. Och där satt vi och förde vi en dialog som
165

på ytan var iskall. Jag kände att allt kan hända i
den här miljön. Några dagar senare körde vi på
natten ut ur en kåkstad utanför Port Shepstone i
Jennys Irishs lilla Golf. Det fanns bara en infart
och en utfart för att invånarna skulle kontrolleras. Vi stoppades av en SADF-militärfordon och
en finnig blek militär beväpnad till tänderna
och med nervösa händer lyser in i bilen, och ska
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ha reda på allt innan vi får
åka därifrån. Bakluckan var
full av ANC-tröjor, och hade
de öppnat den så hade allt
kunnat hända. Då var jag
riktigt rädd. Det andra besöket på den kyrkliga paraplyorganisationen EMSA, ledd
av Beyers Naudée, var mer
beskedligt, likaså det tredje
på Network for Independent
Monitors. Det var en fin sak
att vi valde alla tre, det fanns
lite antagonism mellan dem
här och vi blev en dialogbrygga mellan dem.
Jag vet inte hur många
möten vi var med på, vi åkte
upp och ner för halva Sydafrika, men vi kom hem
med en grund till det som
skulle bli Pemsa.«
Samtliga fredsövervakare
arbetade mellan  januari
och  juni, och längden på
de enskilda insatserna varierade mellan fem veckor och fem månader.
Några veckor före valet åkte  representanter
från ISAK för att bland annat fungera som
valobservatörer i en av landets största kåkstäder,
Mdantsane utanför East London. Där övervakade de bland annat partiernas valmöten, offentliga debatter, marscher och demonstrationer.
Under valet observerade och rapporterade man
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hur valet sköttes i olika vallokaler främst på
landsbygden där inte andra internationella
observatörer fanns på plats.
Själva valet gick förbluffande fredligt till, men
ända in i det sista ägde oroande händelser rum.
Pelle igen:
»Den högerextremis»Och där satt vi tisk gruppen AWB eftersträvade upprättandet av
och förde vi en en oberoende afrikaanredialog som på publik, ’Boerstaat,’ och
hade inför valet höjt tonytan var iskall. läget avsevärt. Man utloJag kände att vade överraskningar, som
bland annat visade sig
allt kan hända i bestå i att man skulle
spränga bort valet. Också
den här miljön.« deras
agerande i den
offentliga debatten tilltog, marscher genomfördes, och när hemlandsledaren i Bophutsatswana signalerade problem
med lokalbefolkningen som tydligt markerade
vilja att delta i valet, sände AWB ett tusental välbeväpnade män dit. I bilder som kablades ut
över hela världen, stoppades tre militärklädda
medlemmar av AWB i en vägkorsning och efter
en stunds palaver sköts dom av hemlandets
egna poliser (!) ihjäl inför kamerorna. Då general Viljoen, som var en högt rankad medlem av
AWB, drog sig ur rörelsen och förklarade att han
skulle medverka i valets genomförande började
AWB falla sönder.«
Dagarna före valet insåg IFP att deras bojkott
av valet ignorerades och de gjorde en
Fas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

helomsvängning och förklarade att nu skulle
man delta på de premisser som IEC framtagit.
IFP fanns av naturliga skäl inte med på den
långa valsedeln i vallokalerna, men valkommissionen hade varit smarta nog att lämna ett tomrum där klisterlappar kunde fästas, och trots det
oerhörda merarbetet detta innebar klarade man
av valet, även om det fick förlängas ytterligare
en dag.
Valinsamlingarna och Pemsa var de sista
stora projekten som mobiliserade hela ISAK:s
nätverk. Medlemmarna i samarbetsorganisationerna och medlemmarna i de till ISAK anslutna
organisationerna räknade närmare en tiondel av
Sveriges befolkning.

Adjö ISAK!
Även om några medlemmar, bland annat Jordens vänner, FPU, Konsumentgillet, hade lämnat ISAK av olika skäl visar den stolta röstlängden vid det extra årsmötet den  maj  att
Isolera Sydafrikakommittén inför spurten hade
inte mindre än  medlemmar. Då hade det
ändå gått över två år sedan Nelson Mandela frigavs, och snabbt besökte Sverige. Trots detta
jobbade man på, och skulle så göra ytterligare
tre år.
ISAK byggde på ett självklart humanitärt
engagemang, och efter Soweto och Vietnamkriget fanns det en förståelse för att befrielserörelserna hade ett legitimt behov av väpnat motstånd. Var då ISAK som en gudabenådad organisation som genomförde sitt uppdrag till
punkt och pricka.
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Hade då ISAK bara medvind? Bo Forsberg igen:
»När jag träffar vissa
»Då general Viljoen, människor i dag låter
som var en högt ran- det som alla stod tilloch bekämpakad medlem av AWB, sammans
de apartheid. Så var det
drog sig ur rörelsen inte, det var en förbasoch förklarade att han kad kamp hela tiden,
och det var många som
skulle medverka i ifrågasatte ISAK:s arbevalets genomförande te. Hela samhället var
delat, vi hade motstånbörjade AWB falla dare lite överallt. Bilden
sönder.« i dag av det enade Sverige som ställde upp som
en man mot rasförtrycket är inte sann. Motståndarna vi hade att kämpa emot här i Sverige kom
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ur alla läger. Dels inom de politiska partierna,
kretsar som framförallt gick emot ISAK, som
tyckte att isolering inte var den rätta metoden. De stod snarare på näringslivets sida,
som ville ha dialog med regimen, ville öppna
upp förbindelserna... Det fanns en del av
kyrkan som stod upp och stöttade ISAK:s
arbete, men även en kraftfull del som sade:
’Nej, detta är inte rätt.« Också våra vänner
förutom medlemmarna fanns i alla läger,
och framförallt i den stora allmänheten. Vi
hade breda sympatier bland vanligt folk, de
gillade vad vi gjorde. Och det fanns en
styrka i ISAK som jag ibland saknar i dag.«
Nu gick en lång berättelse från  mot
sitt slut. Sydafrikas första demokratiska val hölls
den  april , och ANC vann med , procent. Den  maj svor Nelson Mandela presidenteden och de nya politikerna tog plats i parlamentet. ISAK:s siste ordförande Margareta
Gunnarsson tillträdde då valet var nära förestående, och kom direkt in i diskussionen om ISAK
skulle vara kvar, omdefiniera sig, eller upplösa
sig:
»Vi kom fram till att det rätta var lägga ner,
och att det fanns en poäng med att göra det. Nu
var det ju inte längre isolering som gällde. Och
hur ofta händer det att man får lägga ner en
sådan här typ av organisation och säga: vi nådde
målet! Samtidigt ville vi ju också erbjuda ett
fortsatt stöd, och därför gjorde vi en tydlig uppdelning av arbetet där jag och några till jobbade
med nedläggningen. Andra arbetade med det
nätverk som skulle komma istället.«
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Omslag till
ISAK:s skriftserie På väg
mot ett fritt
Sydafrika
med apartheid i
bagaget.
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Margareta Gunnarssson.

Samtidigt som det fanns meningsfullt jobb
kvar att göra fram till nedläggningen innebar
detta en väldigt känslosamt process. Kanslipersonalen hade ju brunnit för frågan, och nu skulle var och en börja på något nytt. Även styrelseledamöter och en mängd aktivister ute i landet
fick omdefiniera sina tankar och leda in aktiviteterna i nya fåror.
Carl Tham hade som Sidachef följt ISAK och
har i efterhand sin uppfattning klar:
»Det är mycket bättre att göra som ISAK
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gjorde än att låta uppdraget långsamt skrumpna
ihop med bara några dystra människor kvar. I
stödrörelser som ISAK fyller arbetet många
människors liv, och när omsvängningen kom
var alla glada, det var nästan ofattbart att det
skulle kunna hända. Så sent som ‒ var
situationen i Sydafrika så oerhört dramatisk,
utvecklingen gick närmast åt fel håll. Jag tycker
att det var otroligt klokt när man sade: OK, vi
har gjort vår historiska insats, nu är det slut. Nu
får vi göra något annat istället. Väldigt tufft,
tycker jag. Det är många organisationer och
även myndigheter som borde lära sig av detta.
Det är mycket svårt att avveckla organisationer
som fyllt sin roll.«
Nedläggningsprocessen gick i alla viktiga
avseenden förbluffande bra, och när avslutningsfesten och valvakan var över vidtog klassikern att tömma kansli och förråd. Margareta
Gunnarsson har tio år senare en reflektion:
»Saker som inte avslutas ordentligt lever kvar på
olika sätt, och till slut måste någon ändå ta hand
om det. Detta gäller allt från projekt som måste
avrapporteras till Sida till att rensa upp i Solidaritetshusets källare. Jag minns inte hur många
kartonger med ljus vi bar upp. I den källaren
fanns återstoden av ISAK:s alla kampanjer.«
Så var då ISAK nedlagt, men själva södra
Afrika ligger ju kvar, och alldeles slut var det
inte. Några av de Twinningprojekt som initierades i början av -talet lever kvar, bland annat
i Halmstad och Oskarshamn. Annika Forsberg
reste med ett tiotal lokala aktivister till Sydafrika
för att skapa kontakter, men fann att detta inte
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var det lättaste. Mia Sundsten (då Olausson)
kommer ihåg de ansträngningar som gjordes:
»Hela idén med twinning var ju att uppmuntra folk i Sverige som ägnat så mycket av sin
tid och kraft på antiapartheidarbetet att fortsätta engagera sig även i
återuppbyggnadsarbetet. Förhoppningen var
också att det skulle fortsätta vila på en känsla av
gemenskap och solidaritet. Jag var med i diskusMia Sundsten.
sioner både runt om i
Sverige och i Sydafrika.
Det var slående att det både här hemma och i
Sydafrika fanns en entusiasm, men att det också
var så trögt att konkretisera vad det skulle handla om och hur vi skulle arbeta. Alla var så bra på
att kämpa mot och att bojkotta, men att sen
vända blicken framåt var svårt. För många blev
som en identitetskris. Motståndsarbetet var
enklare, renare på något sätt. Twinning var inte
lika tufft. Ibland uppstod också konflikter i
samarbetet som inte syntes tidigare. Bara för att
man delade avskyn mot apartheid var det inte
säkert att man hade samma ideal och visioner
om saker och ting, och det var precis samma sak
i Sydafrika.«
Twinningprojekten gick upp i Nätverket för
södra Afrika, som är en mötesplats för svenska
organisationer och institutioner – små och
stora, lokala och landsomfattande – som arbetar
med södra Afrika. Magnus Walan var dess första
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ordförande: »Det var ett
»OK, vi har gjort vår
bra beslut att lägga ned
ISAK och föra över till- historiska insats, nu
gångarna till Nätverket.
Det var också utmärkt att är det slut. Nu får vi
det inte blev någon auto- göra något annat
matisk överföring av
medlemskapet, utan de istället. Väldigt tufft,
organisationer som ville tycker jag.«
gå med fick ta ett eget
beslut. Det krävdes ett steg för att vara med, och
förutsättningen var ett aktivt arbete.« Medlemmarna idag utgörs av olika solidaritetsorganisationer, vänskapsföreningar, kyrkor, folkhögskolor, studieförbund och politiska organisationer.
Det gemensamma syftet är att stödja en hållbar
utveckling i södra Afrika som baseras på social
och ekonomisk rättvisa, fred och demokrati,
genom att kanalisera samarbetet på ett brett
plan.

Slutordet
kommer från två som var med i startfasen
respektive slutfasen av ISAK:s sjuttonåriga förlopp, och ur ANC:s representants tal på inspirationsmötet inför denna skrift  mars .
Först Robert Rydberg, nu ambassadör, som för
SUL var ledamot i ISAK:s första styrelse:
»Jag uppskattade erfarenheterna från arbetet i
ISAK. Inte bara engagemanget utan också kunskapen var stor. Det fanns ett gemensamt mål
och en övertygelse om att moral och rätt stod på
vår sida. Vi inspirerades av det stöd som vi fick
från det framtida och fria Sydafrikas företrädare
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i Sverige. Visst uppstod ibland problem. Det
uppstod ibland konflikter mellan arbetssättet
hos en aktivistorganisation som Afrikagrupperna och den parlamentariska kultur som exempelvis SUL stod för. Men när detta hände löste vi
frågorna på ett sätt som gjorde att vi aldrig fick
någon intern kritik inom SUL för vårt deltagande i detta ganska annorlunda arbete.
Min egen uppfattning är att ISAK gav ett
betydelsefullt bidrag till arbetet för internationella påtryckningar på apartheidregeringen i
Sydafrika och för en framträdande svensk position i detta arbete. Jag tror att SUL:s deltagande
bidrog till att bredda ISAK och till att föra kampanjen utanför de traditionella aktivistkretsarna.
Arbetet för att annat Sydafrika lyckades. Det
var lätt att ta ställning, och att ta rätt ställning –
för våra egna principer och värderingar. I Syd172

afrika fanns en demokratisk rörelse
som var mot våld, för försoning, för en
fri ekonomi och en långsiktig utveckling i hela landets intresse. Den andra
sidan saknade legitimitet, och tvingades till slut att tänka om, ompröva
sina egna positioner och att också från
sin utgångspunkt arbeta för försoning.
Sverige åtnjöt respekt. Den demokratiska oppositionen visste att Sverige hade varit först och störst med
vårt stöd. Man visste att vi mer än de
flesta arbetat för att isolera apartheid. Den framväxande ledningen i Sydafrika
såg oss som en vän att lita på. Jag tror att våra
insatser står oss gott också i dag i Sydafrika, och
i Afrika i dess helhet – där kampen för frihet,
demokrati, mänskliga rättigheter och mänsklig
värdighet ännu har långt kvar.«
Johanna Mannergren Selimovic var informationssekreterare i början av -talet: »För mig
var ISAK en hård skola i demokrati. Jobbet där
gav mig den oerhörda förmånen att få inblick i
de demokratiska processerna i Sydafrika som då
befann sig i ett dynamiskt skede, med stenhårda
förhandlingar på väg mot fria val, med Buthelezis IFP i ohelig allians med NP och högerextremister. Jag lärde mig förstå maktutövandets
såväl brutala som subtila uttryck. Att det var en
kamp som pågick likväl i media som i förstädernas dammiga gatukorsningar och i de nedbrända byarna bland KwaZulu-Natals gröna kullar.
I all ödmjukhet fick jag också möjligheten att
Fas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

Lindiwe Mabuza under seminariet inför denna bok.

träffa människor som hade gjort svåra moraliska val – med direkta konsekvenser för deras
egen tillvaro. Människor som hade ställt sig på
demokratins och humanitetens sida.
En gåva att bära med sig genom livet.
Fas 3 • Hämta hem segrarna 1990–95

Inne på vårt trånga
kontor bland ljuskartonger, fröpåsar, skrifter och böcker hölls
också en skola i demokrati. Att i det kreativa
kaoset (Vill du göra en tidning? Jamen gör
det, sa Pelle Knutsson till mig.) jämka ihop
olika personligheter och starka viljor. Att ha
personalmöten som slutade i gråt och igensmällda dörrar. Att sedan ändå samla ihop
oss och ta emot en anstormning av journalister som ville ha reda på om sportbojkotten
var hävd eller ej. Att förstå att man kan tro på
en och samma sak men ändå finna olika
vägar till målet.
Och den som lever allra starkast i mitt
minne är Lasse. Han var rolig och superjobbig och varmhjärtad. För mig kan jag aldrig
tänka på tiden på ISAK utan att samtidigt
tänka på Lasse. Och då ler jag alltid.«
Lindiwe Mabuza: »ISAK succeeded
through a brilliant strategy that took into
account the fact that most Swedish persons
belong to two or more organisations. For
example, members of political parties could
at the same time be members of at least one
of the following: the Women’s Wing, the
Youth League, student organisations, professional organisations, Trade Unions, study circles
and Church organisations etc. ISAK members
were thus able to establish networks that penetrated Swedish society beyond their own given
■
numbers.«
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Bokprojektet »Folkrörelsernas
solidaritetsarbete med södra Afrika«
   demokrati efter mer än 
år av apartheid. De andra länderna i södra Afrika befriades långt tidigare, men några av dem
genomgått inbördeskrig och andra svårigheter. I
Sverige fick det folkliga solidaritetsarbetet med
regionens befrielse – från -talet och fram till
 – en unik bredd och omfattning. Intresse
och engagemang för regionen finns i många
stycken kvar i det svenska samhället som en
effekt av detta.
I södra Afrika finns ett intresse av en dokumentation av solidaritetsrörelsens verksamhet
och även av de olika befrielserörelsernas representationer här under kampens dagar. På förfrågan från arkiv i södra Afrika har Nordiska Afrikainstitutet tagit ansvar för en kartläggning av
relevanta arkiv i Norden, som kan dokumentera
dessa aktiviteter. Arkivarbetet i södra Afrika får
också stöd genom olika insatser från Sverige. På
hemsidan www.liberationafrica.se presenteras
arkiven, nygjorda intervjuer med olika aktörer,
andra berättelser och del bilder. Här finns också
en hel del av det material tillgängligt som Tor
Sellström samlat för sina böcker. Där kommer
förhoppningsvis även i framtiden en del material att finnas från detta dokumentationsprojekt.
Den här boken är en i en serie på fem inom
projektet »Folkrörelsernas solidaritetsarbete
med södra Afrika«. Projektet är ett gemensamt
initiativ från de organisationer som var de vikti174

gaste aktörerna i att samla det folkliga solidaritetsarbetet. Projektet har samordnats och administrerats av Afrikagrupperna. som också ansvarat för Isolera Sydafrika Kommittén (ISAK) som
ju inte längre existerar. En grupp av personer
från ISAK:s ledning och kansli har dock varit
ansvariga för att leda den delen av projektet. Det
praktiska solidaritetsarbetet i form av kläd- och
materialsändningar dokumenteras av Praktisk
Solidaritet. Skildringen av det breda kyrkliga
arbetet inom dåvarande Svenska Ekumeniska
Nämnden, dess olika medlemskyrkor och andra
kyrkor ansvarar Sveriges Kristna Råd, SKR för.
Arbetarrörelsens del samordnas av Olof Palmes
Internationella Center. Böckerna utkommer
med cirka en månads mellanrum från november  till mars .
Böckerna kompletterar de tre böcker på engelska om Sveriges förhållande till befrielsekampen i södra Afrika av Tor Sellström, »Sweden
and National Liberation in Southern Afrika«,
som getts ut av Nordiska Afrikainstitutet. Dessa
har sin tyngdpunkt på den svenska statens och
regeringens stöd till befrielsekampen.

Sammanfattning av projektet
De olika delprojekten ska ligga till grund för
produktionen av en mer populärt hållen sammanfattning av det svenska folkliga solidaritetsarbetet. Den ska vara lättillgänglig för att nå en

större publik. Det ska även göras en webbversion av materialet.
Materialet ska även bearbetas för en internationell publik och översättas till engelska. På
samma sätt ska detta även göras tillgängligt på
Internet. Dessa båda publikationer beräknas
utkomma under hösten .
En tredje slutprodukt är ett brett seminarium. Då ska materialet presenteras, kommenteras och diskuteras av inbjudna aktörer, journalister och akademiker från södra Afrika, Sverige
och möjligen även de andra Nordiska länderna.

Avgränsning

jekten täcker olika tidsperioder beroende på
när engagemanget började och vad det omfattade. Vilka länder som
berörs varierar också i
de olika delprojekten.
Sydafrika och Namibia
är det dock behandlade
i alla projekt. Även om
det handlar om perioden fram till »befrielsen« så berörs i viss
mån även vad som hänt
med solidariteten efter
den perioden. Det är i
huvudsak arbetet i Sverige som belyses men även det arbete som
bedrevs på plats i södra Afrika under kampen
spelar i många fall en stor roll för vad som
hände på hemmaplan. I en del fall skedde arbete
i det fördolda eftersom SIDA:s regler tvingade
fram ett stort hemlighetsmakeri.
Det här projektet kommer inte att kunna
täcka hela det omfattande arbete som gjordes
men avser att i alla fall visa huvuddragen och ge
glimtar av det mycket varierade arbete som
förekom.
 
Projektsamordnare

Projektet avser att täcka solidaritetsarbetet från
 fram till ländernas befrielse eller demokratisering och det betyder fram till . Delpro175

Organisationer
som stött projektet

Böcker i serien »Folkrörel

ABF Skåne
Centerkvinnorna
Falu Fredskör
Fritidsforum
ISAK Motala
Kommunistiska Partiet
Nätverk södra Afrika
Kristna Studentrörelsen i Sverige KRISS
Operation Dagsverke
OSAK
SFHL
Svenska Kyrkans Unga
Socialistiska Partiet
UFFN
Västerås stift

är den första boken i serien Folkrörelsernas
solidaritetsarbete med södra Afrika. De övriga
böckerna i serien kan beställas individuellt eller
som kraftigt rabatterat paket. Titlarna utkommer fram till mars  i följande ordning:

• Under ISAK:s paraply – Isolera
Sydafrikakommittén 1979–1995

• Den stillsamma vreden – PRAKTISK SOLIDARITET och södra Afrika 1969–1994
Flera insamlingsgrupper tog ställning för befrielserörelserna. De bildade en ny gren inom
Emmausrörelsen. Djupet i solidariteten återfanns dels i dess stillsamma protest mot världsordningen genom ett praktiskt vardagligt arbete, för människors lika värde och rätt till självbestämmande. Dels i vreden över orättvisorna, vilket manifesterades genom ett aktivt deltagande i
det opinionsbildande arbetet för befrielserörelserna.
Anja Björk, som skrivit boken är ekonomiansvarig på Praktisk Solidaritet.
Boken utkommer december .

• Uppdrag Solidaritet – Arbetarrörelsen
och södra Afrika 1960–94
På -talet flyttade arbetarrörelsens kamp för
rättvisa, frihet och demokrati över gränserna.
Första anhalten blev södra Afrika. Olof Palme
gick i spetsen i kampen, i världen och i Sverige.
Men bakom honom fanns tusental människor i
arbetarrörelsens organisationer som på olika
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sernas solidaritetsarbete med södra Afrika«
sätt bidrog till den längsta, mest omfattande och
uthålliga solidaritetsengagemanget hittills.
Birgitta Silén, som skrivit boken är biståndschef
på Palmecentret.
Boken utkommer januari .

• När södra Afrikas frihet var vår –
Afrikagrupperna 1968–1994
I slutet av -talet organiserade sig ett antal
aktivister för att ägna en stor del av sin vakna
tid att stöda kampen för befrielse i södra Afrika.
Vi gav villkorslöst stöd till den väpnade kampen
i Portugals kolonier, dvs Guinea-Bissau, Angola,
Moçambique, och senare Sydafrika, Namibia
och Zimbabwe. Boken är skriven av aktivister
som var med.
Redaktör är Mai Palmberg, forskare på Nordiska
Afrikainstitutet.
Boken utkommer februari .

sekreterare i Svenska Ekumeniska Nämnden
‒.
Boken utkommer mars .
• En sammanfattning av alla fem böckerna
beräknas vara färdig till Bokmässan .

Mer information om utgivningen och
beställning på www.nielsen-norenforlag.se

• »Gör ni då inte åtskillnad...?« Kyrkorna
och södra Afrika 1960–1994
Apartheid var ett ont system. Den ideologi som
bar upp det var förrädisk.
Den teologi som stöttade det var förförisk.
Också kyrkorna behövde klarsyn och mod för
att se verkligheten sådan den var. Boken ger
exempel på hur kyrkliga organ till slut gick i
spetsen för den opinionsbildning som ägde rum
i Sverige och deltog i stödet till dem som i sitt
eget land kämpade mot apartheid.
Rune Forsbeck, som skrivit boken, var general177

Twinning i Oskarshamn

Nätverk södra Afrika
bildades  och har sitt ursprung i Isolera Sydafrikakommittén (ISAK) som avvecklades efter de första
demokratiska valen i Sydafrika . Syftet var att fortsätta utveckla samarbetet mellan organisationer i Sverige och i södra Afrika. I Nätverket ingår  svenska lokala, regionala och nationella organisationer och institutioner, som består av solidaritetsföreningar, kyrkor,
skolor, studieförbund och politiska organisationer. Det
gemensamma målet är att stödja en hållbar utveckling i
södra Afrika baserad på social och ekonomisk rättvisa,
fred och demokrati, genom att verka för ett brett
samarbete mellan människor och organisationer i Sverige och i södra Afrika. Nätverket förmedlar kontakter
mellan organisationer med gemensamma intressen
samt skapar möjligheter till samordning av olika projekt och aktiviteter.
Vill din organisation bli medlem i Nätverk södra Afrika?
Eller vill du veta mer om Nätverkets verksamhet? Välkommen att kontakta kansliet i Stockholm!
Nätverk södra Afrika
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Tfn: 08-641 00 67
E-post: info@natverksodraafrika.org
www.natverksodraafrika.org
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Twinning är en fortsättning av den kontakt Sverige och ISAK Oskarshamn hade
med flera organisationer i Sydafrika
under apartheid-tiden och representerar
ett synsätt där kunskaps- och erfarenhetsutbyte har huvudroll. Twinning är ett
annorlunda och kompletterande arbetssätt till traditionell u-hjälp där ekonomiska bidrag haft den största rollen, och
detta samarbete pågår på några platser i
Sverige. Utöver stödet till demokratins
utveckling i Sydafrika blir twinning
bidrar Twinning också till den diskussion
i Sverige som är så viktig om vårt sätt att
möta människor här och visa internationell solidaritet.
Möten mellan olika yrkeskategorier

Det viktigaste verktyget är vänskap, och
genom personliga kontakter byts erfarenheter och lärdomar. Utbytet av konkreta möten mellan olika yrkeskategorier
i bägge länderna låter oss sprida goda
exemplen. Dessutom inspirerar möten
till och visar på ekologiska lösningar för
projekt inom hälsovård, vatten, avlopp
och sophantering på den sydafrikanska
landsbygden. Twinning med skolor och
annan form av utbildning innebär pedagogiskt, organisatoriskt och även materiellt stöd från elever och personal i Sverige
till landsbygdens skolor kring Port Shep-

– kontakterna med Sydafrika lever vidare

inkomster genom arbetet med klädinsamling
till Emmaus. För närvarande betalar Emmaus
 öre/kg för insamlade och sorterade kläder.
Utöver detta görs ideella insatser av medlemmar
och andra privatpersoner samt av de organisationer som kommer i kontakt med twinningoch vänsamarbetet.

stone, och främjar tanken att alla raser har lika
värde.
Projektet administreras genom ABF Oskarshamn, och Palmecentrum bidrar med  procent av projektkostnaderna medan OSAK står
för resterande  procent. Samma villkor, 
procent i egen insats gäller för vår systerorganisation i Sydafrika, Port Shepstone-OskarshamnTwinning Association. OSAK får en del av sina
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Intervjuade personer
Ann Andrén
Johan Bengt-Påhlsson
Leif Björkman
Charlotte Branting
Barbara Brädefors
Hadar Cars
Teddy John Frank
Bo Forsberg
Lotta Johnsson-Fornarve
Pär Granstedt
Margareta Gunnarsson
Peter Göransson
Lars Hagman
Stig Hedlund
Jan Henningson
Lasse Herneklint
Hasse Hjorth
Roger Hällhag
Bertil Högberg
Jonas Ideström
Gunnar Johansson
Pelle Knutsson
Susanne Källebring
Maria Leissner
Per-Inge Lidén
Sören Lindh
Stephen Lindholm
Britta Lorentzon
Ulf Lundqvist
Patrik Lönn
Matts Mattson
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Kerstin Mustel
Tormod Nesset
Matz Nilsson
Britt Nordström
Marie Nordström
Lena Nyberg
Claes Ohlsson
Ingvar Pålsson
Lennart Renöfält
Anders Samuelsson
Holger Sandelin
Mia Sundsten
Maria Sundvall
Sverker Svensson
Carl Tham
Magnus Walan
Dick-Urban Vestbro
Lester Wikström

Förkortningar
ABB, Asea Brown Boveri
AGIS, Afrikagrupperna i Sverige
AMA, Artister mot apartheid
ANC, African National Congress
ASEA, Allmänna Svenska Elektriska
Aktiebolaget
AWB, Afrikaner Weestandsbeweeging
AWEEPA, Association of Western
European Parliamentarians Against
Apartheid
BO, Barnombudsmannen
COSATU, the Congress of South
African Trade Unions
DTA, Democratic Turnhalle
Alliance
EPA, Enhetsprisaktiebolaget
FN, Förenta Nationerna
FPK, Folkpartiets Kvinnoförbund
GATT, General Agreement on
Tariffs and Trade
ICSA, the International Committee
against Racism and Colonialism
IEC, Independend Electorial Commission
IFP, Inkatha Freedom Party
IMA, Idrottare mot apartheid
KDU, Krist-demokratiska Ungdomsförbundet
KF, Kooperativa Förbundet MPLA,

Movimento Popular de Libertação de Angola

SANROC, the South African
Non-Racial Olympic Committee

KMA, Konstnärer mot apartheid

SAS, Scandinavian Airlines

KPML(r), Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna
(revolutionärerna)

SECO, Sveriges Elevers Centralorganisation

LO, Landsorganisationen
NAI, Nordiska Afrikainstitutet
NIM, Network for Independent
Monitors
NP, National Party
OD, Operation Dagsverke
OK, Oljekonsumenterna
OSAK, Oskarshamns södra Afrika
kommitté
PAC, Pan African Congress
PEMSA, Peace Monitoring in
South Africa
RF, Riksidrottsförbundet
RSFH, Riksförbundet Sveriges
Fritids- och Hemgårdar
SVT, Sveriges Television
SWAPO, South West Africa Peoples Organization
UDF, The United Democratic
Front
UFFN, Utrikespolitiska föreningarnas FN-förbund

WTO, World Trade Organization
SKU, Sveriges Kristna Ungdoms■
råd

SEN, Svenska Ekumeniska nämnden
SFHL, Svenska Folkhögskolans
Lärarförbund
SIDA, Swedish International
Development Cooperation Agency
SIF, Svenska industritjänstemannaförbundet
SKF, Svenska Kullagerfabriken
SKM, Svenska Kyrkans mission
SKV, Sveriges Kvinnors Vänsterförbund
SOMAFCO, The Solomon
Mahlangu Freedom College
SSAK, Svenska Sydafrikakommittén
SSU, Socialdemokratiska Ungdomsförbundet,
SSUH, Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund
SUL, Sveriges ungdomsorganisationers Landsråd
TT, Tidningarnas Telegrambyrå

SA, South Africa

UDF, United Democratic Front

SACTU, South African Congress
of Trade Unions

UNICEF, The United Nations
Children's Fund

SADF, South African Defence
Force

WAY, World Assembly of Youth
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ISAK:s medlemsorganisationer 1979–1995
Ansgarsförbundet
Arbetarpartiet Kommunisterna
ARO Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation
Artister mot apartheid
Bibliotek i samhälle
Centerns Högskoleförbund
Centerns Kvinnoförbund
Centerns Ungdomsförbund
Elevorganisationen i Sverige
Fatimaunionen
Folkpartiets Kvinnoförbund
Folkpartiets Ungdomsförbund
Förbundet för kristen humanism och samhällssyn
Förbundet Vi Unga
Föreningen Svenska U-landsvolontärer
Gambianska Riksorganisationen
Guatemalagrupperna i Sverige
ICYE International Christian Youth Exchange
(Sverige)
Idrottare mot apartheid
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
KFUM-KFUK
Kommunistisk Ungdom
Kommunistiska Högskoleförbundet
Kommunistiska partiet marxist-leninisterna
Konstnärer mot apartheid
Kontaktnätet för en icke-kommersiell kultur
Kooperativa Konsumentgilleförbundet
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Kristna Elevrörelsen
Kristna Fredsrörelsen
Kristna för socialism
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Kristna Studentrörelsen
Kvinnor för fred
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Metodistkyrkans Ungdomsförbund
Miljöpartiet De Gröna
Praktisk Solidaritet
Riksförbundet Kyrkans Ungdom
Riksförbundet Sveriges Fritids och hemgårdar
SECO
SIF-klubben vid Sveriges Radio
Socialistiska Partiet
Solidaritetspartiet
Statsanställdas förbund
Statstjänstemannaförbundet
Svensk Sjuksköterskeförening
Svenska Hälso- och Sjukvårdens Tjänstemannaförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges Folkhögskoleelevers Förbund
Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund
Sveriges Sjuksköterskeelevers Förbund
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Sveriges Socialistiska Pionjärer
Svensk-Kubanska föreningen
Svensk-Tanzaniska Föreningen
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Svenska Ekumeniska Nämnden
Svensk folkhögskolans lärarförbund
Svenska Fredskommittén
Svenska freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Frisksportförbundet
Svenska Missionsförbundets Ungdom
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund
Sveriges Kristna Ungdomsråd
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Sveriges Unga Katoliker
Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd
TCOs Studerandeförening
Unga Örnar
Ungdomens Nykterhetsförbund
Ungdomens och Studenternas FN-Förbund (UFFN)
Ungsocialisterna
Verdandi
Vårdförbundet
Vänsterpartiet Kommunisterna
Örebromissionens Ungdom

Foto/bildkällor
Där fotografen ej kunnat identifieras
anges bildkällan.
sida
 Lars Hulth utanför den sydafrikanska legationen.
Foto/bildkälla Ann Andrén.
 Flicka med kampanjtidningar. Foto/bildkälla
Anne-Marie Gustafsson Afrikabild
 Demonstration Visby. Foto/bildkälla Afrikabild
 Polisen attackerar kvinnliga demonstranter.
Foto/bildkälla IDAF
 Crossroads före nedbränningen. Foto/bildkälla
IDAF
 Apartheid i vardagen. Foto/bildkälla Afrikabild
 Hector Peterson. Foto/bildkälla Sam Nzima.
Afrikabild

 Poliser med nazihjälmar. Foto/bildkälla IDAF
 UDF bildas. Foto/bildkälla Afrikabild
 Automatkarbiner mot husmödrar.
Foto/bildkälla Afrikabild Paul Weinaberg
 Poliser med gasmasker. Foto/bildkälla Afrikabild
 Gunnar Helander. Foto/bildkälla
 Per Wästberg. Foto/bildkälla ISAK:s bildarkiv
 Sydafrikas svarta unga… Foto/bildkälla IDAF
 Dick-Urban Vestbro och Oliver Tambo.
Foto/bildkälla Staffan Thulin Afrikabild
 Jan Henningsson utanför sydafrikanska
legationen. Foto/bildkälla Afrikabild
 Palme på Broderskapskongressen 1976.
Foto/bildkälla Tidningen Broderskap.
 Inget mer sydafrikanskt vin. Foto/bildkälla
Afrikabild
 Lindiwe Mabuza och Bertil Högberg.
Foto/bildkälla Georg Dreifaldt Afrikabild
 Lennart Renöfält. Foto/bildkälla Anne-Marie
Gustavsson Afrikabild
 Maria Leissner. Foto/bildkälla privat
 SOMAFCO. Foto/bildkälla Magnus Bergmar
Afrikabild
 Demonstration i Stockholm 1977. Foto/bildkälla
Eva Almered Afrikabild
 Sveriges dubbla roll. Foto/bildkälla Afrikabild
 Demonstration 1985. Foto/bildkälla Ann
Andrén.
 Sören Lindh. Foto/bildkälla Afrikabild
 Jacob Wallenberg och Curt Nicolin.
Foto/bildkälla VLT
 Demonstration 1985. Foto/bildkälla Sverker
Hahn Afrikabild
 ISAK-kampanj tidigt 1980-tal. Foto/bildkälla
Bertil Högberg Afrikabild
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 Du ska välja bort Cape! Foto/bildkälla ISAK
 Unga glada aktivister i Göteborg. Foto/bildkälla
Arne Lindström Afrikabild
 Svenska företag ut ur Sydafrika. Foto/bildkälla
Afrikabild
 Desmond Tutu. Foto/bildkälla Svenska Kyrkans
bildarkiv
 Lotta Johnsson-Fornarve. Foto/bildkälla ISAK:s
bildarkiv
 K G Norén och Lars Hulth. Foto/bildkälla Ann
Andrén.
 Lasse Herneklint intervjuar. Foto/bildkälla
Christer Pettersson.
 Christer L Pettersson. Foto/bildkälla privat
 Gruvarbetare. Foto/bildkälla Afrikabild
Sven-Erik Sjöberg
 Pansarbilar i Namibia. Foto/bildkälla Mattias
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Tiderna förändras, en episod femton år
efter att Nelson Mandela släpptes fri
   på sin skiva från  »For
the times they are a-changin'«, vilket var ungefär samtidigt som den första sydafrikabojkotten
ägde rum. Och visst skulle tiderna förändras.
För många som deltog i antiapartheidarbetet
under -talet var det självklart att apartheidsystemet skulle störtas, men själva tanken att
komma på talefot med apartheidstatens hantlangare var för oss främmande. Ändå skulle det
ske.
Tjugofem år senare föll apartheidsystemet.
Det blev inte den våldsamma konfrontation en
del utanför våra led befarade och detta är
många individers förtjänst. Omorienteringen i
Nationalistpartiet leddes av F.W. de Klerk, som
avlöste den hårdhjärtade P. W. Botha som president . de Klerk inledde omedelbart direkta
och officiella förhandlingar med Nelson Mandela och ANC och resten är, som det heter,
historia.
Efter förtryck följde försoning. Visserligen återstår mycket innan jobbet är klart, men världen
har ändå fått en regnbågsnation.
På en fest arrangerad av ANC i Sverige för
några år sedan upptäckte jag bland de inbjudna
gästerna den siste av apartheidstatens presidenter, F. W. de Klerk. Jag satte mig bredvid honom,
presenterade mig med orden: »… på -talet
befann vi oss i helt skilda läger, men nu har åren
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gått och situationen förändrats. The times are achangin«.
Vi språkade vänskapligt en stund och till
avslutning ville de Klerk bli fotograferad tillsammans med mig. Han bad den sydafrikanska
ambassadörens man, som var tillställningens
fotograf, att ta en bild. Jag blev lite överraskad,
men inte ställd. Påpekade att även en av ISAK:s
fd ordföranden, Roger Hällhag, deltog i festen.
Han ville nog gärna vara med på försoningsbilden. Jovisst ville han det, och här är själva resultatet. Jag ser lite butter ut, vilket kanske kan förklaras med den lite ovanliga situationen för en
avsutten kampanjsekreterare.
For the times they are a-changin'.
- 

Tack för hjälpen alla ni som gjorde denna bok möjlig!
    att försöka
gestalta ett skeende i vilket man själv varit ordentligt indragen och först sade jag nej till att skriva
denna bok. Jag tyckte att det kanske fanns andra
som var väl så skickade att skriva antiapartheidrörelsens historia. Efter en vecka av eftertanke beslöt
jag ändå att anta utmaningen. För det har varit en
utmaning, eftersom en bok av detta slag knappast är
möjlig att skriva så att alla berörda blir nöjda. I
arbetet med boken har jag har haft ovärderlig hjälp
och stöd av en projektgrupp som litat på mig. Samtidigt är det i stor utsträckning de som ska ha tack
för att boken hamnar rätt. Ett särskilt tack till projektledaren Bertil Högberg utan vilken boken inte
varit möjlig.
Projektgruppens övriga medlemmar har varit
viktiga under processen med att få fram material till
boken. Tack därför till: Lotta Johnsson Fornarve,
Ingvar Flink, Peter Göransson, Roger Hällhag och
Magnus Walan. De har alla krävande jobb i olika
folkbildningssammanhang, men har ändå tagit sig
tid att delta i projektet.
Boken innehåller några tydliga huvuddrag, som
inte är svåra att ta fram. Men antiapartheidarbetet
handlar i hög utsträckning om enskilda människors
insatser. Av alla dessa tiotusentals personer, tillfällen
och handlingar som detta äkta arbete bestått av har
jag vaskat fram ett fåtal, som ska representera hela
skeendet. Också detta innebär en risk. Vem är jag att
avgöra om just den personens bidrag gör att läsaren
ser meningen med arbetet? Men genom att intervjua personer som Jan Henningsson, Maria Leissner, Tormod Nesset, Monica Lindh, Carl Tham,
Gunnar Johansson och Lasse Herneklint är det

svårt att trampa fel. Jag vill tacka dem och alla andra
intervjupersoner, det finns en komplett lista över
samtliga. Samtidigt är jag övertygad om att många,
många fler hade kunnat ge värdefulla bidrag till den
stora berättelsen om antiapartheidarbetet i Sverige.
Jag vet inte hur många tusen personer jag var i
kontakt med under åren mellan  och . En
stor behållning av arbetet med boken har varit att
åter knyta kontakt med några av er. Ingen nämnd –
ingen glömd! Om ni läser denna bok ska ni veta att
ni är viktiga och jag tackar även er!
Det är påfallande många fotografer som inte är
nämnda med namn, liksom alla de som knåpat med
affischer, dekaler och kampanjmaterial av olika slag.
Ni fotografer och grafiker, professionella som amatörer, har varit mycket viktiga i kampen, och jag vill
tacka er för att era bilder gör blicken klar. Några
namn även här: Ann Andrén, Anders Gunnartz,
Gustaf Eneroth och Sverker Hahn får representera
er och inte minst de sydafrikaner som under stora
svårigheter tagit sina bilder.
Slutligen vill jag naturligtvis tacka Ingrid Sillén,
Niklas Alveskog och Björn Williamsson, de mycket
konkreta personer som gör att det finns en bok att
bläddra i. Wille har tryckt som vanligt, Ingrid har
layoutat, vilket inte är det lättaste med material från
olika håll. Niklas står för omslaget där många viljor
fått spela in. Lars Fornarve har språkgranskat och
Bertil Odén sakgranskat. Olga Nielsen, min hustru
har fått stå ut med mig under arbetsprocessens
gång.
Tack till er alla! Vi ses!
- 
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