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Mot apartheid i ett första majtåg 1963.
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1.
SÖDRA AFRIKA

– ETT UNIKT
ENGAGEMANG

an n a n  
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UNDER NÄSTAN ETT HALVT SEKEL var tusen-
tals vanliga svenskar – främst ungdomar – aktiva
i solidaritetsarbetet för södra Afrikas befrielse.
Från slutet av -talet och fram till , när de
första demokratiska valen i Sydafrika hölls, på-
gick ett politiskt och praktiskt engagemang som
är unikt i svensk folkrörelsehistoria.

Arbetarrörelsen har alltid varit en internatio-
nell rörelse, men det var kring södra Afrika som
det folkliga intresset för solidaritet över gränser-
na växte fram. Tidigare hade det socialdemokra-
tiska partiet, fackföreningsrörelsen och andra
organisationer deltagit i solidaritetsaktioner,
bland annat för Portugal och Spanien, men det
hade varit enstaka insatser.

Södra Afrika blev ett omfattande
och långvarigt engagemang.
Många som aldrig deltagit i politis-
ka aktioner deltog för första gång-
en när de i början av -talet var
med och bojkottade sydafrikanska
varor som vindruvor på Konsum.

Historien om arbetarrörelsens
solidaritetsarbete för södra Afrika är också berät-
telsen om hur det socialdemokratiska partiet
utarbetade en progressiv internationell politik
som ledde till att Sverige fick en framträdande

roll i västvärlden. På samma sätt utformades
biståndspolitiken utifrån de behov som fanns för
stöd till södra Afrika.

När apartheid i mitten av -talet blev en
fråga på den internationella politiska agendan
hade Sverige – den socialdemokratiska regering-
en och folkrörelserna – i nästan två decennier lett
solidaritetsarbetet för södra Afrikas befrielse.

Rättvisa i hela världen
Olof Palme banade väg, bröt mark och fångade
som politisk ledare det engagemang som fick
många människor, tillsammans i olika organisa-
tioner, att år efter år arbeta för södra Afrikas fri-

het. Hans engagemang och
kamp mot apartheid i världen
hade helhjärtat stöd av det
svenska folket.

Att i dag blicka tillbaka på
arbetarrörelsen under den
tiden är att se en sjudande
massa av energi, entusiasm, tro
och vilja. Många initiativ och

aktiviteter, stora och små projekt som krävde fri-
villiga insatser; dagligt slit med studiecirklar och
insamlingsbössor.

Runt om i Sverige gick folk samman, ofta över

10 Uppdrag Solidaritet
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de vanliga organisationsgränserna, för att göra en
insats för frihet, rättvisa och demokrati för folken
i södra Afrika.

Vad var det som drev alla dessa människor?
Och varför blev det just södra Afrika? Det finns
många förklaringar. Tidsandan var radikal på -
talet. Det fanns en stark tro på att förändring var
möjlig. Kärnvapenhotet och supermakterna gjor-
de det angeläget.

Arbetarrörelsen hade upplevt hur de lyckats
omvandla Sverige och skapa ett rättvisare sam-
hälle. Varför skulle det inte gå att göra i hela värl-
den? 

Att det blev södra Afrika var ingen slump, utan
en logisk följd av politiska händelser i omvärlden.
Maktförskjutningen från Europa till supermak-
terna efter andra världskriget öppnade också upp
för de afrikanska koloniernas frigörelse från sina

Uppdrag Solidaritet 11

Fattigdomen och förtrycket i Afrika har alltid drabbat barn och kvinnor hårdast.
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LO:s ordförande Gunnar Nilsson samlar in pengar under en kampanj i 1978. 
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europeiska kolonialherrar. Både USA och Sovje-
tunionen var antikolonialister fast av olika orsa-
ker.

Afrikanska studenter reste till europeiska uni-
versitet och i växelverkan med radikalismen i
Europa utvecklades på olika håll i Afrika spän-
nande ideologier för afrikansk nationalism och
socialism. Informationen och kunskapen om
Afrika ökade och fördjupades när utbytet med
Afrika inte länge var begränsat tll missionärer.
Studenter, journalister och författare reste och
medierna förmedlade bilden av en annan värld –
exploaterad, förtryckt, orättvis och orättfärdig.

I början av -talet var FN, då som nu, ett vik-
tigt utrikespolitiskt forum för Sverige. När kolo-
niernas frigörelse blev en stor fråga i FN  var
det självklart för Sverige att engagera sig.

Politiskt och praktiskt
Under en stor del av efterkrigstiden har socialde-
mokraterna styrt Sverige. Det har inneburit att
arbetarrörelsen kunnat agera både som regering
och som folkrörelse i kampen för södra Afrika.

Det har varit ett engagemang som stått på två
ben; politiska aktioner och praktiska åtgärder.

Det politiska uppdraget handlade om att ge
befrielserörelserna legitimitet och arbeta för att
de skulle erkännas och få stöd från andra partier
och länder. Bojkotter och annan opinionsbild-
ning syftade både till att mobilisera stöd i Sverige
och andra länder, och till att faktiskt påverka för-
tryckarländers ekonomier.

Det praktiska stödet handlade om att samla in
pengar till befrielserörelser i exil. Att erbjuda stu-

denter att komma till Sverige eller finansiera
deras utbildning någon annanstans och till upp-
byggnad av nya självständiga länder. Ett viktigt
praktiskt stöd har varit den vänskap, de personli-
ga kontakterna, som växte fram och som skapade
förtroende och respekt för varandra.

Många rörelser i en
Arbetarrörelsen består av många olika organisa-
tioner.

Fackföreningsrörelsen med LO i spetsen var
mycket tidigt engagerad i internationella frågor
både i Sverige och genom
sin international, FFI (Fria
Fackföreningsinternatio-
nalen) och förbundens
yrkesinternationaler. De
samlade in stora summor
pengar för solidaritetsin-
satser. En orsak till fackets
internationella intresse var
att det svenska näringslivet
tidigt var internationalise-
rat och den svenska ekono-
min och jobben beroende av exportföretagen.

Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU,
S-kvinnor och Broderskap är andra av arbetarrö-
relsens organisationer som varit aktiva både
centralt och lokalt i solidaritetsarbetet för södra
Afrika. De fungerade också som blåslampa gente-
mot det socialdemokratiska partiet under -och
-talet i opinionsbildningen för att en procent
av bruttonationalintäkten, BNI, skulle användas
till bistånd.

Uppdrag Solidaritet 13
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Under det halvsekel som engagemanget pågick
kan man i historiskt perspektiv se hur södra Afri-
ka då och då fått stå i bakgrunden för andra hän-

delser som krävt solidaritet. Så var det exempelvis
i slutet av -talet och början av -talet då Viet-
namkriget och kupperna i Tjeckoslovakien,

14 Uppdrag Solidaritet

I mitten på 70-talet började de sydafrikanska arbetarna organisera sig öppet.
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Grekland och Chile och krävde politiska beslut
och handling.

Det var stora och dramatiska händelser som
fångade människors uppmärksamhet. I södra
Afrika pågick kampen år efter år och ibland ham-
nade den i bakgrunden.

Men södra Afrika har alltid kommit tillbaka
och hamnat i fokus igen. Sydafrika är det land
som stått i centrum, i synnerhet efter det att alla
afrikanska kolonier i mitten av -talet blivit
självständiga stater och Sydafrika och Namibia
var de enda två länder där det fortfarande pågick
en befrielsekamp.

Hemligt stöd
Att samla in pengar har varit en viktig del av soli-
daritetsrörelsernas arbete. Under tidiga -talet
fanns det inget statligt bistånd och inom arbetar-
rörelsen startades tidigt solidaritetsfonder av
Socialdemokraterna och SSU. Men vad som
hände med pengarna som samlades in var det
inte många som visste. Anledningen var att allt
stöd måste hållas hemligt för att förtryckarregi-
mer inte skulle veta. De kunde stoppa stödet eller
trakassera och fängsla dem som fick pengar.

Bojkotter spelade också en stor roll i opinions-
arbetet. Det var inte okej att resa till länder som
Sydafrika, om man inte var journalist eller åkte
för att stödja befrielserörelsen. Men det var riska-
belt, både för den som åkte och dem man mötte.
Några journalister och andra opinionsbildare
besökte länder och kom tillbaka med starka
berättelser som var viktiga i opinionsarbetet.
Men det innebar också att det under -och -

talen inte fanns så myck-
et direktinformation om
hur situationen verkli-
gen var inne i länderna.

Efter  när apart-
heid hamnat på den
internationella politis-
ka agendan och det
hade vuxit fram en
facklig rörelse och en
bred medborgarrörel-
se som inte var för-
bjuden började svens-
kar resa och med
egna ögon se och
höra vad som skedde.

Det blev då tydligt
att kampen inte var
alldeles svart eller vit.
Det fanns skillnader inom befrielserörelsen i Syd-
afrika som kom att avspegla sig också i solidari-
tetsrörelsen i Sverige. Framför allt handlade det
om sanktionerna. Ibland kunde debatten här
hemma handla mer om vem som hade mest rätt
om sanktionspolitiken, än om kampen mot

Uppdrag Solidaritet 15
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apartheid i Sydafrika; vem som hade de »rätta«
kontakterna, som representerade »folket« osv.
Sett ur befrielserörelsens perspektiv måste det ha
tett sig märkligt. Sverige representerade en pro-
gressiv politik och apartheidregimen såg Sverige
som ett hot, ett land som kunde mobilisera andra
länder i kampen för demokrati i Sydafrika.

Men det fanns också exempel på det motsatta,
som fredsövervakarprojektet PEMSA, Peace-
monitoring in Sout Africa, där  helt olika folk-
rörelser satte sig över sina meningsskiljaktigheter
och gick samman i ett unikt samarbete  inför
det första demokratiska valet.

Uppdrag Solidaritet
Den här boken vill beskriva hur arbetarrörelsen
formulerade solidaritetsuppdraget med södra
Afrika och hur det utfördes under åren -
.

Uppdrag Solidaritet är ingen katalogisering av
verksamheter utan ett urval av händelser och
framför allt berättelser och upplevelser som på
olika sätt präglade dem som var med.

Jag har själv varit en del av solidaritetsrörelsen
för södra Afrika alltsedan jag i början av -talet
mötte namibiska studenter i Sverige. Från början
av -talet har jag sedan följt utvecklingen på
nära håll, dels i Sydafrika och Namibia som jour-
nalist och dels som projektledare inför valet i
Sydafrika . I Uppdrag Solidaritet är det fram-
för allt andra människor som kommer till tals,
men historien och händelserna är givetvis färgade
av mitt engagemang och de erfarenheter och
kunskaper jag samlat på mig under mer än  år.

 

16 Uppdrag Solidaritet

Författaren tillsammans med Mono Badela, legendarisk journalist från
Sydafrika,som gick bort 2002.
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Karta över Södra Afrika från 1978.
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Olof Palme och LO-ordföranden Arne Geijer möter Tanzanias president Julius Nyerere 1969. 
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2.
OLOF PALME
OCH SÖDRA

AFRIKA
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DEN ENSKILDE PERSON och politiker som haft
störst betydelse för arbetarrörelsens och Sveriges
internationella engagemang är Olof Palme.

Han var en drivande i kampen för södra Afri-
kas befrielse och mot apartheid, både i interna-
tionella fora och här hemma. Olof Palme var en
viktig inspiration och ett stöd för arbetarrörel-
sens medlemmar inte minst för
att han satte arbetet för interna-
tionell solidaritet jämsides med
pensionsfrågor och barnomsorg.
Han förklarade hur det hängde
samman och utmanade männi-
skor att ta ställning. Det handlade
inte bara om södra Afrika, utan
om alla förtryckta folk. Arbetar-
rörelsens internationella solidaritet omfattade
hela världen, men engagemanget för södra Afrika
kom att bli både långvarigt och uthålligt och har
därför fått en särskild betydelse i historien.

För Olof Palme var kampen mot apartheid och
kolonialismen närmast ett personligt korståg.

Engagemanget började redan när han var stu-
dent i slutet av -talet. Apartheidregimen hade
inlett sin raspolitik med att utesluta svarta stu-
denter från vita universitet. Svenska och nordiska
ungdomar samlade in pengar genom att bland

annat ge blod och skänka ersättningen. En av
dem som deltog i denna solidaritetsaktion var
Olof Palme och han brukade själv berätta om
detta som sin första politiska handling.

Från  var Olof Palme med i SSU:s för-
bundsstyrelse. Ingvar Carlsson var ordförande.
SSU hade ett nära samarbete med TANU, det tan-

zaniska ungdomsförbundet. Man
samlade in pengar och byggde ett
ungdomshus i Dar es Salaam. SSU
hade ju sin kursgård Bommersvik
som var ett centrum för hela arbe-
tarrörelsen och tanken om att den
tanzaniska ungdomsrörelsen skul-
le ha ett motsvarande »hem« låg
bakom ungdomsförbundets hus i

Dar es Salaam.
Tanzania (som då hette Tanganyika) blev själv-

ständigt . Olof Palme blev nära vän med Juli-
us Nyerere, som var Tanzanias förste president.
Nyerere sågs som en av de stora afrikanska ideo-
logerna och kom att påverka Olof Palmes syn på
utvecklingen i Afrika och också på de kontakter
som arbetarrörelsen med åren byggde upp med
olika personer och organisationer i södra Afrika.
Till exempel översattes Nyereres bok om afri-
kansk socialism till svenska. Det var ny, intressant

»För Olof Palme var

kampen mot apartheid

och kolonialismen

närmast ett personligt

korståg.«
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ANC-ledaren Oliver Tambo och Olof Palme var nära vänner. 

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.02  Sida 21



22 Uppdrag Solidaritet

ideologi som väckte stort intresse, inte minst
bland ungdomar.

Andra afrikanska ledare som var viktiga för
Olof Palmes och arbetarrörelsens politik för
södra Afrika var Amílcar Cabral, ledare för Gui-
nea Bissaus befrielserörelse PAIGC och Eduardo
Mondlane, ledare för befrielserörelsen Frelimo i
Moçambique, som båda mördades, Mondlane
 och Cabral . Särskilt uppskattad och
respekterad var Amílcar Cabral som var den
kanske störste befrielseideologen i Afrika under
-talet.

Lyhörd för de förtryckta
Olof Palmes nära personliga relationer med de
afrikanska ledarna och befrielserörelsernas för-
grundsgestalter spelade en stor roll, både för
honom och för dem. Palme tvekade inte att ge
dem en politisk plattform och genom honom fick
de en röst i det internationella samfundet. Det
kan tyckas självklart idag, men då fanns det en
stor misstänksamhet mot organisationer som
ANC, både inom arbetarrörelsen i Sverige och i
internationella organisationer. Befrielseorganisa-
tionerna förde väpnad kamp och de hade nära
relationer med, och fick stöd från, kommunistis-
ka länder som Sovjetunionen.

Olof Palmes person och förhållningssätt till de
afrikanska ledarna var omvittnat unikt och upp-
skattat. Han lyssnade på dem, deras problem och
förslag, och han ville höra vad de tyckte och tänk-
te om de idéer han hade. De var inte vana att bli
bemötta som likar och det väckte respekt, förtro-
ende och vänskap.

En av de första som kom till Sverige var leda-
ren för den sydafrikanska befrielserörelsen ANC,
Oliver Tambo. , bara två år efter den blodiga
massakern i Sharpeville då fredliga svarta
demonstranter sköts ihjäl av apartheids polis
träffade han Olof Palme. Ett år efter Tambos
besök förbjöds både befrielserörelserna ANC och
PAC helt i Sydafrika och Nelson Mandela och
andra ledare dömdes till livstids fängelsestraff.
Oliver Tambo tvingades i landsflykt.

På de förtrycktas 
egna villkor
Olof Palme såg också till att det blev möjligt att
stödja befrielserörelserna inte bara i ord utan
också i handling. De behövde politiskt stöd, men
också ekonomiskt stöd, kampen kunde inte föras
utan pengar.

Fram till början av -talet samlade många
organisationer in pengar och gav till humanitära
ändamål; mat, kläder, utbildning och liknande.
Statligt bistånd infördes först .

Den politik som riksdagen då beslutade om
hade utformats av en grupp som letts av Olof
Palme. Propositionen – : – som brukar kal-
las »biståndsbibeln« blev den grundsten som Sve-
rige sen dess har byggt upp allt bistånd på. Det
viktigaste politiska innehållet var att bistånd inte
behövde motiveras med andra skäl än att det är
en moralisk skyldighet att ge bistånd och att syf-
tet är internationell solidaritet med fattiga och
förtryckta.

Det fanns ett brett stöd i Sverige för att ge
humanitärt bistånd till befrielserörelser som
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levde i exil. Men när de tog till vapen och inte
längre nöjde sig med att föra en fredlig kamp, hur
skulle solidariteten då se ut? Den frågan blev
central inom socialdemokratin i slutet av -
talet. Olof Palme, Pierre Schori och en ny genera-
tion internationalister drev fram en ny, radikalare
politik. Innebörden var att vi i väst inte skulle

villkora vår solidaritet; de
förtryckta hade rätt att själva
besluta om medlen för sin
kamp, den måste föras på
deras egna villkor. Om de
ansåg att väpnad kamp var
nödvändigt var detta i sig
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Under apartheid fråntogs svarta sitt medborgarskap och de blev utländska gästarbetare i sitt eget land.

»…moralisk skyldighet

att ge bistånd och att

syftet är internationell

solidaritet med fattiga

och förtryckta.«

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.02  Sida 23



inget skäl för oss att inte solidariskt stödja en
befrielserörelse.

Olof Palme var en internationell förgrundspo-
litiker inte bara för södra Afrika. Under en stor
del av -talet var hans engagemang i Vietnam-
frågan centralt både i Sverige och internationellt.

Det innebar inte att stödet till befrielserörelserna
i södra Afrika var mindre, även om det tidvis
pågick utan större dramatiska händelser, varken
politiskt eller medialt. Men i efterhand kan man
se att Vietnamfrågan bröt mark också för solida-
riteten med södra Afrika. Ett exempel är Olof Pal-
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Barnen bojkottade skolorna i protest mot våld och förtryck.
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mes tal vid Broderskaps kongress i Gävle .
Det var ett viktigt politiskt ställningstagande där
Palme kraftfullt kritiserade USA:s inblandning i
Indokina. Talet handlade om Vietnam men det
var också inledningen till ett aktivare stöd till för-
tryckta folk i hela världen.

Ingen fred med apartheid
Södra Afrikas befrielsekrig var en del av det kalla
kriget men Palme visade omvärlden att det inte
bara var en konflikt mellan öst och väst, utan lika
mycket mellan nord och syd.

För honom var det övergripande politiska
målet fred och avrustning, och för honom var
sambandet mellan nedrustning, avspänning och
befrielsen av förtryckta folk uppenbart. Fred och
frihet i södra Afrika var nödvän-
digt för fred i världen. I ett tal till
TANU:s kongress i Dar es Salaam
i september  sa han:

»Stormakterna vaktar ängsligt
varandra för att ingen för-
skjutning i maktbalansen ska
ske.

Fattiga folks kamp för poli-
tisk och ekonomisk självständighet ser de ofta
som ett hot mot maktbalansen. Det är kalla
krigets förlängning in i tredje världen.

Kalla kriget började i Europa. Nu ser vi i
vår del av världen hur spänningarna minskar
och den nationella säkerheten ökar. Avspän-
ning mellan stormakterna skulle ge mindre
länder större marginaler att agera och göra det
möjligt för världen som helhet att inta en mer

positiv syn på förtryckta nationers befrielse.
Hoppet om minskad spänning och nedrust-
ning kan inte till fullo förverkligas förrän alla
folk har uppnått sin självständighet. Därför
utgör de sydafrikanska och rhodesiska rege-
ringarna och den portugisiska kolonialismen
viktiga hinder för en politik av världsomspän-
nande minskade spänningar.«

Brygga mellan öst och väst
Under kalla kriget såg västvärlden i allmänhet
och USA i synnerhet, de flesta befrielserörelser
som Moskvas förlängda arm. Olof Palme tog på
sig rollen att vara en brygga mellan befrielserörel-
serna och väst. Eftersom han hade ett starkt för-
troende och anseende bland befrielserörelserna

kunde han också tala å deras vägnar.
Det handlade både om hans person-
liga engagemang men också om den
svenska alliansfriheten som gjorde
det möjligt för honom att ha den
rollen.

Palme kritiserade västmakterna,
deras låsning i kalla krigets block-
tänkande och brist på engagemang

och stöd. Han förklarade att de afrikanska ledar-
na inte nödvändigtvis ville tillhöra östblocket,
men att de var tvingade att vända sig till dem som
erbjöd dem hjälp. Det var ingen lätt balansakt i
kalla krigets tid och Palme hade också under
Vietnamkriget haft mycket frostiga relationer
med USA. Samtidigt som han var hård i sin kritik
mot väst så var han också noga med att skilja på
stöd till kommunism och stöd till befrielsekamp.
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Han moraliserade dock aldrig över de afrikanska
befrielserörelsernas val.

I ett tal till Socialistinternationalens kongress
 formulerade han sig så här:

»We do not confound communism with libera-
tion struggle. We recognise communism –
when it is at hand, as in Eastern Europe – and
we oppose it. But we also recognise the struggle
for freedom, as in Southern Africa – and we
support it.«

(Vi sammanblandar inte kommunism med
befrielsekamp. Vi känner igen kommunismen,
där den finns som i Östeuropa – och vi mot-
sätter oss den. Men vi känner också igen kam-
pen för frihet, som i södra Afrika – och vi stö-
der den. ) inofficiell övers.

Sanktioner mot Sydafrika och
Namibia
I slutet av -talet var det uppenbart att södra
Afrika höll på att förvandlas till en spelplats för
supermakterna i det kalla kriget. De tidigare por-
tugisiska kolonierna Angola, Moçambique och
Guinea Bissau blev självständiga stater . I
Sydafrika däremot inledde regimen en allt hårda-
re apartheidpolitik – inne i landet och gentemot
grannländerna. De forna kolonierna som blivit
självständiga, sågs av apartheidregimen som
kommunistiska hot och gav Sydafrika en ursäkt
för att föra krig, både militärt och ekonomiskt.

Randstater, som Angola och Moçambique, å
andra sidan stöddes aktivt av Sovjetunionen och
Kuba.

Inne i Sydafrika tog regimen ifrån de svarta
deras medborgarskap och förpassade dem till fat-
tiga områden på landsbygden, så kallade »hem-
länder« och förklarade dem självständiga stater.
De svarta fick bara vistas i Sydafrika som utländs-
ka gästarbetare utan rättigheter. Det ökade för-
trycket ledde till våldsamma reaktioner. I Soweto
sköt polis  ihjäl demonstrerande barn och
ungdomar. Ännu en gång blev det uppenbart för
världsopinionen att apartheids förtryck av den
svarta befolkningen och destabiliseringskrig mot
frontstaterna var ett hot inte bara för regionen
utan mot hela världen.

I opposition
 förlorade socialdemokraterna valet. I oppo-
sition kunde Olof Palme aktivare än någonsin
driva på det internationella engagemanget, både i
Sverige och i världen, i socialdemokratiska parti-
et, i Socialistinternationalen och i FN. Det som
gjorts hittills hade inte räckt till; resolutioner, för-
dömanden och bistånd till befrielserörelser var
inte nog. Det behövdes kraftfullare instrument.

Återigen tog Olof Palme ledningen för den
internationella opinionen mot apartheid.

Den socialdemokratiska regeringen hade på
-talet hållit fast vid linjen att sanktioner skulle
vara samordnade och beslutade av FN. Därför
ställde sig inte regeringen bakom de olika bojkot-
ter som solidaritetsgrupper och kooperationen
genomförde. Socialdemokratiska partiet stödde
frivilliga aktioner men ställde sig inte heller
bakom svenska enskilda bojkotter.

Men i mitten av -talet luckrades denna håll-
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ning upp och återigen var det Olof Palme som
banade väg för en politisk kursändring. På de
kristna socialdemokraternas, Broderskap, kon-
gress i Skövde  talade han för första gången
för möjligheten att Sverige som enskilt land skul-
le införa sanktioner mot investeringar i Sydafrika
och Namibia.

I dag är vi bundna av en rad internationella
överenskommeler på olika områden, till exempel
inom världshandelsorganisationen WTO, men på
-talet var en sådan nationell kursändring möj-
lig och i januari  skrev socialdemokratiska
riksdagsmän en motion med krav att svenska
nyinvesteringar i Sydafrika och Namibia skulle
förbjudas och kapitalexport stoppas. Sverige hade
en borgerlig regering men uppslutningen i riks-
dagen kring apartheidpolitiken i var stor. Social-
demokraternas förslag fick brett stöd. Det var i
bara moderaterna som inte ställde sig bakom.
 fattades beslutet om att införa sanktioner.
Från  och fram till  fattades därefter flera
beslut om olika sanktionsåtgärder. Frågan om
sanktioner blev en central och sammanhållande
kraft för en stor del av solidaritetsrörelsen i Sveri-
ge under hela -talet.

Klartext om apartheid
 var ett intensivt år för den svenska arbetar-
rörelsen i arbetet mot apartheid.

Olof Palme i opposition drev frågan inte bara i
Sverige. Han ställde också krav på Socialistinter-
nationalen. SI hade aktivt stött kampen mot dik-
taturerna i Portugal och Grekland, nu måste de
göra samma sak för befrielsen av södra Afrika.

Socialistinternationalen var under den här
tiden ett inflytelserikt forum på den internatio-
nella politiska arenan och utgjorde en viktig
plattform i en tid när kalla kriget och kapprust-
ning överskuggade alla andra internationella
politiska agendor. Där fanns ledande politiker
som Willy Brandt och Bruno Kreisky. Palme var
en av vice ordförandena i SI och han ingick också
i Brandt-kommissionen för nedrustning och
avspänning.

I september  ledde Palme en delegation
från Socialistinternationalen som under  dagar
reste runt i södra Afrika och träffade befrielserö-
relserna. Under resan skrev Palme dagbok som
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Olof Palmes dagbok publicerades i Aftonbladet – här från
den 7 september 1977.
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publicerades i Aftonbladet och svenska folket
fick en engagerad och kvalificerad inblick i
situationen i södra Afrika.

Olof Palme agerade i FN, gentemot de forna
kolonialmakterna och han drev också på USA.
Under -talet hade amerikanerna under infly-
tande av näringslivet presenterat en ny politik,
»Constructive Engagement« som innebar att
man istället för att utöva påtryckningar med
sanktioner skulle avtala fram förbättrade livs-
villkor för de svarta. Amerikanerna var däre-
mot inte beredda att pressa apartheidregimen
till att avskaffa apartheid.

Olof Palme talade med alla och han talade
klartext. Apartheid kunde inte reformeras –
kampen handlade om att avskaffa systemet.
Han försvarade befrielserörelsernas väpnade
kamp så länge de var villiga att förhandla om
den möjligheten skulle öppnas. Han kritiserade
dem som fördömde apartheid i ord men samti-
digt försåg förtryckarregimerna med vapen
och kapital och därmed höll systemet under
armarna.

Palmes argumentation mot apartheid var
enkel: apartheid bestod därför att det stöddes
av omvärlden och för att det gav de vita i Syd-
afrika obegränsad tillgång till billig arbetskraft.
Västvärldens ekonomiska intressen bidrog till
att bibehålla systemet.

Omvärldens ansvar
För Olof Palme handlade befrielsen av södra
Afrika i hög grad om freden. Kampen var en
moralisk nödvändighet, men apartheid måste
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Dansande barn och banderoller mötte Olof Palme i Moçambique 1977.

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.02  Sida 28



avskaffas också för världsfredens skull.
I ett tal vid FN:s Konferens mot Apartheid i

Lagos  sa han:
»The longing for peace is common to all peo-
ples. But as long as there is apartheid, there
will be no peace. Therefore the struggle against
apartheid is a legitimate and universal cause.
Therefore the elimination of apartheid will be
a contribution to peace.«

(Längtan efter fred är gemensam för alla
folk. Men så länge det finns apartheid, kom-
mer det inte att bli fred. Därför är kampen
mot apartheid en legitim och universell sak.
Därför kommer utplånandet av apartheid att
vara ett bidrag till freden). inofficiell övers

Palme var den självklare ledaren i kampen mot
apartheid, i Sverige och i världen.

När Sveriges rockelit  anordnade en tv-
sänd rockgala för ANC och mot apartheid var
Olof Palme självklart med. Under stort jubel tala-
de han om omvärldens ansvar för apartheid och
krävde handling. Den tanken utvecklade han
också vid sitt sista offentliga framträdande, vid
Folkriksdagen mot Apartheid i Stockholm i
februari .

»Det är genom att ta gemensamt ansvar som
vi kan bidra till att avskaffa apartheidsyste-
met. Detta system kan bara leva vidare därför
att det får stöd utifrån. Om stödet rycks undan
och förbyts i ett motstånd så kan apartheid
inte bestå. Om världen bestämmer sig för att
avskaffa apartheid så kommer apartheid att
försvinna.«

Kort därefter mördades Olof Palme och fick ald-
rig uppleva hur det solidaritetsuppdrag han själv
i stor utsträckning varit med och formulerat,
slutfördes, när Sydafrika äntligen blev demokrati
.
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Olof Palme i samtal med Moçambiques president Samora
Machel.
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30 Uppdrag Solidaritet

»WELCOME 
HOME 
COMRADES«

DET VAR SÖNDAG den  oktober . Högt
över fotbollsstadion i Soweto cirklade militärens
helikoptrar. Det hårda smattrande ljudet av
rotorbladen ven som piskrapp i luften. På mar-
ken böljade en ström av människor fram mot sta-
dion. De vällde ut ur bussar, bilar eller kom små-
springande utefter vägen. Tusen och åter tusen i
en aldrig sinande ström. I röda, gröna, gula och
vita tröjor med texten »Welcome Home Comra-
des« tryckta på bröstet sjöng och dansade de fram
mot ingångarna: »Today ANC speaks. Viva
ANC!« – I dag talar ANC. Leve ANC!

»There is no game today – det är ingen match i
dag«. Taxichauffören hade varit tveksam när jag
och Janne Hodann på AIC, Arbetarrörelsens
Internationella Centrum, hade stoppat en bil

utanför hotellet i Johannesburg och förklarat att
vi ville åka till Soweto.

»Jag kan köra er dit, men inte ända fram till
fotbollsstadion«, sa han bestämt och trots att vi
försökte lirka med honom på vägen sydvästerut
från Johannesburg, gav han inte vika en tum.

»Det kan hända vad som helst därute i dag«, sa
han.Ungefär två veckor tidigare hade det ovänta-
de skett att apartheidregimen frigett sju ANC-
ledare som suttit fängslade på Robben Island
sedan . De tillhörde den grupp som kallades
»The Rivonia Trialist« – de ANC: are med Nelson
Mandela som främste företrädare som ställdes
inför rätta för högförräderi i Rivonia utanför
Johannesburg och dömdes till livstids fängelse. I
oktober  släpptes sju av dem; Walter Sisulu,
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Elias Motsoaledi, Govan Mbeki, Andrew Mlange-
ni, Raymond Mhlaba, Ahmed Kathrada och Wil-
ton Mkwayi.

Var nu detta början till slutet på apartheid,
undrade inte bara Sydafrika utan en hel värld.
För märkliga saker hände förvisso denna höst.
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Welcome home, Comrades!
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Järnridån mellan öst och väst hade bara några
månader innan lyfts och den nya frihetens ljus
hade nått ända ner till Afrikas södra spets och
fängelseön Robben Island.

Men vad betydde det i praktiken? Där i Soweto
denna oktobersöndag? Skulle apartheidregimen
äntligen låta ANC tala fritt? ANC, kommunist-
partiet och flera andra apartheidorganisationer
var fortfarande förbjudna. Det här skulle bli förs-
ta gången ANC uppträdde öppet sen man för-
bjöds för  år sen. De flesta som nu strömmade
till var inte ens födda då. Välkomstfesten hade
förlagts till fotbollsstadion för att så många män-
niskor som möjligt skulle få plats. Det skulle bli
tal, musik, dans och jublande människomassor.
Men framför allt skulle det bli ett stort ANC-
möte. Människorna bar tröjor med förbjudna
budskap, sjöng och skanderade. Det var hett och
adrenalinet gjorde rösterna starka och förde dem
högt upp mot himlen. Högt över folkmassan som
viftade med sina flaggor i gult, grönt och svart,
cirklade militärens helikoptrar.

Taxichauffören vägrade inte bara att köra ända
fram, han släppte av oss långt bakom stadion och
på helt fel sida. Gräsplanen var full av bilar och
tomma bussar, det torra röda dammet yrde när
de körde förbi. Vi försökte fåfängt att göra upp
med taxichauffören om att kanske komma och
hämta oss senare på samma plats men han var
helt ointresserad och körde snabbt därifrån när vi
betalat honom. Istället började vi gå mot stadion
utefter ena läkarens sida för att komma till hu-
vudentrén. Helikoptrarna stod nästan stilla rakt
ovanför våra huvuden. På håll hörde vi röster,

mörka stämmor som taktfast och bestämt sjöng
och strax såg vi den första ANC-flaggan.

Tusentals människor dansade fram med små
flaggor i händerna. Några bar stora banderoller i
gult, svart och guld. Andra hade kommunistpar-
tiets emblem. Jag tittade för att försöka uppskatta
var tåget slutade men det försvann i dammet
någonstans bland alla de hundratals bussar som
kantade vägen. Då såg jag att det inte bara var
bussar, utan också militärfordon, men de hade
alla samma smutsbruna färg och man upptäckte
dem inte omedelbart. Plötsligt var jag omringad
av en frustande folkmassa på våg mot en ingång.
Inget hade kunnat hejda dem.

Jag tog upp min kamera och började fotografe-
ra, jag ville fånga den starka stämningen, men det
var som att försöka få fatt i ett rusande tåg, gläd-
jen och adrenalinet eldade på. Det var hett och
hetsigt, men inte hatiskt utan hoppfullt. När jag
såg mig omkring upptäckte jag att nästan alla var
unga.

De kunde knappt ha varit födda när ANC-
fångarna de nu skulle välkomna hade dömts och
satts i fängelse. Vid ingången stod en ung man
och delade ut små ANC-flaggor av papper. Han
tittade lite misstänksamt på oss; vi var de enda
vita, vilka var vi och vad gjorde vi där? Janne
banade väg in i stadion och hittade några platser
längst ut på en rad. Vi sa inget till varandra, men
båda tänkte nog att det kunde vara bra att ha nära
till en utgång.

ANC:s och Kommunistpartiets flaggor vajade
och bakom scenen lyste ANC-färgerna gult, grönt
och svart. Alla väntade på att något skulle hända;
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att någon skulle tala eller att kamraterna, »the
Comrades« som suttit på Robben Island skulle
anlända. Att de inte bara skulle vara de legender
som hållit kampen vid liv i decennier utan livsle-
vande människor. Men inget hände. Klockorna
tickade och sångerna från läktaren blev kortare
och inte fullt lika unisona. Frågorna hängde i luf-
ten – varför? Hade något hänt i allra sista stund?
Hade polisen eller militären stoppat välkomstfes-

ten? Eller var det bara en vanlig försening? Heli-
koptrarna rörde sig knappt.

Plötsligt slogs högtalarna på och någon börja-
de ropa från scenen; »viva ANC, viva South Afri-
can Communist Party, viva!« Strax därpå öppna-
des en dörr på stadions kortsida, en trupp i ljusa
uniformer tågade in – var det verkligen Umkhon-
to we Siswe, ANC:s väpnade gren – de hade i alla
fall inga synliga vapen?
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Det var tusen och åter tusen ungdomar som sjöng och dansade fram mot Soweto Soccer Stadium. 
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Mitt bland dem gick en liten vithårig man.
Jublet från läktarna steg och måste ha hörts till
Johannesburg; Walter Sisulu, ANC-ledaren och
Nelson Mandelas nära förtrogne, vandrade livs
levande och fri, över gräsplanen på Soweto Soccer
Stadium. Han vinkade och kanske log han. Lätt-

naden spred sig och vi lyssnade till
talarna som avlöste varandra; jag
minns inte vad som sas, troligen
ingen annan heller, huvudsaken
var att de kunde stå på scenen, i
ANC:s förbjudna färger, hålla tal
och hylla dem som för bara några
dagar sedan varit statens värsta
fiender och tala i de förbjudna
organisationernas namn. Det var
inte lätt att hålla ordning på
känslorna, skratt och tårar om
vartannat.

Solen stekte och efter några
timmar var jag inte den enda som
var utmattad. Försäljaren som
sålde vatten och glass hade för
länge sedan slut i sin islåda.

Mötet var över och vi började
köa mot utgången. Jag tittade upp
mot himlen och upptäckte att
helikoptrarna var borta. Någon
gång under eftermiddagen hade
de försvunnit utan att vi märkt
det, och himlen kändes med ens
både närmare och ljusare.

Fyra månader senare, i februari
 släpptes Nelson Mandela och ANC och
andra förbjudna organisationer tilläts igen. Den
 april hölls de första demokratiska valen i Syd-
afrika och därmed sattes punkt för befrielsekam-
pen i södra Afrika.
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Janne Hodann från AIC väntade lika ivrigt som alla andra på ANC-ledarna som
släppts från Robben Island.
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Statsminister Tage Erlander med J Kanyama från Nyasaland (Malawi)i förstamajtåget i Stockholm 1960. 
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1960 
FN antar Decolonisation
Declaration. I södra Afrika blir
Kongo självständigt 1960 och
Tanganyika 1961. Två år sena-
re bildas Tanzania när Tan-
ganyika och Zanzibar bildar en
union.

I Sharpeville i Sydafrika
dödas 69 svarta av apartheid-
polis.

De sydafrikanska befrielse-
rörelserna ANC och PAC för-
bjuds.

I Sverige inleder LO en boj-
kott av sydafrikanska varor
och startar insamlingen »LO
hjälper över gränserna«.

Svenska Sydafrika-
kommittén bildas.

1961
ANC-ledaren Albert Luthuli får
Nobels Fredspris. Broderskap
tar emot Luthuli i Göteborg.

Befrielserörelserna i

Moçambique och Angola inle-
der väpnad kamp.

SSU skickar en stipendiat
till Tanzania. Namibiska stu-
denter kommer till Sverige.

Socialdemokratiska Student-
förbundet protesterar mot Por-
tugals övergrepp i Angola.

1962
ANC-ledaren Oliver Tambo och
Ernst Wigforss talar på 1 maj i
Göteborg.

Riksdagen antar proposi-
tion 100:62 »Biståndsbibeln«
och Sida:s föregångare NIB,
Nämnden för Internationellt
Bistånd, bildas.

1963 
Nelson Mandela och andra
politiska ledare döms till livs-
tids fängelse.

Svenska ungdomsorganisa-
tioner startar en bojkott av
sydafrikanska varor. 

KF slutar sälja varor från
Sydafrika.

1964
Socialdemokratiska partikon-
gressen stöder köpbojkotten.

SSU kräver blockad av
sydafrikanska varor. 

SSU och andra protesterar
mot byggandet av Cabora Bas-
sadammen i Moçambique.

1965
En vit minoritet utropar Syd-
rhodesias självständighet. FN
beslutar om sanktioner.

Studentförbundet bildar
Fond för södra Afrikas fri-
görelse.

Socialdemokraterna ordnar
konferens för namibiska befri-
elserörelsen SWANU.

Biståndsorganet Sida
bildas.

Vin & Sprit slutar sälja
sydafrikanska varor.
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1966
Stöd till »u-länder« blir en
fråga i valrörelsen.

Frelimos ledare Eduardo
Mondlane talar i Gävle 1 maj.

1967
Militärkupp i Grekland.

Socialdemokraterna startar
internationella Solidaritetsfon-
den.

Frelimo öppnar representa-
tionskontor i Stockholm.

1968
Sovjetunionen invaderar
Tjeckoslovakien.

FN beslutar om sanktioner
mot Rhodesia.

Demonstration i Båstad mot
tennismatch med Rhodesia.

1969
Tanzanias president Julius
Nyerere och PAIGC-ledaren
Amílcar Cabral, Guinea Bissau

deltar på socialdemokratiska
partikongressen. Portugal pro-
testerar.
ABF ger ut Nyereres skrift
»Socialism i Tanzania«.

1970
SSU kampanj »Portugal ut ur
Afrika«. Demonstrationer på
skyltsöndagen.

Befrielseledarna från
Moçambique, Angola och Gui-
nea Bissau till Sverige.

Filmen »Kolonialismen i
södra Afrika« visas av ABF.

1971 
Socialdemokraternas solidari-
tetsfond stöder befrielserörel-
serna SWAPO i Namibia,
MPLA i Angola och PAIGC i
Guinea Bissau.

1972
Kampen för Södra Afrika ham-
nar i skuggan av Vietnam.

1973
Militärkupp i Chile.

ILO arrangerar internatio-
nell apartheidkonferens.

1974
Oblodig militärkupp i dikta-
turen Portugal.

SSU och arbetarrörelsen
inleder praktiskt samarbete
med Portugals nya demokrati.

1975
Angola och Moçambique blir
självständiga stater.

LO/TCO på studieresa till
Sydafrika inleder samarbete
med framväxande facklig
rörelse.

Palme talar på Broderskaps
kongress i Skövde om svens-
ka sanktioner mot Sydafrika
och Namibia.
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Sharpeville öppnar ögonen
Den enskilda händelse som öppnade omvärldens
ögon för situationen i södra Afrika var Sharpevil-
le-massakern i Sydafrika. Den  mars  döda-
des  svarta när de demonstrerade mot att de
alltid måste bära pass i sitt eget land. De flesta
sköts i ryggen när de flydde.

Det fanns fotografer och journalister på plats,
och bilder spreds över världen. Sharpeville blev

en symbol för den brutala rasismen och förtryck-
et under apartheid. För arbetarrörelsen blev det
omöjligt att inte reagera och ta ställning. Det var
en kamp om rättvisa, frihet och demokrati för
alla.

De flesta svenskar hade innan Sharpeville en
bild av Afrika som de fått genom de svenska mis-
sionärer som under årtionden verkat i olika afri-
kanska länder. Ett fåtal hade också hört talas om
apartheid. Studenter som Olof Palme och opini-
onsbildare som Dagens Nyheters chefredaktör
Herbert Tingsten och Expressens Ivar Harrie,
hade redan i slutet av -talet och början av -
talet skrivit om apartheid och tagit ställning mot
rasismen. Domprosten Gunnar Helander och
författaren Per Wästberg var också tidigt aktiva
mot apartheid och mobiliserade både praktiskt
och politiskt stöd för befrielsekampen.

Det fanns många orsaker till att Sharpeville
väckte så starka reaktioner. Det inträffade i en tid
när svenskarna i allmänhet och ungdomar i syn-
nerhet hade börjat upptäcka det som benämndes
»tredje världen« och internationella förhållan-
den. Man ville engagera sig, många var radikala
och frågor om rättvisa och frihet var centrala i
ungdomsrörelserna.

Internationalism mot 
kommunism
Det var först i början av -talet som de politis-
ka partierna i Sverige började intressera sig för
Afrika och tredje världen generellt. Innan dess
hade utrikespolitiken skötts av regeringen, främst
genom FN. Efter andra världskriget dominerade
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det kalla kriget all internationell politik.
I Sverige var den nationella säkerheten
och alliansfriheten de viktigaste interna-
tionella frågorna.

Inte heller arbetarrörelsen, som är en
i grunden internationell rörelse, hade
vid den här tiden internationella frågor
på agendan. När de började få utrymme
var det inte i första hand för att man
ville visa solidaritet med tredje världen,
utan för att internationell solidaritet
ansågs vara ett viktigt element i det kalla
kriget.

Kaj Björk, som var internationell
sekreterare hos Socialdemokraterna
skrev en artikel i den socialdemokratiska
tidskriften Tiden  där han argumen-
terade för att partiet måste bli mer inter-
nationellt därför att det var ett sätt att
hindra kommunismen att breda ut sig i
världen.

Det hade förekommit enstaka inter-
nationella solidaritetsaktioner. Till
exempel deltog frivilliga ur arbetarrörel-
sen i Spanien  under kriget mot
Franco och i Finland under andra
världskriget.

Men trots att arbetarrörelsen är en internatio-
nell rörelse hade kampen för demokrati, rättvisa
och människors lika värde fram till slutet av -
talet i praktiken hållit sig inom Sveriges gränser.
Solidariteten hade varit fokuserad på att minska
klassklyftorna och skapa välstånd här hemma.
Först vid  års kongress markerade Socialde-

mokraterna att den internationella solidariteten
var en uppgift för partiet; när svenskarna fått det
bättre ville arbetarrörelsen dela med sig och hjäl-
pa dem som hade det sämre i världen:

»Det är vår övertygelse att skulle socialdemo-
kratin i Sverige – en privilegierad nation i
världshushållet – inte visa vilja att engagera
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sig för de fattiga folkens sak, gav den prov på
samma likgiltighet och korttänkta egoism, som
dåtidens överklass visade arbetarrörelsens
pionjärgeneration i den tidigare industrialis-
mens svenska samhälle… Liksom socialdemo-
kratin på det nationella planet varit beredd att
begära ekonomiskt utrymme för en politik
byggd på social rättvisa, är den svenska
arbetarrörelsen villig att i handling visa soli-
daritet med de fattiga folken…» Källa: verk-
samhetsberättelse .

Ungdomarna i täten
Medvetenheten om omvärlden och de nya
radikalare idéerna föddes in i arbetar-
rörelsen på två sätt. Dels genom
ungdomar och studenter på uni-
versitetsorterna och dels genom
de internationella organisationer
som arbetarrörelsen var knuten
till. Redan från början var södra
Afrika och kampen mot apartheid
högst på agendan.

Arbetarrörelsens stora internationella nätverk
av systerorganisationer i hela världen var också
viktigt. Socialdemokraterna är med i Socialistin-
ternationalen, LO i FFI, den fria icke- kommunis-
tiska fackföreningsinternationalen, SSU är med i
IUSY – International Union of Socialist Youth
och så vidare.

Genom de här nätverken fick man kontakter
och kunskaper och var med och formulerade
politiska krav. Socialistinternationalen krävde
redan  att alla FN:s medlemsländer skulle ge

en procent av bruttonationalintäkten i bistånd
och först  ställde sig FN bakom kravet.

Enprocentsmålet och
biståndspolitiken
Just enprocentsmålet var en viktig fråga inom
arbetarrörelsen som engagerade många. Broder-
skap, SSU och kvinnoförbundet var särskilt akti-
va och drev kampanj för att en procent av budge-
ten (BNI-bruttonationalintäkten) skulle gå till
bistånd till fattiga länder. Bland annat ordnade
Broderskapsrörelsen en frivillig enprocentsin-
samling för att skapa opinion i frågan.

Många svenskar ville ge bistånd. Innan
det fanns något statligt bistånd bildade

en rad folkrörelser och organisationer
 en slags frivillig biståndsmyndig-
het som kunde förmedla insamlade
pengar. Centralkommittén för tek-

niskt bistånd, som den hette, bestod av
ett -tal svenska organisationer, bland

dem LO, TCO, SAF, Arbetarnas Bildnings-
förbund ABF och ungdomsorganisationer som
SSU med flera.

Ett av de första länder som fick stöd var Etiopi-
en.  fanns det bara två självständiga stater i
Afrika; Etiopien och Liberia och eftersom Sverige
haft nära kontakter med Etiopien genom alla
missionärer som varit där, fattade kommittén
beslut om att ett av de allra första biståndsprojek-
ten skulle bli en skola för utbildning av bygg-
nadsarbetare.

Centralkommittén fick pengar av staten till
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Redan i början av 60-talet demonstrerade svenskarna mot rasismen. 
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sina projekt, men de olika organisationerna ord-
nade också egna insamlingar som användes för
att finansiera projekt.

 fick Sverige sin första biståndsminister,
Ulla Lindström. Hon var en
starkt drivande kraft för att
utveckla biståndet, och hon
ville ha hela svenska folket
bakom sig. Hon organiserade
en stor insamlingskampanj,
»Sverige hjälper« som inte bara
skulle samla in pengar utan
också informera om tredje
världen, »globalisera« svenska
folket. Kampanjen var fram-
gångsrik och regeringen förstod att det fanns ett
brett politiskt stöd hos svenska folket för att
använda skattepengar till bistånd.

Insamlingar och mobilisering
Det var inte bara regeringen som bedrev kampanj
för solidaritet. Att samla in pengar var ett viktigt
instrument för att kunna bedriva praktisk solida-
ritet, men också för att sprida information och
skapa opinion. De organisationer som ordnade
insamlingar fick alltid in mycket pengar. De fick
mycket uppmärksamhet och svenska folket blev
alltmer positiva.

SSU ordnade exempelvis  ett »Sverige hjäl-
per«-lotteri som samlade in   kr – i dagens
penningvärde , miljoner kronor – och ett lik-
nande lotteri två år senare. Pengarna gavs till
Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd
och användes till olika biståndsprojekt.

När staten så småningom tillsatt ett eget organ
för bistånd så startade både SSU () och Soci-
aldemokraterna () egna solidaritetsfonder.

Andra stora insamlingar i början av -talet
var KF:s »Utan gränser« som starta-
de . TCO hade en liknande kam-
panj »TCO hjälper«.

Hösten  startade LO en
insamling, »LO hjälper över grän-
serna« – som på bara ett år samlade
in cirka , miljoner kronor, – i
dagens penningvärde ,  miljoner
kr.

Varje fackförbund hade minst en
funktionär på heltid som arbetade

med insamlingen. Det hölls flera hundra möten
och kurser runt om i landet om tredje världen.
Det var en stor satsning med filmer, en teatertur-
né med en specialskriven pjäs »Den nya världen«
och lotteriet »Jorden Runt«. Särskilda rockslags-
märken tillverkades för kampanjen och sparbös-
sorna man använde hade formen av en jordglob.
Det rådde ingen tvekan om budskapet.

Varje LO-medlem uppmanades att bidra
genom att skänka två timlöner. En timförtjänst
var i dåtidens penningvärde , kr. LO hade
ungefär    medlemmar då. LO:s kampanj
fortsatte i flera år och  anslöt sig också Koo-
perativa förbundet.

Bojkott mot 
sydafrikanska varor 
Redan före Sharpeville-massakern hade den
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LO:s ordförande Arne Geijer och TCO:s ordförande Valter Åman samlar in pengar1963. 
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internationella fackföreningsrörelsen beslutat om
en bojkott av sydafrikanska varor. LO anslöt sig
till den gemensamma bojkotten och uppmanade
sina medlemmar att inte köpa sydafrikanska
varor mellan april och augusti  och även
kooperativa förbundet anslöt sig och ordnade en
inköpsbojkott. Från april till augusti  varken
köpte, distribuerade eller sålde KF sydafrikanska
varor, vilket framför allt var frukt och särskilt
vindruvor blev symbol för bojkotten. Så gott som
alla  konsumentföreningar ställde upp.

Bojkotterna fick stor uppmärksamhet och
genomslag. Då om inte förr visste varje svensk
vad apartheid innebar.

LO var nöjda med aprilbojkotten och skrev i
verksamhetsberättelsen det året:

»Den av FFI utlysta tidsbestämde bojkotten av
sydafrikanska varor vann stort gensvar i de
skandinaviska länderna. Trots att det inte var
direkt väntat utsatte bojkotten den sydafri-
kanska apartheidpolitiken för stark inhemsk

kritik på ekonomiska grunder. Det förtjänar
särskilt att nämnas att genom bojkotten
många fått ögonen öppnade för att olika vär-
dering av folkslag inte är förenlig med idén om
allas lika människovärde. Bojkotten kan där-
för sägas ha varit en bildningsangelägenhet
lika mycket som ett internationellt påtryck-
ningsmedel.«

LO:s bojkotter  fick snart efterföljare. Sveri-
ges Ungdomsorganisationers Landsråd, SUL,
som organiserade närmare , miljoner ungdo-
mar i ett -tal organisationer och Svenska Syda-
frikakommittén startade den  mars  en boj-
kott tillsammans med systerorganisationer i Nor-
den. De försökte påverka också kooperationen,
KF att delta. Många konsumentföreningar
motionerade om att KF skulle sluta köpa in och
sälja varor från Sydafrika. KF:s ledning var tvek-
sam, men trycket var starkt och  anslöt man
sig till bojkotten.

Bojkotterna var ett enkelt sätt att bilda opini-
on, de drivande trodde också att bojkotter skulle
kunna påverka politiken. Man ville mobilisera
inte bara Sverige, utan hela världen att isolera
Sydafrika, ekonomiskt, politiskt och militärt. Fri-
villiga insatser var bara en början, man krävde att
regeringen också skulle lagstifta om sanktioner.

Frivilligbojkotterna spelade en stor roll under
-talet. De bidrog till att sprida kunskap om
apartheid och de mobiliserade folkligt stöd till
befrielserörelserna. Det väckte ett intresse och
engagemang som skulle sitta i under många
decennier.

46 Uppdrag Solidaritet
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Bojkotterna ledde däremot inte till att impor-
ten från Sydafrika minskade – tvärtom ökade
den. En orsak var att handlare inom andra delar
av detaljhandeln än kooperationen helt enkelt
inte berättade att frukten var från Sydafrika utan
sålde under falsk varumärkning. Men det är inte
tillräcklig förklaring. Folk som inte stod på barri-
kaderna handlade frukt där den fanns och var
billig – bojkott eller inte.

Plattform för befrielse-
rörelsernas ledare

Efter dödsskjutningarna i Sharpeville stod södra
Afrika i centrum för det internationella arbetet i
arbetarrörelsen under nästan hela -talet. Befri-
elserörelserna behövde politiskt stöd och de
behövde bli internationellt erkända. Genom att
ge befrielserörelserna legitimitet sattes press på
förtryckarna, vare sig det var apartheidregimen
eller andra kolonialherrar.

Arbetarrörelsen, inte minst socialdemokratis-
ka partiet, bjöd därför in ledare och uppträdde
tillsammans med dem vid offentliga samman-
hang som  maj och partikongresser både som
parti- och regeringsföreträdare.

 direktsände svensk TV för första gången
ett första majmöte. Per Edvin Sköld, f d finansmi-
nister, talade i Ystad och vid hans sida stod – och
talade – Uatja Kaukuetu från den namibiska
befrielserörelsen SWANU, South West African
National Union. Kaukuetu var flykting och stu-
dent i Lund. Året efter sände TV från Göteborg,
där ANC-ledaren Oliver Tambo uppträdde till-

sammans med Ernst Wigforss.
 var ett genombrottsår för internationell

solidaritet. Runt om i Sverige höll arbetarrörelsen
det året manifestationer med inbjudna talare från
Afrika, men också från Asien; i Norrköping, Lin-
köping, Eskilstuna, Västerås, Husqvarna och
många fler orter.

Fredspristagaren Luthuli 
på Torslanda
De kristna socialdemokraterna, Broderskap, hade
 föreslagit Nobelkommittén i Oslo att ANC-
ledaren Albert Luthuli skulle få fredspriset. Riks-
dagsmannen och broderskaparen Evert Svensson
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Telexkommunikation mellan Evert Svensson, Broderskap och Oliver
Tambo, ANC-ledaren i exil inför Luthulis besök.
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»Värdigt en
zuluhövding«,
skrev Göte-
borgs-Posten
om hyllningar-
na till Luthuli.
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stod överst på listan men också riksdagsledamö-
ter från folkpartiet och centern ställde sig bakom
förslaget. Luthuli fick fredspriset och i samband
med att han skulle resa till Oslo bjöd Evert Svens-
son in honom att besöka Sverige:

– Apartheidregimen sa nej. Luthuli satt i
byarrest i Durban och fick ett särskilt till-
stånd för att lämna Sydafrika bara för att
besöka just Oslo. Han fick inte stanna någon
annanstans, inte ens i övriga
Norge. Vi i Broderskap bad
utrikesministern, Östen
Undén om hjälp och han
skrev ett brev till Pretoria
men det hjälpte inte.

– Vi visste att Luthulis plan
skulle mellanlanda på Tor-
slanda – på den tiden mellan-
landade alltid plan från
Köpenhamn till Oslo i Göte-
borg. Då kom jag på en idé.
Jag bad flygplatschefen att få
ta emot honom ute på plat-
tan. Han sa ja och vi satte
snabbt igång tillsammans med studentföre-
ningen i Göteborg att organisera ett möte. Vi
satte upp en talarstol och hittade en orkester.
Luthuli själv fick inte reda på att han skulle
tas emot i Göteborg förrän strax innan han
skulle landa.

När planet landade stod  personer på plattan,
från Broderskap, Studentföreningen och ett -
tal fackliga organisationer. Luthuli var både över-

raskad och rörd och stoppet i Göteborg fick stor
uppmärksamhet i media; »en livs levande kristen
zuluhövding, ett passiva motståndets apostel«,
skrev tidningarna. Luthuli tog tillfället i akt och
höll ett kort men laddat tal mot apartheidregi-
men.

Bistånd, ansvar och folkrätt
Sverige var det första land i världen som gav

bistånd till befrielserörelser.
 antog riksdagen proposition

:, populärt kallad »biståndsbi-
beln«. Socialdemokratiska reger-
ingar har under åren hållit fast vid
principen att bistånd ska vara
obundet, det vill säga man har inte
ställt villkor att mottagarna ska
använda biståndet för att gynna
svenska intressen. Det är en princip
som har kritiserats från olika håll,
bland annat av näringslivet.

Ett av de första biståndsbeslut
som regeringen fattade var att flyk-
tingar från södra Afrika, skulle ges

möjlighet att komma till Sverige och studera. Det
var ett omfattande flyktingprogram på mer än en
miljon kronor (i nuv penningvärde cirka , mil-
joner.) För att hantera detta tillsatte biståndsmi-
nister Ulla Lindström  »Beredningen för stu-
diestöd till afrikansk flyktingungdom«. I bered-
ningen satt representanter för en rad organisatio-
ner i det svenska samhället, bland annat LO och
TCO, tillsammans med experter på södra Afrika
och Sydafrika som Per Wästberg, Gunnar Helan-
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der och Anders Thunborg, som då var Socialde-
mokraternas internationelle sekreterare.

Att på det här sättet skapa ett forum med
representanter för det svenska samhället var ett
sätt att involvera alla och göra alla delaktiga och

ansvariga. Eftersom Sverige hade beslutat att ha
en generös biståndspolitik så skulle det komma
att behöva fattas beslut som kunde vara politiskt
kontroversiella och då var det viktigt med ett
brett stöd.
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En av SSU:s studieresor till Tanzania. I denna delegation 1968 syns tillsammans med president Nyerere, Bo Ringholm, Lena
Hjelm, Jerry Svensson och Eva Olofsson.
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Stödet till befrielserörelserna var ett sådant
exempel. Folkrättsprinciper, som »icke-inbland-
ning i självständiga staters inre angelägenheter«
kom i konflikt med viljan att ge stöd med statliga
pengar till människor som förtrycktes av sin
regering. Ett annat skäl var att information måste
hållas hemlig. Förtryckarregimer skulle inte ges
anledning att förfölja och fängsla personer som
deltog i kampen.

I slutet av -talet omvandlades detta rådgi-
vande organ till Beredningen för Humanitärt
bistånd och det var där de viktiga hemliga beslu-
ten om stödet till apartheidmotståndet inne i
Sydafrika fattades.

När Tage Erlander fyllde  år () inrättade
socialdemokraterna en fond för internationellt
utbyte som under åren skulle göra det möjligt för
såväl studenter från södra Afrika som svenska
ungdomar från arbetarrörelsens organisationer
att resa.

Socialdemokraterna tog emot många studen-
ter från Namibia och många fick på det sättet sina
första kontakter med personer från södra Afrika,
bland annat Pierre Schori vars första uppdrag för
socialdemokratiska partiet var att ta hand om
namibiska studenter.

Tanzania – en viktig kanal 
Utvecklingen i södra Afrika gick i början av -
talet i två riktningar; å ena sidan blev en rad län-
der självständiga, Tanganyika , Malawi och
Zambia . Å andra sidan skärptes och fördju-
pades förtrycket i Sydafrika och de portugisiska
kolonierna Angola och Moçambique där befriel-

serörelserna tog till vapen. Också ANC övergav
sin fredliga motståndslinje. Nelson Mandela
dömdes till livstid. Andra viktiga ledare, som Oli-
ver Tambo, tvingades i landsflykt.

Tanzania bildades  när Tanganyika och det
självständiga Zanzibar bildade en union. Det blev
en viktig bas för befrielserörelserna i södra
Afrika. ANC och PAC, Pan African Congress,
hade sina läger där, liksom Frelimo medan den
angolanska och namibiska befrielserörelsen höll
till i Zambia.

För många internationellt engagerade vänster-
sympatisörer, inom och
utom arbetarrörelsen,
var Tanzania hoppet
om en afrikansk socia-
lism. Tanzania skulle
leda vägen till ett fritt
Afrika i första hand,
och ett demokratiskt
Afrika i andra hand.

Nyerere symbolise-
rade det goda Afrika.
Han blev också den
viktiga politiska referensen för vilka som var
onda och goda i sammanhanget. Lite förenklat
kan man säga att dem Nyerere stödde, stödde
arbetarrörelsen.

Den svenska arbetarrörelsen var också intres-
sant för Nyerere. Folkbildningstanken var en idé
som han gärna ville införa i det nya Tanzania och
ABF fick förfrågan om att skicka ner volontärer
som kunde utbilda tanzanier. Så reste en rad
ABF-are – exempelvis »Internationelle« Kalle
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Johansson från ABF Östergötland, Henry Blid
från Brunnsvik, Folke Albinsson, Marieborgs
folkhögskola, Ingmar Sallnäs, Jakobsbergs folk-
högskola, Thorsten Nilsson, ABF i Malmö – och
många andra – i olika perioder till Tanzania och
både lärde ut och lärde sig själva.

Många inom arbetarrörelsen, men kanske
främst SSU, engagerade sig för att vara med och
bygga upp det nya fria Tanzania. Bo Toresson var
SSU-ombudsman i Jämtland:

– SSU etablerade samarbete med TANU
Youth League . Vi startade en insamling
för att bygga ett utbildningscentrum där.
TANU skickade konstverk till Sverige – inte
särskilt bra tusch- och kritteckningar – som
vi sålde i Jämtland. Det var många så de
finns säkert kvar på sina ställen.

Sluss in i Afrika
De som reste till Tanzania fick direkt kontakt
med de befrielserörelser som fanns i landet. På så
sätt blev Tanzania en viktig sluss för engagemang
och solidaritet med hela södra Afrika, både ideo-
logiskt och praktiskt.

En av dem var civilekonomen Olle Wallin. 

kom han till Dar es Salaam för att arbeta som
lärare i ekonomi vid Civil Service Training
Centre:

– Jag hade varit klassföreståndare i Västerås
för  vuxenstuderande från Tanzania som
kommit på Sidastipendium för att fortbilda
sig på Carlforsska skolan. De gjorde mig
nyfiken när de berättade hur de ställde upp i
kampen mot apartheid. Jag tyckte också det

var konstigt eftersom Tanzania var ett fattigt
land.

– I Tanzania mötte jag många volontärer
och folkbildare från ABF, Afrikagrupperna
och andra organisationer. Vi träffade Freli-
mo och ANC och hade många intensiva och
spännande diskussioner. Tanzanias frigörelse
hade tänt hoppet för de andra befrielse-
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rörelserna. Nyerere frontade mot apartheid
och det var otänkbart att inte bli indragen.

En viktig insikt som Olle Wallin fick under den
här tiden var att handel är bättre än bistånd. Tan-
zanierna sa »vi kan inte leva på bistånd, gåvor och
lån. Vi måste få exportera, våra småproducenter
måste få sälja sina varor. Var solidariska i han-
delsfrågor om ni vill hjälpa oss.«

– När jag kom tillbaka till Sverige  star-
tade min och en annan familj samt några
vänner, Tanzania import som ett sätt att
förespråka rättvis handel.

Olle Wallin började senare att arbeta för ABF och
blev en central gestalt för arbetarrörelsens folk-
bildning, särskilt om södra Afrika.

Det afrikanska socialistiska experimentet
utvecklades, som vi vet idag, inte alls som de unga
pionjärerna hoppats. Den ekonomiska utveck-
lingen stagnerade och gick tillbaka och Nyerere
avgick . De första fria demokratiska valen
hölls först  då även oppositionspartier tilläts
ställa upp.

Gunnar Stenarv, som var internationell sekre-
terare på SSU i början av -talet och senare
internationell sekreterare på Socialdemo-
kraterna, minns sitt första besök hos ungdomsor-
ganisationen TANU :

– Det rådde en nationalistisk yra som ibland
gick över gränsen, tyckte vi redan då. Jag rea-
gerade starkt när jag fick klart för mig att de
faktiskt mätte hur vida byxben folk hade,
man skulle hålla sig inom vissa mått av

någon anledning. Vi förstod ingenting, bara
att det var för dogmatiskt för oss.

Radikalare s-politik
När befrielserörelserna övergick från fredligt
motstånd till väpnad kamp ställdes arbetarrörel-
sen och andra solidaritetsgrupper inför en ny
situation. Skulle – och kunde man – stödja väp-
nad kamp även om det skedde indirekt? Och
skulle – och kunde man använda skattepengar?
Det ledde till hårda konflikter mellan dem som
stödde frihetskampen på dess egna villkor och de
som menade att det inte var acceptabelt att stödja
väpnad kamp.

 skrev riksdagsmannen Kaj Björk, som
tidigare varit internationell sekreterare för social-
demokraterna, en artikel med titeln »Sydafrika
och vi« i den socialdemokratiska tidskriften
Tiden. Han var emot stöd till befrielserörelser
som förde väpnad kamp. Hans argument var att
det stred mot folkrätten; en stat ska inte lägga sig
i en annan stats inre angelägenheter.

Artikeln var en slags vitbok som avspeglade
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den politik som rådde då; att ge befrielserörelser-
na rättsligt stöd men inte ekonomiskt.

Men det politiska trycket att ändra denna håll-
ning ökade, inte minst från ungdomar. Det hand-
lade inte bara om att ge stöd till befrielsekampen
i Sydafrika och Namibia utan också om de portu-
gisiska kolonierna, Angola, Moçambique och
Guinea Bissau där blodiga befrielsekrig pågick.

Stöd till väpnad kamp
 anställdes Pierre Schori på Socialdemokra-
tiska partihögkvarteret för att ta hand om stu-
denter från den namibiska fackliga befrielserörel-
sen SWANU. I nära samarbete med Olof Palme
kom han att bli den som förde frågan om stöd till
väpnad kamp framåt på ett avgörande sätt, både
för partiet och för Sverige.

– Det fanns en radikal diskussion inom
Stockholms arbetarkommun där Torsten
Nilsson var ordförande och Sten Andersson
sekreterare. Där, inte i riksdagen, fördes den
mest intressanta utrikespolitiska debatten i
Sverige då. Olof Palme var inte medlem av
Stockholms arbetarkommun men väldigt
intresserad av vad som hände där. Jag bruka-
de gå dit och lyssna och greps av deras lidel-
se.

Hösten  skrev Pierre Schori en artikel i Tiden
»Befrielserörelserna och vi«, en parafras på Kaj
Björks artikel från . Den hade argumenterat
för politiskt men inte ekonomiskt stöd till befriel-
serörelserna.

Huvudbudskapet i Schoris artikel var att befri-

elserörelserna måste få stöd på sina egna villkor,
även om det innebar väpnad kamp. I artikeln
hänvisade Pierre Schori till det Socialdemokratis-
ka partiprogrammet från  om solidaritet.
Han pekade på att tyngdpunkten låg på solidari-
teten med befrielserörelsernas sak, inte med vil-
ken metod de valde för sin kamp. Det fanns alltså
inga formella hinder för partiet och dessutom,
argumenterade Schori, så fanns det stöd för en
sådan linje i FN:s resolution från  års Decolo-
nisation Declaration.

Några månader senare höll utrikesminister
Torsten Nilsson ett tal där han ställde sig bakom
tankarna att stödja befrielsekampen på dess egna
villkor. Därmed var den nya radikala linjen defi-
nitivt accepterad.

Återigen var det ungdomar, inte minst på
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studentorter som Lund, Göteborg och Uppsala
som drev den nya radikala linjen. Ulf-Göran
Widqvist var student i Göteborg och blev senare
redaktör för Brevskolan och den person som
skrivit mest utbildningsmaterial om södra Afrika
för arbetarrörelsen:

– Frågan om stöd till väpnad kamp var stor
och viktig. Det gick en skiljelinje i arbetarrö-
relsen mellan oss på studentorterna och eta-
blissemanget. När Palme tog tag i frågan blev
han en murbräcka. Han visade hur det
moraliska dilemmat såg ut och pekade på
samarbetet mellan fascistdiktaturer och
koloniala makter och hur bristen på agerade
var ett ställningstagande för en förtryckar-
part som med maktmedel sköt ihjäl sina
undersåtar i kolonierna.

Uppluckring av kalla kriget
mentaliteten
Det fanns inom delar av arbetarrörelsen en miss-
tänksamhet mot befrielserörelserna eftersom de
hade nära relationer med det kommunistiska öst-
blocket.

Johan Peanberg före detta internationell sekre-
terare för Kommunal och med flera uppdrag i
arbetarrörelsen under åren var student i Lund på
-talet och med i SSU:

– Palme luckrade upp kalla kriget-mentalite-
ten. Palme och Schori hade en genuin syn på
icke inblandning av kalla kriget i stödet till
befrielserörelserna. Men inom partiet, ända
in i riksdagen fanns en latent syn, som var

präglad av den mentaliteten och att ANC var
en kommunistisk organisation.

Den nya aktivare solidaritetspolitiken innebar
också att Socialdemokraterna började föra en
mer självständig politik i förhållande till sina sys-
terpartier i världen. Fram till mitten av -talet
hade partiet i stor utsträckning utformat sina
internationella ställningsta-
ganden utefter den politik
som dominerande i Socia-
listinternationalen. Men
också inom Socialistinter-
nationalen fanns en miss-
tänksamhet mot ANC och
befrielserörelserna i södra
Afrika, inte minst från par-
tier från forna kolonisatö-
rer.

 tog Pierre Schori
kontakt med Frelimo-leda-
ren Eduardo Mondlane,
som ledde befrielserörelsen
i Moçambique. Schori rådfrågade honom om hur
man skulle förhålla sig till den politiska opposi-
tion som växte fram mot diktaturen i Portugal.
Att på så sätt gå utanför de sedvanliga internatio-
nella systerpartikanalerna visade att den svenska
socialdemokratin ville staka ut sin egen interna-
tionella politiska väg.

Det svenska stödet till befrielserörelserna i de
portugisiska kolonierna stack i ögonen på regi-
men i Portugal och när Frelimo ville öppna ett
representationskontor i Sverige sågs det som ett
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officiellt svenskt erkännande av Frelimo som
representant för Moçambique. Det ställde till
protokollärt huvudbry, men löstes praktiskt
genom att Erlanderfonden bjöd in Frelimo-
representanterna att komma hit för att »studera
fackföreningsrörelsen och politiska organisatio-
ner« som det hette formellt.

Cabora Bassa – ett test
I slutet av -talet ställdes frågan om ekonomiska
sanktioner för första gången på sin spets.

Det handlade om företaget ASEA:s medverkan
i ett projekt i Moçambique som skulle producera
vattenkraft som kunde försörja nästan hela södra
Afrika. Projektet innebar att en stor damm och
kraftverk skulle byggas vid Cabora Bassa vid

Zambezifloden och led-
ningar dras till Sydafrika.

Dammen skulle bli den
femte största i världen, och
förse Sydafrikas gruv-och
tillverkningsindustri med
el. Men projektet berörde
hela södra Afrika – elektri-
citeten skulle vara ett väl-
kommet tillskott till ekono-
mierna i de länder där vita
minoritetsregimer styrde

och därmed stärka deras fortsatta makt och för-
tryck.

ASEA ingick i en företagsgrupp, ZAMCO, som
bestod av företag från  länder med sydafrikans-
ka Anglo American i spetsen. ASEA:s del av
ordern var bara  procent men det var ändå en

av de största beställningar företaget någonsin
haft. ASEA var världsledande på sitt område och
därför en attraktiv partner.

SSU Stockholm var en av de första som krävde
att regeringen skulle stoppa ASEA:s medverkan i
projektet. SSU fick uppbackning av Aftonbladet.
Cabora Bassa ledde snart till att det inom arbe-
tarrörelsen uppstod två helt motsatta åsikter; å
ena sidan SSU och å andra sidan LO och dess
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medlemsförbund Metall, som organiserade arbe-
tarna på ASEA i Västerås. För metallarbetarna
handlade det om  arbetstillfällen under tre år.

Regeringen ville inte lägga sig i. Handelsminis-
ter Gunnar Langes position var att man skulle
bedriva opposition mot Sydafrikas och Portugals
politik på andra sätt än genom handelskrig med
enskilda länder. Inte heller Olof Palme och den
socialdemokratiska partiledningen var beredd att
ställa sig bakom ekonomiska sanktioner vid den
här tidpunkten.

Det socialdemokratiska partiet var splittrat
ända in i riksdagen. Vid ett socialdemokratiskt
möte i Stockholm vintern  antogs enhälligt
en resolution som gick emot partiledningens
position. Initiativet hade tagits av riksdagsman-
nen Oskar Lindqvist.

ASEA drog sig så småningom ur projektet hös-
ten  sedan riksdagen antagit FN:s lag om
sanktioner mot Rhodesia. Med hjälp av den skul-
le regeringen ha kunnat stoppa ASEA. Nu pröva-
des det aldrig eftersom företaget själv hoppade av
projektet.

60-talsröster minns:
Det var radikala tonåringar, i ungdomsorganisa-
tioner och på studentorter som Uppsala, Lund
och Göteborg som under -talet var kärnan i
solidaritetsarbetet.

De var opinionsbildare och de hade kontakt
med flyktingar och studenter som kom till Sveri-
ge.

En av dem som tidigt engagerade sig i solidari-
tetsarbetet för södra Afrika var Birgitta Dahl.

Hon blev senare minister i flera socialdemokra-
tiska regeringar och också talman innan hon
pensionerades. Hon studerade och arbetade i
Uppsala:

– Det var en väldigt spännande brygd som
kokade där i slutet av -talet och -talet.
Det var radikala studentföreningar i
Uppsala, som Laboremus, Verdandi, SHS,
Studenternas Helnykterhetssällskap och
några till. Vänsterrörelsen var stark, vi slog
också för enprocentsmålet i biståndet och
för jämställdhet, före alla andra. Jag träffade
min man Enn Kokk på ett möte mellan ett
antal studentföreningar som skulle organise-
ra bojkott mot sydafrikanska varor för  år
sedan. Han var ordförande i Laboremus och
jag i Studenternas Helnykterhetssällskap.

Birgitta Dahl drev särskilt stödet till befrielserö-
relserna i de portugisiska kolonierna; Guinea-
Bissau, Angola och Moçambique.

– Vi fick tidigt kontakt med befrielserörel-
serna och hjälpte dem att få komma till Sve-
rige och tala på offentliga möten. Så träffade
jag också tidigt Amílcar Cabral, befrielserö-
relsen PAIGC:s ledare i Guinea Bissau.

– De som kom till Sverige från befrielse-
rörelserna var inte många, de kom som flyk-
tingar men de var studenter, ofta med en
halvfärdig utbildning bakom sig som de
behövde fullfölja. Deras länder skulle behöva
deras kompetens när de blev självständiga.
Jag agiterade för att biståndet skulle kunna
användas till att de fick den utbildningen.
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Mötet med flyktingarna, studenterna, blev ofta
inledningen på livslång vänskap och förtroende.

– Vi förstod att de som kom hit var illa med-
farna människor som behövde mänskligt
stöd och vi inlemmade dem i vår privata
gemenskap.

Ingvar Carlsson, före detta statsminister, var ord-
förande i SSU under -talet.

– -talet var ett genombrott för det interna-
tionella solidaritetsarbetet inom SSU, den
socialdemokratiska studentrörelsen och
arbetarrörelsen som helhet.

– Vi i SSU hade våra kontakter med inter-
nationalen, IUSY och vid den här tiden bör-
jade det komma ungdomar inte bara från
europeiska länder utan också från Södra
Afrika, Indien och Latinamerika. Vi fick
också många kontakter genom studenter och
flyktingar i Sverige. När jag kom på det förs-
ta officiella besöket till Sydafrika och Nami-
bia på -talet kom parlamentsledamöter
fram och talade svenska. Det var människor
som jag hade träffat på  – och  –talet.
Det var känslomässigt väldigt starkt.

– Det var inte alltid enkelt att veta vilka vi
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skulle stödja, i Sydafrika stödde SSU till en
början både ANC och PAC, men så småning-
om blev det mer och mer ANC. I Zimbabwe
var det ZANU och ZAPU. Vi hade också
kontakter med SWANU i Namibia och med
Eduardo Mondlane i Moçambique. Men de
som vi arbetade närmast med var ungdoms-
förbundet TANU i Tanzania.

– Det här var en tid av stark idealitet och
naivitet om att förändringar skulle gå
snabbt. Vi insåg inte alltid de enorma pro-
blemen och hur lång tid det skulle ta. Det
var inte så konstigt, de flesta av oss i min
generation politiker hade inte erfarenhet av
internationellt arbete, vi tillhörde en genera-
tion som var den första som fick i komma ut
och resa.

– Vi ville ju samtidigt inte komma som de
tidigare kolonialmakterna och tala om all-
ting ovanifrån. Vår strategi var att vi ville
visa något positivt med vårt exempel. Vi
hade en öppen attityd. Om inte arbetarrörel-
sen visat alternativ så hade det bara funnits
det kommunistiska exemplet.

– I efterhand kan man alltid säga skulle vi
ha gjort si eller så, men visst, vi hade inte
fulländade kunskaper och det gjordes säkert
en massa misstag men vi tyckte det var vikti-
gare att sätta igång och få något gjort. Det är
inte säkert resultatet hade blivit annorlunda
om vi hade haft en tuffare attityd och börjat
ställa villkor väldigt tidigt.

En annan som under -talet engagerade sig i

tredje världen var Ulf-Göran Widqvist. Han stu-
derade på -talet vid Socialhögskolan i Göte-
borg i och var ordförande i Göteborgs Internatio-
nella Stipendiefond och aktiv i SSU. Fonden gav
stipendier till frihetskämpar runt om i Afrika. De
flesta stipendiater studerade dock inte i Sverige
utan i England. Det var inte heller alltid självklart
vilka demokratikämpar som skulle få stöd. I
Göteborg fanns en stark liberal rörelse. Ulf-
Göran Widqvist:

– Vår uppgift var att ge stipendier till de per-
soner som vi definierade som demokrati-
kämpar, dels för att de slogs mot portugiser-
na eller mot apartheid, eller mot regimen i
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Zimbabwe. Den enda stora splittringen mel-
lan höger och vänster handlade om stöd till
de angolanska befrielserörelserna MPLA och
UNITA, där de senare stöddes av liberalerna.
Vi hade kontakter med frihetsrörelserna när
de verkade under jord i Portugal.

– Pierre Schori som var partiets interna-
tionelle sekreterare hade viktiga kontakter
och han talade franska. Han hjälpe oss
mycket. Bengt Liljenroth var ordförande i
Studentförbundet och ordna-
de många sammankomster,
även om vi inte bedrev några
spektakulära kampanjer. Alla
ledare från befrielserörelser
som ens var i närheten av
Göteborg kom till våra
möten för att tala, som Edu-
ardo Mondlane från Frelimo
exempelvis. Vi tog alla chanser att lära oss
mer.

– Internationella frågor var stora i stu-
dentverksamheten. Vi studerade världspoliti-
ken och tredje världen, råvaruhandeln, olja
och diamanter och såg hur den politiska
självständigheten växte fram och hur koloni-
almakterna behöll greppet. USA skiftade
politik, USA hade inga kolonier. Ingen jag
kände sympatiserade med Sovjet men USA
stod på de gamla kolonialisternas sida. När
man började titta på vem var vad, och såg
ideologiska underströmningar, då såg man
snart att den nya imperialismen hade sina
förklaringar. Vi studenter tyckte att partiet

var omedvetet, okunnigt eller USA-vänligt.
USA hade räddat oss under andra världskri-
get och det gick nästan inte att ifrågasätta
USA. Det var nog den allmänna stämningen
i partiet hos dem som hade makten.

Annie Marie Sundbom, som under åren kom att
arbeta för södra Afrika inom många av arbetar-
rörelsens organisationer och som ambassadör på
UD, inledde sin karriär inom SSU:

– Jag kom till SSU  och då
hade vi en stor insamling till
Tanzania och TANU Youth Lea-
gue. Jag tror det var SSU:s första
samarbete med ett afrikanskt
land. Jag besökte TANU ,
det var min första resa till Tan-
zania. Det arbetet ledde i för-
längningen till att SSU blev

involverade i bojkotten av sydafrikanska
varor som höll på hela -talet. Vilket i sin
tur ledde till att SUL, som det hette då, tog
ledningen för bojkott av Sydafrika. Mellan
‒ var jag generalsekreterare på det
som nu är LSU (Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer) och ledde kam-
panjen. Under denna tid tog vi emot oerhört
många besökare från befrielserörelserna i
södra Afrika. LSU ingick i World Assembly
of Youth, som leddes av svenska general-
sekreterare, Carl Axel Wallén och David Wir-
mark. De såg till att befrielseledare fick
komma till Europa och det var självklart att
ta dem till Sverige. Jag var den som oftast var
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värd och det ingick i programmet
att de fick träffa antingen Tage
Erlander eller Olof Palme och
ibland Ingvar Carlsson, Anders
Thunborg och senare Pierre
Schori och Bernt Carlsson. Vi
arrangerade också så att de fick
träffa andra partier. Tack vare
min bakgrund i SSU hade de god
tillgång till Socialdemokratiska
partiet. Då var det ungdomarna
som drev kampanj mot Sydafrika
med visst stöd från partiet. Vi
lyssnade på befrielseledarna
Tambo, Mondlane, Neto.

Konkurrens om 
solidariteten
I mitten av -talet inträffade en rad
händelser som gjorde att södra Afrika
inte längre stod ensamt på den inter-
nationella solidaritetsagendan.

Vietnam, militärkuppen i Grek-
land, invasionen av Tjeckoslovakien,
var stora internationella händelser som den
svenska arbetarrörelsen engagerade sig i. Inom
arbetarrörelsen var Vietnamfrågan särskilt stor i
SSU. Ingvar Carlsson:

– När Vietnamkriget kom så flyttades all
opinion till kampen för Vietnam. Jag minns
ett möte i verkställande utskottet där jag sa
att vi faktiskt måste ta moralisk ställning.
SSU var utsatt för tryck att lägga alla resurser

på Vietnam och ta bort solidaritetsaktioner
för Sydafrika. Men vi bestämde att vara kvar
i Afrika. Senare blev SSU kritiserat för att vi
inte var tillräckligt aktiva i Vietnam, men jag
tycker att det var ett riktigt beslut.

– Jag tror det var otroligt viktigt att vi höll
ut och inte drog oss tillbaka. Jag minns Man-
delas ord när jag träffade honom, både här
och i Afrika: »det är positivt med alla som
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vill träffa oss idag, men vi glömmer aldrig de
som under de svåra åren ville hålla kontakt
med oss och dit hörde i främsta rummet
Sverige. Hade vi övergett Sydafrika då, hade
Sverige och Palme inte haft samma position
som vi sen fick.

Portugal ut ur Afrika
I slutet av -talet var befrielsekampen i södra
Afrika inne i ett svårt skede. I Sydafrika hade
apartheidregimen i det närmaste lyckats krossa
motståndet sedan ANC och PAC förbjudits och
många tvingats i landsflykt.

Portugal skickade   soldater till Angola,
Guinea Bissau och Moçambique.  mördades
Frelimoledaren Eduardo Mondlane i exilen i Tan-
zania och  gick PAIGC-ledaren i Guinea Bis-
sau, Amílcar Cabral samma öde till mötes. Portu-
gal hade sedan -talet styrts med järnhand av
diktatorn Salazar, som avled  vilket dock inte
satte punkt för diktaturen.

I Sverige hade Portugals roll i södra Afrika bli-
vit alltmer uppmärksammad i och med protes-
terna och uppmärksamheten mot Cabora Bassa
-. SSU, men också andra organisationer
inom arbetarrörelsen, startade kampanjer för att
mobilisera stöd för befrielsekampen i de portugi-
siska kolonierna.

Birgitta Dahl, som också varit engagerad mot
Cabora Bassa, hade just kommit in i riksdagen
 när hon blev inbjuden att besöka PAIGC i
Guinea Bissau. Hon var den första parlamentari-
kern från ett demokratiskt land som träffade
PAIGC på plats.

Birgitta Dahl reste tillsammans med Gunnar
Hofring, Lars Rudebeck och Knut Andreasson
som var fotograf från Norge.

– Det var ett dramatiskt besök. Portugiserna
gick till storanfall medan vi var där. Vi vand-
rade på nätterna mellan byarna eftersom de
jagade oss. Vi gick till midjan i smutsigt vat-
ten och det fanns inte aktiva vacciner mot
allt. Jag drabbades av löss och diarréer.

– Vi besökte sjukhus och skolor och
bodde i vanliga hyddor på träbritsar. Vi
intervjuade människor och såg hur de arbe-
tade. Samtal och diskussioner fick ibland tol-
kas i tre–fyra led; portugisiska, franska och i
byarna bara stamspråk.

– Jag mötte PAIGC-ledaren Amílcar
Cabral och blev vän för livet med honom
och andra som jag mötte där.  var Cabral
gästtalare på partikongressen – bara ett
halvår innan han blev mördad. Han gick ige-
nom sitt tal med mig kvällen innan. Han var
en av -talets största ideologer, med väl-
digt genomtänkta idéer om hur samhället
skulle byggas upp med respekt för mänskliga
rättigheter och landets kultur. Han bröt med
synen på kvinnans ställning. I de befriade
områdena i Guinea Bissau kunde man exem-
pelvis inte gifta bort kvinnor.

Generade generaler
 kom två av generalerna från portugisernas
krig i Guinea Bissau till Sverige som gäster. Birgit-
ta Dahl fick i uppgift av Olof Palme att vara värd
för dem en dag.
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– Jag var då en ung kvinna i blommig dräkt
och de flörtade hejdlöst med mig på ett väl-
digt machoaktigt sätt. Vi stod på gräsmattan
vid Harpsund och väntade på Olof Palme
och då tänkte jag att jag måste få ett slut på
det, så jag sa: »Vet ni, vi har något gemen-
samt?« – Oh, ja tyckte de och trodde nog
något annat. »Vi har alla varit i Guinea Bis-

sau«, sa jag. Och då rodnande de nerifrån
och upp. Den ena hade varit överbefälhavare
och den andra säkerhetschef och de hade
varit ansvariga för att försöka ta fast mig död
eller levande. Nu insåg de att jag var den per-
sonen som stod framför dem. Till slut var
det en av dem som lyckades stamma fram:
»Är det sant madam att ni bar uniform?« Ja,
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sa jag, vi var så naiva så vi trodde att ni skul-
le respektera den internationella rätten.

SSU:s skyltsöndagskampanj
Ungefär samtidigt som Birgitta Dahl besökte
Guinea Bissau, drog SSU igång informa-
tionskampanjen »Portugal ut ur södra Afrika«
och startade en insamling till befrielserörelserna
PAIGC, MPLA och Frelimo. På julskyltningssön-
dagen  hölls demonstrationer i hela landet

till stöd för befrielsekampen.
I diktaturen och kolonialmakten Portugal

växte under slutet av -talet och början av -
talet fram en demokratisk opposition under led-
ning av Mario Soares. Socialdemokraterna eta-
blerade kontakt med oppositionen.

De stödde befrielsekampen därför att man såg
att koloniernas frigörelse skulle kunna bana väg
för demokrati också i Portugal. Så skulle det
också komma att bli.
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Kampen för ett klasslöst samhälle gällde hela världen. SSUs tidning Frihet nr 9/68.
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Det socialdemokratiska samarbetet med Por-
tugals opposition blev allt intensivare under bör-
jan av -talet. Efter nejlikerevolutionen i april
 då militären i Portugal fredligt tog makten –
väckte Sten Andersson, som då var partisekrete-
rare, en idé om att hela den svenska arbetarrörel-
sen skulle starta en solidaritetskampanj för det
demokratiska Portugal. Alla skulle vara med; SAP
och LO, SSU, ABF, HSB, Reso, Brevskolan, KF,
Riksbyggen, Folkets Husrörelsen. Kampanjen
startade den  oktober  och samlade in mil-
jontals kronor. Pengarna skänktes till den demo-
kratiska rörelsen efter de första fria valen  april,
.

Två månader senare blev Moçambique själv-
ständigt och ytterligare fem månader senare
Angola.

ABF internationaliserar 
gräsrötterna
Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, hade en
central roll för att öka kunskapen och intresset
för internationella frågor inom arbetarrörelsens
medlemsorganisationer.

 beslutade Sida att studieförbunden skulle
få särskilda pengar för u-landsinformation.

Torsten Wetterblad, som varit internationell
sekreterare på SSU anställdes på ABF för att arbe-
ta med u-landsinformation:

– Syftet var att skapa intresse, öka medveten-
heten och kunskapen om u-landsfrågor och
vi fick använda pengarna ganska fritt. Vi
gjorde utställningar, föredragsturneer,

studiematerial, och
inte minst studie-
resor. En av mina
uppgifter var att en
gång om året
ordna en studiere-
sa tillsammans
med ABF:s med-
lemsorganisatio-
ner. Den första
resan gick till Tan-
zania .

Det fanns redan väl
etablerade kontak-

ter mellan de svenska och tanzaniska regeringar-
na och myndigheterna. Sida drev projekt, bland
annat var intresset för folkbildning stort och det
var många folkbildare från ABF i Sverige som
hade åkt till Tanzania som biståndsarbetare.
»Internationelle Kalle« Johansson från Marie-
borgs folkhögskola var en av dem.

U-landsinformationspengarna gjorde det
plötsligt möjligt för många av arbetarrörelsens
organisationer att resa och göra andra aktiviteter.

Malin Olsson fortsatte arbetet på ABF:
– Vi hade bland annat sömnadscirklar där
kvinnor fick mönster och tyger från andra
länder.

Allt fler ville också vara med och dela på anslagen
för u-landsinformation, inte minst ABF-distrik-
ten. Olle Wallin arbetade i Östergötland:

– Det fanns ett uppdämt behov att få starta
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aktiviteter lokalt, inte minst för Södra Afrika
och när u-landspengarna kom blev det en
febril verksamhet inom ABF under -talet.

Under en period, innan Olof Palmes ställningsta-
gande i Vietnamkriget, hade arbetarrörelsen varit
trängd av den aktiva och dominanta FNL-rörel-
sen. Men efter Palmes ställningstagande så loss-
nade det för arbetarrörelsen och en organisation
som ABF drog nytta av Vietnamfrågan.

– Folk hade blivit mer intresserade av inter-
nationella frågor tack vare Vietnam. Folk

inom arbetarrörelsen ville också vara med
och visa att det inte bara var grupper till
vänster om socialdemokratin som var enga-
gerade i solidaritetsarbetet.

Olof Palme var en stor inspirationskälla för ABF,
men förbundet såg sig aldrig som socialdemokra-
tiska partiets megafon. ABF hade ett bredare poli-
tiskt mandat – också vänsterpartiet var medlem
– och ansåg att man kunde ta ut svängarna. I
ABF skulle det vara högt i tak, där kunde man ha
andra uppfattningar och vädra sina åsikter i stu-
diecirklar.

Marieborgs folkhögskola och ABF Östergöt-
land var – och är än idag – en kärna för interna-
tionell verksamhet.

På -talet gjorde ABF ett Södra Afrikaprojekt
med studiecirklar och kurser runt om i landet.

ABF-distriktet i Östergötland hade kurser i
Norrköping, Linköping, Finspång, Kisa och
Motala – och flera hundra personer var med.
Deltagarna läste också engelska och sparade i en
sparklubb för att kunna göra en studieresa. En
gång i halvåret höll man internatkurs på Marie-
borgs folkhögskola.

Kvinnorna och södra Afrika
En av de organisationer som på -talet gjorde
stora och viktiga opinionsbildande insatser för
södra Afrika var socialdemokratiska kvinnoför-
bundet, s-kvinnor.  började Annie Marie
Sundbom som förbundssekretare. Hon kom från
SSU; LSU och Stockholms arbetarkommun och
hade i många år varit engagerad i Afrika. Hon

66 Uppdrag Solidaritet

»Internationelle« Kalle Johansson på Marieborgs folk-
högskola var en av dem som åkte till Tanzania som
biståndsarbetare.
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hade rest i många afrikanska länder och hade
kontakter med befrielserörelserna.

Kvinnoförbundets internationella verksamhet
hade tidigare varit koncentrerad till Haifa-insti-
tutet i Israel, ett utbildningscentrum för kvinnor
från Afrika och man stödde också genom Signe
Höijer ett mödravårdsprojekt i Indien. Det
fanns också några få kontakter i Västafrika men
södra Afrika hade man inte arbetat med tidiga-
re.

Annie Marie Sundbom tog initiativ till en
resa till Zambia med s-kvinnor från hela lan-
det. Av de kolonier i södra Afrika som blev
självständiga under -talet så hade den svens-
ka arbetarrörelsen särskilt goda kontakter
med Tanzania och Zambia. Båda länderna
fungerade också som baser för befrielserörel-
serna i Angola, Moçambique, Sydafrika och
Namibia.

 s-kvinnor från olika kvinnodistrikt i
hela landet gav sig  iväg till Zambia. Det
blev en unik resa på många sätt och för kvin-
noförbundet blev resan en dörr som öppna-
des för mer praktiskt internationellt stöd till
södra Afrika. Annie Marie Sundbom:

– Varje distrikt fick utse en egen represen-
tant. På det sättet så skulle vi få ut informa-
tion om Afrika, u-länder och biståndspolitik
till hela landet. Att resan gick just till Zambia
hade inte bara politiska utan också praktiska
skäl.

– Vi ville åka någonstans där vi hade bra
personal på Sida, det hade vi där, Siv Her-
mansson och Anna-Lisa Levén Eliasson som

satt i Sidas styrelse. De la upp programmet
tillsammans med mina kontakter med befri-
elserörelserna och deras kvinnoförbund.

Resan förbereddes minutiöst. Trots det blev
mötet med den afrikanska verkligheten en chock
men också en positiv upplevelse. Gruppen reste
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runt i landet och besökte skolor, sjukhus, kom-
munförvaltningar och också svenska Sidaprojekt.

Annie Marie Sundbom:
– Alla ville träffa oss. Folk som hört på radio
att vi skulle komma i vår buss stod utefter
vägarna och väntade och vi fick ofta stanna.
När vi åkte hem lämnade alla kvar sina klä-
der till befrielserörelserna.

Det var inte bara de svenska kvinnorna som fick
inblickar.

– När vi träffade befrielserörelserna så bad vi
att få träffa deras kvinnliga representanter.
Det betydde oerhört mycket, att någon kom
för att träffa just dem, kvinnorna. Vi krävde
att alla vi mötte skulle ha med sig kvinnliga
företrädare.
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Mariefredsfru i Zambia
Villkoret för att vara med på resan hade varit att
deltagarna när de kom hem skulle ut och berätta,
på skolor, på föreningsmöten – inte bara inom
arbetarrörelsen. Uppföljningen överträffade för-
väntningarna. De som varit i Zambia deltog i
ungefär  lokala möten. Anne Marie Sundbom:

– När vanliga medlemmar är ute och berät-
tar så går det hem. Det viktigaste resultatet
för oss var att det här breda opinionsarbetet
starkt bidrog till att partikongressen fastställ-
de enprocentsmålet. Då sa dom: »det är
kvinnoförbundet som varit i farten« och då
var vi stolta.

En av deltagarna på resan var Maj-Lis Lööw, ord-
förande i s-kvinnor ‒:

– Vi åkte omkring med projektor och diabil-
der, min uppgift var att täcka Sörmland. Det
var en stor grej. Tidningen hade på löpse-
deln: »Mariefredsfru till Zambia«. Det fanns
ju ingen i Mariefred som hade varit till Zam-
bia.

Efter resan till Zambia ordnade s-kvinnorna en
stor klädinsamling tillsammans med Rädda Bar-
nen.  ton kläder som skickades till befrielserö-
relserna. Alla hade insett hur mycket de hade som
någon annan behövde bättre.

Men kvinnorna som reste till Zambia såg inte
bara fattigdomen och försöken att bygga upp ett
nytt land. De stötte också på sånt som den aukto-
ritära stilen hos en del ledare. Carin Palmcrantz,
som varit internationellt aktiv i s-kvinnor i
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decennier, var med på Zambiaresan och höll ofta
i pennan och antecknade vid de olika möten som
gruppen hade. Bland annat gjorde de ett besök på
Freedom house som var högkvarter för UNIP:s,
United National Independence party, Kenneth
Kaundas regeringsparti. Där träffade de Mr Ali
Simbule som var Minister. Han berättade och
visade dem brev som presidenten Kaunda och
Sydafrikas president Vorster skrivit till varandra.
Men de är inte det som blir det bestående
intrycket i Carin Palmcrantz rapport:

»Freedom House ger ett förbryllande och mot-
sägelsefullt intryck. Samtidigt som man tycks
bedriva ett opretentiöst och effektivt partiarbe-
te i kamratlig anda, så präglas förhållandet
mellan över- och underordnade i huset av en
ceremoniell formalism som bl a tar sig uttryck
som att kontorister, vaktmästare och chauffö-
rer närmar sig ministrarna underdånigt
nigande och hukande. Deras ödmjukt under-
dåniga uppsyn inger stort obehag i svenska
jämlikhetsförespråkare. Det
är svårt att tro att partitop-
parna menar allvar när de
talar om att folket måste
uppmuntras att ta del i lan-
dets uppbyggnad, att man
måste bygga upp de tidigare
förtryckta människornas
självförtroende osv. och
man samtidigt ser hur hie-
rarkins toppar fordrar
underdånighet och vörd-
nad.«

Kontakterna med befrielserörelserna i södra Afri-
ka och de nya självständiga staterna innebar att
kvinnoförbundet utvecklade sitt engagemang
alltmer. Gerd Engman var förbundssekreterare:

– I början stödde vi till exempel familjepla-
neringsprojekt, det var en slags inkörsport
och sen blev vi mer och mer medvetna om
den politiska kampen. Intresset växte också
när det blev uppenbart att det gick att prak-
tiskt stödja kvinnoorganisationer i olika län-
der.

Bilar och symaskiner 
till Moçambique
Efter resan till Zambia så inledde s-kvinnorna ett
samarbete med Frelimo:s kvinnoförbund OMM i
Moçambique. I Sverige hölls seminarier och
‒ anordnades en stor insamling tillsam-
mans med Norske Arbeiderkvinner till Moçam-
bique som just blivit självständigt. Annie Marie

Sundbom:
– Vi hade haft kontakter med
OMM:s kvinnor och sett deras
roll i inbördeskriget där de
också deltagit med vapen. De
vill inte gå tillbaka till det gamla
traditionella mönstret att stå
vid spisen och föda barn. De
ville skaffa sig andra förutsätt-
ningar och vi ville hjälpa dem.

– Jag reste ner  för att
undersöka hur vi skulle kunna
få igång projekt. De behövde
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material, bilar och symaski-
ner, de ville starta sömnads-
kooperativ och de ville ha
språkundervisning. Vi sökte
Sidapengar och samlade till
egeninsatsen. Det här var nog
s-kvinnors första projekt av
det här slaget.

Projekten med OMM och Moçam-
bique fortsatte för s-kvinnorna i
flera decennier. OMM var välorga-
niserade och hade kapacitet att ta
emot stöd. I Sverige kunde distrik-
ten adoptera olika provinser som
man lärde sig mer om. Men s-kvin-
norna lärde sig också att det fanns
problem. Gerd Engman:

– Vi stödde hälsostationer och
kooperativ som drevs av OMM,
vi besökte dem och såg att de
hade bra verksamhet. Sen visade
det sig att staten tog hand om de
dollar som vi skickade och gav
kvinnorna Moçambique-valuta
istället.

– Det är klart att länder som
har levt under bilan ser till att de
får pengar till det som är viktigast,
när friheten och pengarna kommer.
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Kampen för södra Afrika hade många
ansikten. SSU:s affisch för insamling till befrielserörelserna. 
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Representanter för befrielserörelser i södra Afrika samlades för att diskutera arbetarrörelsens strategi.
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I MITTEN AV 70-TALET kom två frågor att ha en
framträdande roll i solidaritetsarbetet med södra
Afrika; den ena handlade om hur man bäst stöd-
de kampen mot apartheid – vilka skulle man
samarbeta med och hur – och den andra handla-
de om isolering och sanktioner, skulle Sverige
ensamt ta täten och hur långt skulle man gå?

I januari  gjorde representanter för LO och
TCO en studieresa till Sydafrika. Det var första
gången någonsin som en delegation från arbetar-

rörelsen reste in i landet. De besökte svenska före-
tag och knöt kontakter med fackliga organisatio-
ner som hade bildats inne i Sydafrika. Resan var
också ett tydligt ställningstagande; LO och TCO
gick emot den linje som ANC och också Afrika-
grupperna stod för; att helt isolera Sydafrika och
inte erkänna några andra politiska organisationer
som representanter för de svarta än ANC och
inga andra fackliga organisationer än SACTU
som var ANC:s fackliga gren.
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1976
Upproret i Soweto-skolbarn
skjuts ihjäl av polis.

Svarta tvångsförflyttas till
så kallade bantustaner, särskil-
da landområden.

ZAPU och ZANU i Zim-
babwe bildar patriotisk front.

1977
Steve Biko dödas i fängelsecell
i Sydafrika.

Palme leder delegation för
Socialistinternationalen till
södra Afrika.

Motion om svenska sank-
tioner mot Sydafrika.

1978
Arbetarrörelsens Internationel-
la Centrum bildas.

S-kvinnorna anordnar
insamling av kläder och mat
för södra Afrika.

1979
Sverige inför sanktioner mot
nyinvesteringar i Sydafrika
och Namibia.

1980 
Zimbabwe blir självständigt.

Händelser i korthet
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En direkt anledning till LO och TCO:s resa till
Sydafrika var att fackföreningsrörelsen ville ta
ställning till om svenska företag i Sydafrika skulle
tillåtas vara kvar eller tvingas att dra sig ur landet.

Ny generation motstånd 
inne i Sydafrika
Sedan ANC och PAC förbjudits  hade oppo-
sitionen mot apartheid inne i Sydafrika praktiskt
taget krossats och det tog ungefär  år innan en
ny generation byggt upp motståndet igen. Ung-

domarna samlades kring den svarta medveten-
hetsrörelsen, Steve Biko och SASO, South African
Students Organisation som förbjöds . 

bröt omfattande oorganiserade strejker ut i Dur-
ban, Johannesburg och också i Namibia där arbe-
tare spontant protesterade mot vedervärdiga för-
hållanden. Strejkerna ledde inte till några förbätt-
ringar för arbetarna, men vid universiteten fick
strejkerna till följd att studenter och intellektuella
börja formera det som skulle bli en ny fackföre-
ningsrörelse. Alec Erwin som senare skulle bli
minister i flera ANC-regeringar, ledde arbetet
från Durban. På Wits-universitetet i Johannes-
burg fanns Bernie Fanaroff:

– Om en fackföreningsrörelse skulle kunna
byggas upp och överleva i Sydafrika fick den
inte vara förknippad med ANC eller vara
inblandad i öppna politiska aktiviteter. Den
måste organisera på arbetsplatsen, inte i
bostadsområdena. När ledare blev arrestera-
de skulle andra alltid kunna ta vid. Det här
skilde oss från det sätt som både SACTU och
de vita fackföreningarna var organiserade.
På så sätt stod dessa två ytterligheter nära
varandra. De var centralstyrda fackliga orga-
nisationer med ledare i toppen som uttalade
sig om vad arbetarna behövde.

Fackföreningar som sådana var aldrig förbjudna i
Sydafrika. Men svarta arbetare hade inte rätt att
tillhöra en fackförening och saknade alla rättig-
heter. De kunde trakasseras och det var svårt att
organisera dem. Fackföreningar skulle vara segre-
gerade för att få registrera sig och det var först när
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man var registrerad som man kunde kräva och
delta i förhandlingar. Bernie Fanaroff:

– Arbetare fick sparken för att de pratade
med oss, så vi fick smyga, sitta på trottoaren
vid lunchtid eller träffas på bussen till och
från jobbet.

Den nya fackföreningsrörelsen möttes med stor
misstänksamhet och anklagades av både ANC
och SACTU för att vara regimens agenter, efter-
som de inte förbjöds. Bernie Fanaroff:

– Vi var smarta, det fanns alltid kryphål i

apartheids myller av lagar och regler. Våra
advokater som Halton Cheadle blev experter
på att använda de minimala rättigheter vi
trots allt hade.

Svarta fackföreningar lagliga
 presenterade den så kallade Wiehankommis-
sionen ett förslag som innebar att fackliga organi-
sationer med svarta fick rätt att registrera sig, om
de skapade särskilda »avdelningar« för respektive
hudfärg. Facken accepterade regimens regler och
fick mycket kritik från dem som såg fackets roll,
som mer revolutionär än reformistisk.

För dem var det medlöperi med apartheidre-
gimen och inte en nödvändig kompromiss för att
kunna bygga starka fackliga organisationer.

Men det handlade också om att ANC och
SACTU värnade om att det stöd – inte minst
finansiellt – de hade från Sverige och andra län-
der och som man befarade nu istället skulle gå till
krafter inne i landet.  bildades MAWU –
Metal and Automobile Workers Union. Bernie
Fanaroff:

– Vårt stora problem på den här tiden var
bilar, minns Bernie Fanaroff. Vi behövde
combibussar så vi kunde hämta arbetarna
vid fabriken, köra någonstans, ha möten och
organisera dem och sen skjutsa hem dem till
Soweto eller var de bodde. Vi hade inga kon-
tor.

Tryck ta ställning
Så var den verklighet som LO/TCO:s delegation
mötte i Sydafrika . De sex personerna som
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Metall-och bilarbetarna bildade 1975 ett eget fackförbund i Sydafrika.

var med var de internationella sekreterarna
Thorbjörn Karlsson, LO och Sven Fockstedt,
TCO. Övriga deltagare var Sture Lindkvist, perso-
nalchef på SKF och ordförande i SIF:s förbunds-
styrelse, Sigvard Ländin, verkmästare på Atlas
Copco och vice ordförande i SALF, Berndt Eriks-
son, metallarbetare på Alfa Laval och ordförande
i Metalls avdelning  samt Jan Olsson, Metalls
internationelle sekreterare. Åke Magnusson var
med på resan som sekreterare.

Gruppen besökte de svenska företagen för att
se hur situationen för de svarta arbetarna var där.
De var inte organiserade och rädda för att bli tra-
kasserade. Jan Olsson:

– Det fanns ett tryck från externa krafter att
fackföreningsrörelsen måste ta ställning när
det gällde de svenska företagen i Sydafrika.

Initiativet till resan togs av Sven Fockstedt till-
sammans med Thorbjörn Karlsson. Åke Magnus-
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son, som doktorerade om Sydafrika vid Göte-
borgs universitet planerade resan.

Sven Fockstedt hade jobbat för FFI i Uganda
och byggt upp en facklig skola. Sen  jobbade
han på TCO och han satt också med i styrelsen
för Sidas föregångare NIB.

– Det fanns stort underlag för en fackföre-
ningsrörelse att växa fram i Sydafrika. Vi
ville stödja det, alla begrep ju att det måste
komma en kraft inifrån för
att det skulle bli någon för-
ändring. Vi ville inte bara
stödja exilledare som satt på
ett litet kontor i London
eller någon annanstans och
sa sig representera fackföre-
nings-och befrielserörelser.
Det är ineffektivt. Vi hade ju
erfarenheter från bland
annat Francos Spanien.

Det är oklart hur den svenska gruppen fick inre-
setillstånd. Erik Karlsson som var biträdande
internationell sekreterare på LO:s internationella
avdelning minns att »vi kunde ha fått hjälp från
USA eller öst, men det ville vi inte«.

Kamp för att möta svarta
Svenskarna hade en tuff attityd i möte med de
svenska företagen. Men det var inte helt enkelt.
Jan Olsson:

– Vi krävde att svarta skulle bjudas in till alla
arrangemang. Vi hade en ständig kamp och
gräl med företagsledningarna. Det började i

Pretoria där vi fick slåss mot ASEA-chefen.
Sen fortsatte det likadant och vi blev lurade
flera gånger.

När de fick möta de svarta arbetarna så var det
inte heller enkelt. Sven Fockstedt:

– Det var deprimerande. Det var en samling
skygga, förskräckta människor vi mötte.

Dessa intryck tillsammans med dis-
kussioner med fackliga ledare i de
nya organisationerna ledde till att
gruppen redan på plats mejslade ut
det som skulle bli den svenska fack-
föreningsrörelsens förhållningssätt.
Jan Olsson:
– Vi såg att revolutionen skulle
komma att rulla över landet om ett
antal år och vi frågade oss; vad ska

vara vår politik som fackföreningsrörelse till
dess? Vi såg att denna revolution inte skulle
komma från dem utanför landet eller de som
satt på Robben Island utan från människor-
na i kåkstäderna. Och vi sa: hur ska vi hante-
ra det? Vi kom fram till att vi ville satsa på
att stödja fackliga fri- och rättigheter inne i
Sydafrika. Det är det vi kan. Låt politikerna
fixa det dom är bra på, så tar vi hand om
folk – och fackföreningsrörelser.

Ointresserade 
svenska företag
De svenska Sydafrikaföretagen stod i centrum för
debatten inom solidaritetsrörelsen. Kraven på att
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de skulle dra sig ur växte. LO/TCO hade innan
resan till Sydafrika bjudit in företagsledningarna
för att höra hur de såg på att stödja facklig orga-
nisering på sina företag

Företagen var diplomatiska och höll i princip
med men sa att de inte kunde avvika från mönst-
ret inne i Sydafrika.

Efter resan tog facket upp förhandlingar med
Atlas Copco, Alfa Laval, ASEA, Electrolux, Sand-
vik och SKF. Facken hade med sig en lista hem på
åtgärder. Erik Karlsson var biträdande internatio-
nell sekreterare på LO :

– Vi kunde inte se att svenska
företag som accepterade fack-
liga organisationer i Sverige
och på andra ställen inte skul-
le göra det i Sydafrika.

– De tyckte det var onödigt,
deras anställda hade det så
bra. Jag minns särskilt att ASEA framhärdade
i att deras svarta arbetare hade det så bra.

– Men företagen var heller inte fientliga.
Hans Werthén var smidig och full i fan, han
var mer resonabel än t ex Tom Wachtmeister
på Atlas Copco.

– Vi hade många träffar med företagen,
men vi kom egentligen inte fram till något.

Det var bara SKF i Uitenhage som hade erkänt en
svart fackförening – eller Samordningskommitté
som det kallades (Liaison Committé) och LO
beslutade att omedelbart ge stöd för facklig orga-
nisering vid de svenska företagen genom metall-
facket MAWU.

Från intryck till stöd
Intrycken från Sydafrika skulle efter resan
omvandlas till konkret samarbete. Kristina Pers-
son, nuvarande vice ordförande i Riksbanken och
då folkhögskolelärare, fick uppdraget.

– Jag var där i  veckor  och jobbade
oerhört intensivt med att kartlägga den fack-
liga verksamheten och organisationerna. Jag
träffade både dem som verkade öppet och
andra. Det var inte förbjudet att organisera,
utan det var först när facket började syssla
med politisk verksamhet som medlemmar

riskerade att arresteras och fängslas.
– Men, apartheidregimen var

också känslig för hoten från omvärl-
den om bojkotter och sanktioner.
Den kunde inte bete sig hur som
helst. Att strypa en legalt arbetande
fackföreningsrörelse skulle dra på sig

det internationella samfundets missnöje. Det
gav facket ett visst utrymme som det förstod
att utnyttja.

Den nya fackföreningsrörelsen hade ännu inte
mycket kontakter utomlands och Kristina Pers-
son och den svenska fackföreningsrörelsen var
pionjärer. Det var överhuvudtaget ovanligt med
utlänningar i Sydafrika och säkerhetspolisen var
intresserad.

– Jag reste ensam runt – till Johannesburg,
Kapstaden, Port Elisabeth, Durban. När jag
kom till Durban väntade Alec Erwin från
metall på flygplatsen.

– »Kristina, you are not alone« sa Alec.
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Efter det hade jag hela tiden ett -tal gubbar
som skuggade mig, tre bilar, en massiv upp-
vaktning hela tiden. Därför träffade jag bara
såna som öppet var fackliga organisatörer
formellt och tydligt. Någon gång när vi skul-
le prata lite känsligare saker som hur vårt
stöd skulle organiseras gick Alec Erwin och
jag utefter sandstranden i Durban och prata-

de om hur vi skulle kunna slussa över peng-
ar. Om vi skulle göra det öppet, via interna-
tionalerna eller kyrkorna.

– Jag var inte rädd utan räknade med att
det skulle vara pinsamt för regimen att
fängsla eller skada en ung vit kvinna från
internationell fackföreningsrörelse. Det skul-
le väcka för mycket uppmärksamhet.
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Vänstervåg i Sydafrika
Under de sex veckorna i Sydafrika grundlade Kri-
stina Persson ett samarbete som fick stor betydel-
se för både den svenska och den nya sydafrikans-
ka fackföreningsrörelsen. Det var ett samarbete
byggt på förtroendet för Sverige men det handla-
de också om apartheidmotståndets psykologi
som skapade starka band och gemenskap mellan
människor. En upplevelse som många inom den
svenska solidaritetsrörelsen kan vittna om.

Kristina Persson:
– Kampen för samman människor på ett
fascinerande sätt. Efter bara några veckor så
var jag tydligt en del av den sydafrikanska
befrielsekampen. Jag identifierade mig med
dem jag mötte och de visade mig väldigt
mycket förtroende.

– Det här var ju -tal även i Sydafrika,
det fanns en ung vänster. Att jobba med
facket var ett sätt att stärka det politiska. Jag
mötte unga akademiker, Alec Erwin var en
av dem, Bernie Fanaroff en annan som job-
bade på precis samma sätt som jag, av ideella
skäl.

Innan Kristina Persson reste hem med rekom-
mendationer till LO och TCO om hur samarbetet
skulle utformas, träffade hon ett gäng fackliga
organisatörer som kommit från Port Elizabeth
och Durban och sammanfattade sina intryck:

– Jag upptäckte att facken var splittrade och
misstänksamma mot varandra och jag tog
upp en diskussion om de inte kunde hitta ett
sätt att samarbeta – det skulle också under-

lätta kontakterna i framtiden och istället för
svenska fackföreningsrörelsen kunde de själ-
va fördela medel. Det höll de med om. Sen
hade jag bara varit hemma någon vecka så
hörde de av sig och sa; »nu har vi diskuterat
det här och vi ska kalla till ett möte med
organisationerna och föreslå att vi bildar
FOSATU«. Det samtalet blev grunden till det
som blev FOSATU  och därefter COSA-
TU .

Fundamentet för samarbetet var pengar från LO
och TCO:s solidaritetsfonder och Sidabidrag. Det
senare var anledningen till att man beslöt man att
bilda LO/TCO:s biståndsnämnd. LO hade tidiga-
re inte tagit emot statliga medel för fackligt
bistånd. Åke Wedin, Sven Matsson, Erik Karlsson
och Kristina Persson blev de första fackliga
biståndshandläggarna.

– Jag försökte också hitta fackliga organisa-
tioner att arbeta med i Angola, Moçambique
och Zimbabwe. I Zimbabwe hade vi en del
stöd genom Silveira House som var kyrkligt
och jobbade med facket. Men i Angola och
Moçambique hade det kommunistiska syn-
sättet slagit rot och de fackliga organisatio-
nerna var helt partistyrda apparater. Det
fanns egentligen inget fack att stödja.

Samarbete med djävulen
LO/TCO:s resa till Sydafrika och stödet till den
inre fackföreningsrörelsen väckte stark kritik från
Afrikagrupperna i Sverige som hävdade att det
var den förbjudna SACTU som var den enda
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legitima fackliga organisationen. Sven
Fockstedt:
– Det fanns en del militanta grupper
som nästan bedrev kampanj mot oss.
De kunde komma och avbryta oss när
vi talade på möten och säga att vi
»samarbetade med djävulen«.

Kristina Persson mötte SACTU i
London. De kritiserade hennes arbe-
te med de nya facken. På ett offent-
ligt möte anklagades hon för att vara
CIA-agent.
– De var negativa till de nya facken
och kände sig hotade. Men de var
kluvna i sin kritik, de insåg väl att
vi gjorde de enda rätta samtidigt
som de ville ha fortsatt stöd.

Afrikagrupperna ordnade turnéer
med SACTU-ledare som talade på
fackmöten runt om i landet men
attackerna – både från SACTU
självt och från Afrikagrupperna –
fick inget större genomslag i den
svenska fackföreningsrörelsen. Så
småningom klingade kritiken av
även om deras stöd till SACTU
inte helt upphörde. När LO 

organiserade en stor södra
Afrikakampanj så anslöt sig
också Afrikagrupperna.

En dimension i konflikten
mellan Afrikagrupperna och
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LO/TCO var att kommunisterna hade starkt
inflytande i SACTU som därför tog avstånd från
FFI, den icke-kommunistiska fria fackförening-
sinternationalen, som LO och TCO tillhörde.
Men Kristina Persson upplevde att den svenska
fackföreningsrörelsens nya väg fick kritik från
alla håll:

– Från vänster anklagades jag för att vara
CIA agent, samtidigt som jag var KGB från
högerhåll. Amerikanska intressen och ameri-
kansk fackföreningsrörelse var väldigt närva-
rande i södra Afrika, samtidigt som ryska
intressen var det. Det pågick ett kallt krig
och en kamp om själarna. Där stod jag med
mitt socialdemokratiska budskap och blev
mycket riktigt misstänkliggjord från båda

håll. Fick höra »I have heard
that you are an agent for
KGB« – från högergrupper i
Genève (FFI) att jag låg för
långt till vänster. Jag tolkade
det som att vi träffat mitten.

– Det fanns inom FFI
inledningsvis någon slags
högeruppfattning och syn på
de radikala rörelserna i Syd-
afrika och framför allt var

man skeptiska mot ANC. Det fanns också en
misstänksamhet mot de nya fackliga rörel-
serna, som ju var väldigt små i början,
kanske max   medlemmar. Men när de
växte blev det också början till en omsväng-
ning inom den internationella fackföre-
ningsrörelsen. När den stora landsorganisa-

tionen COSATU bildades  så valde den
dock att står utanför FFI.

LO/TCO hade en ledande roll inom FFI i stödet
till den sydafrikanska fackföreningsrörelsen. Det
var ett arbete som fungerade väl eftersom det
svenska facket fokuserade på att stödja uppbygg-
nad av organisationer som en förutsättning för
att apartheid skulle störtas, snarare än bojkotter
och isolering.

Utan organisation ingen politisk framgång var
den fackliga rörelsens väg.

Sanktioner: för – och emot 
Efter studieresan till Sydafrika  krävde LO och
TCO att den svenska regeringen skulle föra en
aktivare och radikalare politik mot apartheidregi-
men. I en gemensam rapport skrev man att 

»svenska liksom övriga utländska företag in-
vesterar i Sydafrika för att utnyttja de ekono-
miska fördelar som lönediskrimineringen och
den omänskliga behandlingen av svart och
färgade arbetskraft innebär. Ehuru de svenska
investeringarna i landet relativt sett är av
mindre omfattning bidrar de ändå i olika
avseenden till den nuvarande regimens fort-
bestånd. Mot den bakgrunden kräver LO och
TCO en sådan skärpning av de svenska regler-
na för valutautförsel till Sydafrikanska Repu-
bliken att nya svenska investeringar i landet
omöjliggörs.«

Regeringens motstånd mot enskilda svenska sank-
tioner hade varit hårdnackat men händelserna i
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Sydafrika  – dödsskjutningarna i Soweto och
mordet på Steve Biko, förstärkte kravet på sanktio-
ner ytterligare. I ett tal vid Broderskaps kongress i
Skövde  öppnade Olof Palme upp för en akti-
vare svensk sanktionspolitik för första gången.
Palmes argument var att det fanns en stor risk för
en kraftig upptrappning:

»Ian Smith sade nyligen att Rhodesia och Syd-
afrika kämpar för bibehållande av västlig
demokrati som den vite mannen införde i
Afrika. Har dess människor ingenting lärt? Av
Vietnam, Moçambique, Angola?...I detta läge
borde den europeiska socialdemokratin ha en
viktig uppgift att verka för fred, frihet och soci-
al rättvisa, som vi gjorde i Grekland och Por-
tugal. Vi bör … på allvar studera frågan om
företagsetableringar och nyinvesteringar i Syd-
afrika…«

Det fanns ett brett stöd i riksdagen.  motio-
nerade socialdemokrater men även vänsterpartis-
ter och liberaler för sanktioner. Den borgerliga
regeringen Fälldin tillsatte en utredning och i juli
 blev det förbjudet att investera eller föra över
kapital till Sydafrika och Namibia. Lagen omfat-
tade däremot inte handel och den tvingade inte
heller svenska företag att dra sig ur.

Det var ett unikt beslut; inget annat land i värl-
den hade gått så långt. Men solidaritetsrörelsen,
som i den här frågan framför allt fick röst genom
ISAK, Isolera Sydafrikakommittén, var kritisk. De
menade att sanktionerna var otillräckliga och
utformade på ett sätt som gjorde det möjligt att
hitta kryphål.

ISAK – lobby för mer 
ISAK var en utpräglad kampanjorganisation som
hade frågan om sanktioner högst på agendan. Det
var Afrikagrupperna som tog initiativet till para-
plyorganisationen ISAK  som en särskild
påtryckningsgrupp för just sanktioner. Många av
arbetarrörelsens organisationer som SSU, Kvin-
noförbundet och Broderskap var medlemmar i
ISAK som samlade ett brett fält av människor
över parti-och organisationsgränser. Samarbetet
var möjligt därför att soli-
daritetsarbetet för Syd-
afrika aldrig drabbades av
lika djupa politiska mot-
sättningar som exempel-
vis Vietnamrörelsen. Det
fanns en bred politisk
enighet i riksdagen; skilj-
aktigheterna i sakfrågor
var minimala.

De stora folkliga aktivi-
teterna och engagemanget
för södra Afrika drevs av
ungdomar, inte minst
inom ISAK och LSU.
Roger Hällhag var aktivist
från Göteborg och var ordförande för ISAK
‒. Han hade i början av -talet arbetat
med Elevorganisationen och Operation Dagsver-
ke med att samla in pengar till ANC:s skola Solo-
mon Mahlangu Freedom College i Tanzania. Han
satt med i LSU som representant för Elevorgani-
sationen, blev senare internationell sekreterare på
SSU och ordförande i IUSY, Socialistiska Ung-
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domsinternationalen och biträdande internatio-
nell sekreterare för Socialdemokraterna. Därefter
arbetade han i regeringskansliet och på IDEA –
en organisation som bland annat Sydafrika står
bakom.

– Visst fanns det många som gjorde insatser i
kampen mot apartheid men det folkliga,
utomparlamentariska, det bar ungdomarna
upp.

– Inom ISAK fanns allt från borgerliga till
yttersta vänstern. Center- och folkpartiorga-

nisationer var med, alla utom moderaterna.
Alla kunde samlas för apartheid var ju så
helt tokigt, det bröt mot alla moraluppfatt-
ningar och idéer oavsett ideologi. Även för
goda liberaler var det ett hån att höra apart-
heidförespråkare kalla sig västerlandets utlö-
pare i Afrika.

Trots att slutet av -talet borde ha varit en skör-
detid för solidaritetsrörelserna. Räckte det inte
utan istället fortsatte arbetet och ledde ibland till
motsättningar både inom och mellan olika orga-
nisationer. Roger Hällhag:

– Handelsförbudet som kom  var en
stor framgång för ISAK och egentligen
handlade arbetet därefter om att täppa till
kryphål och upprätthålla det som åstad-
kommits.

Det fanns ett hårt tryck på den socialdemokratis-
ka regeringen att införa handelsförbud. Det
infördes inte under Palmes tid. När Palme mör-
dades blev det Ingvar Carlssons uppgift att hante-
ra handelsförbudet och det infördes efter som-
maren .

En av ISAK:s stora aktioner var bojkotten av
Shell. Det blev en aktion som ledde till stora mot-
sättningar inom ISAK när vissa grupper utförde
sabotageattentat mot Shellmackar i landet med
brandbomber och klister i bensinautomater.
Roger Hällhag fördömde som ISAK:s ordförande
attentaten vilket ledde till kritik från KPML-r, KU
och Socialistiska partiet. Folkpartiet å andra
sidan ville inte längre tillhöra en organisation
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som rymde element som ansåg att sabotage var
legitima metoder.

En viktig medlemsorganisation i ISAK var
SSU. Det var inte alltid friktionsfritt. Monica

Andersson var SSU:s internationella sekreterare
‒:

– SSU agerade som den politiska organisa-
tion det är med program, värderingar, visio-
ner och idéer som man vågar stå för även
när man kommer på kollisionskurs med
andra. Ibland kunde man tycka att ISAK var
naiva och tog allt vad ANC sa som oveder-
sägliga sanningar som inte fick ifrågasättas.
Vi tyckte att demokrati var viktigt, och vi
uppfattade att inte alla i antiapartheidkam-
pen tyckte det.

Metall går egen väg
ISAK:s kritik och krav riktade sig inte bara
mot regeringen. En viktig måltavla blev Me-
tallindustriarbetareförbundet. Stora svenska
metallföretag fanns i Sydafrika. ISAK hävdade
att de därmed var en del av apartheidsystemet
bara genom att finnas i landet. De menade
också att företagen arbetade aktivt för apart-
heid på olika sätt. Metall och ISAK ställdes
ofta emot varandra i debatter om sanktioner,
snarare än moderater och näringslivet som
stod för den mest avvikande åsikten om
sanktioner.

Den svenska fackföreningsrörelsen hade under
årens lopp ställt krav på regeringen att införa
ensidiga svenska sanktioner. Det var LO:s mäkti-
gaste förbund, Metall, som berördes närmast av
sanktionsbeslutet . Metall organiserade arbe-
tarna vid de svenska företag som hade dotterbo-
lag i Sydafrika. Sedan  hade också företrädare
för Metall besökt bolagen och byggt upp kontak-
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ter med personer i den nya fackföreningsrörelsen
inne i landet.

Metall var emot ensidiga sanktioner, men
stödde FN-sanktioner. Enskilda svenska sanktio-
ner var ineffektiva och fick motsatt verkan, ansåg
man; svenska företags tillgångar skulle bara
hamna i fickorna på apartheidregimen om de
tvingats ut ur landet. Istället, menade Metall,
borde företagen »övervintra« och facket bidra till
att stärka de fackliga organisationerna och säkra
jobben, både i de svenska företagen i Sydafrika
och hemma i Sverige.

Debatten mellan dem som var för sanktioner
och emot var ibland hätsk.

Bengt Jakobsson, som
var internationell sekre-
terare på Metall, var
övertygad motståndare
till sanktioner. Men,
menar han, man måste
också se det utifrån den
situation som rådde för
förbundet och dess med-
lemmar i slutet av -
talet:
– -talet var ett krisde-
cennium för Metall. Vi
hade haft stora företags-
nedläggningar, exempel-
vis varven, som hade
drabbat oss hårt.

– Våra medlemmar
hade en osäker situation,
som gjorde att de mer än

tidigare satte egenintresset i förgrunden.
– När sanktionsdebatten kom blev det en

konflikt med dem som vi såg som idealister
medan vi såg oss själva som pragmatiker.
Folk frågade sig, vad vinner vi på detta? Ska
vi släppa iväg jobb som går till Tyskland
istället? Vad är det för mening med det för
kampen mot apartheid?

En egen bild
Sydafrikafrågan var viktig för Metall. Förbundet
tillsatte en Sydafrikagrupp och fackrepresentan-
ter från moderbolagen reste till Sydafrika och
sydafrikaner kom till Sverige. Bengt Jakobsson:

– Vi fick en annan bild, vi såg hur det var på
plats och vi tyckte att det fanns utrymme att
förända med fredliga metoder. Innan dess
hade det varit svårt för oss att ta debatten
mot de revolutionära grupperna.

Att lokala metallrepresentanter faktiskt varit i
Sydafrika innebar en styrka i debatten:

– Vårt Sydafrikaarbete var förankrat i hela
landet. De bedrev opinion, talade på klubb-
möten och var ledande opinionsbildare i frå-
gan. Man måste åka till platsen och se själv,
ta reda på själv. Det gjorde vi.

Ett viktigt argument som metallarna kom tillbaka
med hem från resor i Sydafrika var att deras fack-
liga kamrater där ville ha företagen kvar. Bengt
Jakobsson:

– Folk därnere ville ha företagen kvar, det sa
våra fackliga kamrater till oss. En person
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som gruvfackets ordförande Cyril Ramapho-
sa talade med kluven tunga. Det var ok att
dra bort företag, men han ville inte stänga
några gruvor.

– De satt vid våra bord, och vi frågade
dem rätt ut: de sa nej till oss, men sa också
att vi måste förstå att de var tvungna att
glida på argumenten i Sydafrika. Det var
politik.

– Detta var våra kontakter, andra grupper
i Sverige hade andra kontakter. Vi trodde på
vår metod och efter Mandelas fredliga revo-
lution så tycker jag det visar att vi hade rätt.

Bernie Fanaroff, från sydafrikanska MAWU var

en av Metalls viktigaste kontakter:
– Våra rekommendationer var blandade; å
ena sidan trodde vi inte att sanktioner var
effektiva och vi ville inte att våra medlem-
mar skulle förlora jobben. Men vi ville inte
säga det öppet eftersom vi redan var så kriti-
serade av ANC och kommunisterna och inte
ville utsätta oss för ännu mer. För dem fanns
det bara två lägen, antingen var man för –
eller emot – dem.

Vita arbetare motståndare
Göran Johansson, nuvarande kommunalråd, var
metallordförande på SKF i Göteborg och en av
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dem som drev på för facklig organisering vid de
svenska företagen i Sydafrika:

– Vi krävde att de svarta arbetarna skulle
behandlas som alla andra. Ganska snart
kände vi att det största motståndet mot för-
ändringar inte kom från ledningarna i de
svenska företagen, utan från de vita arbetsle-
darna på golvet. Det var mycket svårare att
komma åt och att bryta ner den barriären.
Företagsledningen visste inte vad som hände
på golvet, det kunde vara en vit förman som
hade en »svart bok«, där han favoriserade
och satte sina egna löner.

– Det vi lärde oss av arbetet i Sydafrika är
hur oerhört viktigt det är att lära känna och
förstå kulturen i olika sammanhang. När jag
ser Sydafrika idag så är det som bekymrar
mig mest att de »svarta blivit så svarta«, folk
sparkas från – eller får inte jobb - för att de
inte är svarta. Den styrka de kunde ha fått,
går de miste om på grund av den här splitt-
ringen.

Göran Johansson är fortfarande engagerad i
Sydafrikas utveckling, nu genom ett projekt för
näringslivsutveckling i Nelson Mandela Bay, som
förr kallades Port Elizabeth.

Ingen splittring
Metalls motstånd mot sanktioner påverkade inte
LO. Sanktioner diskuterades sällan inom LO.
Man försökte inte ändra Metalls ståndpunkt.
Men de förbund som förutom Metall hade mest
kontakter med sydafrikanska fack, Gruv och

Kommunal, stod på Metalls motsatta sida och
stödde sanktioner. Anders Stendalen som var
Gruv:s ordförande fick andra råd än Metall:

– Den vägledning jag fick av våra kamrater i
Sydafrika var mycket viktig för mig. Vi insåg
att det var ett effektivt vapen i kampen mot
apartheid att vägra företag att göra nyinve-
steringar. Det var väl en del som tyckte det
var en militant hållning, men vi stod för vår
linje. Mandela hade också sagt att man inte
skruvar av plattan just innan vattnet ska
koka.

Johan Peanberg som var internationell sekretera-
re på Kommunal, menar att även om inte sank-
tionsfrågan splittrade fackföreningsrörelsen så
skadade den dess anseende som antiapartheid-
kraft. Kommunal var för sanktioner och bojkot-
ter:

– Metalls avvikande röst blev så tongivande
inom fackföreningsrörelsen därför att
exportindustrin är ledande. Men från att
tidigare ha haft en gemensam syn förlorade
vi som var positiva till sanktioner inflytande
och fackföreningsrörelsen anslöt sig till en
mjukare linje.

– Men efter hand ändrades opinionen och
synen på sanktioner och bojkotter blev tuffa-
re igen. Det hände saker i Sydafrika, plus att
det kom in ungdomar med allt bättre utbild-
ning och insikter på arbetsplatserna.

Kommunal valde att vara aktiva på egen hand.
– Vi jobbade lokalt och i nordiskt
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solidaritetsarbete och vi hade egna pengar.
Det var praktiskt och vi tyckte det gav bäst
och snabbast resultat. Det handlade också
om att vi var kritiska till amerikanarnas
inflytande i internationalen, FFI.

Konfliktfritt ute i landet
Om det fanns konflikter i Stockholm inom soli-
daritetsrörelserna så var det annorlunda ute i lan-
det. Där samarbetade oftast alla som var emot
apartheid utan problem. I Oskarshamn var Tor-
mod Nesset, aktiv fackligt i Metall och Socialde-
mokraterna men också i ledningen för ISAK. Att
det blev så berodde på LO. Tormod och några

vänner beslöt en
dag att de ville
göra något mot
apartheid. De ring-
de LO som tipsade
om ISAK.
– ISAK hade enkla
stadgar och alla
kunde vara med.
Vi ville inte heller
göra det till ett
partiarrangemang.
Alla i Oskarshamn
visste ju ändå vilka
vi var. Var och en

arbetade i respektive organisation och fick
igång intresse och stöd. Det var flera politis-
ka partier och organisationer, allt från
Metalls avd  till Döderhults Naturskydds-
förening och Emmaus Björkå. ISAK tog

hand om dem som ville vara med och när vi
gjorde stora aktioner som »Ungdom mot
apartheid« ställde alla upp, kommunen, när-
ingslivet, arbetarkommunen och fackföre-
ningen.

Britta Rådström, riksdagskvinna från Västerbot-
ten, var i decennier aktiv inom kvinnoförbundet i
internationella frågor. Också hon började sitt
engagemang i Sydafrikafrå-
gan genom ISAK i slutet av
-talet i Skellefteå. Där var
det inget problem att jobba
ihop över organisa-
tionsgränserna. Men när
man kom till Stockholm
var det annorlunda. Britta
Rådström minns ett ABF
arrangemang:

– Jag hade en ISAK-
knapp på rockslaget
och någon kom fram till mig och sa att jag
inte borde ha det, för kampen skulle föras
inom arbetarrörelsen. Det var rätt ovanligt
att någon sa så, och jag uppfattade aldrig att
det berodde på politiska skillnader, man slog
bara vakt om sitt revir.

Verdandis svarta tennisbollar
Verdandi i Stockholm hade en »kommando-
grupp« som deltog i ISAK:s aktioner. Deltagarna
hade varit på Försvarets överskottslager och köpt
billiga overaller som de färgade svarta i tvättma-
skin. Under kampanjen mot Shell var de ute på
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natten och halade flaggorna på Shell-
mackar runt om i länet och målade
dödskallar på flaggorna. Raoul Hans-
son som är internationell sekreterare
minns en annan aktion:

– Det var en vit tennisspelare från
Sydafrika som hade fått dispens
att spela i Sverige. Vi planerade
att åka och titta på hans match
och kasta tennisbollar – som vi
skulle färga svarta – på planen.
Men hela aktionen höll på att
inte bli av. Tennisspelaren åkte
ut i första omgången och skulle
åka hem. Vi fick sätta fart och
snabbt dra ihop alla, åka in till
stan, handla bollar, på med färg
och sen ut till Arlanda. Och vi
lyckades faktiskt vara där före
honom.

– En annan gång var vi, som
många andra, på Linnégatan
för att lämna över protestlistor
till den sydafrikanska legatio-
nen. Polisen försökte stoppa oss. Då sa vi att
vi skulle knacka dörr och presentera Verdan-
di. Poliserna följde med oss i trappuppgång-
en och när vi kom till legationens brevinkast
så lyckades vi snabbt stoppa ner listorna.

Solidariteten trappas upp
Den  juni  sköts  flyende skolungdomar
till döds i Soweto. De protesterade mot att de
tvingades tala de vita förtryckarnas språk, afri-

kaans, i skolorna. Polisen svarade de obeväpnade
barnen med dödliga kulor. Det var en tragedi
som visade omvärlden med all tydlighet att
apartheidregimen inte hade för avsikt att släppa
makten och demokratisera Sydafrika. Men Sowe-
to visade också att det fanns en ny generation
som tagit upp kampen.

På samma sätt som Sharpeville  hade öpp-
nat världens ögon för förtrycket i Sydafrika gjor-
de också Soweto det för en ny generation. Men
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 var situationen i södra Afrika helt annorlun-
da. Nästan alla forna kolonier hade blivit själv-
ständiga stater, om än inte demokratier. Efter 

när Moçambique och Angola blivit självständiga,
återstod bara Sydafrika, Namibia och Zimbabwe.
De nya fria staterna hade nära band med öststa-
terna. Apartheidregimen såg sig hotad av kom-
munismen både inifrån och utifrån och började
föra krig mot grannstaterna, samtidigt som för-
trycket i landet hårdnade. Många i världen var

rädda för att supermakterna skulle drabba sam-
man i södra Afrika.

Inne i Sydafrika tvångsförflyttades svarta till så
kallade hemländer och förlorade sitt medborgar-
skap. De tvingades bära pass som de vita kallade
»dompass«, ett afrikandiskt ord som betyder
»dumpass«. I Sydafrika var de utlänningar utan
rättigheter.

Många i den nya generationen svarta befrielse-
kämpar tillhörde den svarta medvetenhetsrörel-
sen, Black Conciousness. När ANC och PAC för-
bjöds på -talet fylldes tomrummet efter dem av
denna nya anti-apartheidrörelse. Black Consci-
ousness menade att befrielsen av de svarta inte
bara var en politisk fråga, det handlade också om
att befria människorna från att se sig som under-
lägsna de vita och att återerövra sin kulturella
identitet.

Därför skulle endast svarta leda befrielsen.
Black Consciousness tog därmed avstånd från
ANC:s syn som ansåg att vita skulle delta i kam-
pen som en försäkring för att ett framtida Syd-
afrika skulle vara icke-rasistiskt.

Black Conciousness’ främste ledare Steve Biko
torterades till döds av polis i ett fängelse . Det
var ett brutalt brott mot mänskliga rättigheter,
Biko fick martyrstatus i hela världen och strax
efter hans död beslutade FN att införa vapenem-
bargo mot Sydafrika.

Samordnad solidaritet
Det internationella intresset och engagemanget
inom arbetarrörelsen hade växt snabbt sedan slu-
tet av -talet. Förutom stödet till södra Afrika så
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hade man genom åren organiserat många och
stora solidaritetsaktioner exempelvis med Chile,
Grekland, Portugal och oftast hade organisatio-
nerna lagt ner stor möda på att samordna sitt
arbete för att göra det så effektivt som möjligt.
 formaliserades samarbetet när AIC, Arbetar-
rörelsens Internationella Centrum och LO/
TCO:s biståndsnämnd bildades. LO/TCO skulle
stödja facklig utbildning medan AIC hade en
bredare politisk uppgift att verka för demokrati

och mänskliga rättigheter. AIC startade också en
solidaritetsfond, I-fonden, som ersatte partiets
egen fond, och som skulle användas för att stödja
systerpartier i världen.

Sedan början av -talet hade den internatio-
nella aktiviteten i arbetarrörelsens organisationer
hela tiden ökat. ABF hade uppgiften att samord-
na arbetet eftersom alla organisationer var med-
lemmar där. De förmedlade dessutom de statliga
medel som fanns för u-landsinformation. Under
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slutet av -talet och början av -talet var tryck-
et hårt och organisationerna insåg att de behövde
en särskild organisation för just internationella
frågor som hade kapacitet att både bedriva
utvecklingssamarbete och politiska kampanjer.
Så bildades AIC  och den första kampanjen
var en insamling för alfabetisering, »Ljus över
Nicaragua« efter den nyvunna revolutionen.

LO för södra Afrika
I maj  beslutade LO att i samband med sitt
-årsjubileum starta en stor informations- och
insamlingskampanj för befrielserörelserna i Zim-
babwe, Namibia och Sydafrika. Kampanjen inled-
des i september och pågick till maj året därpå och
var den största internationella kampanjen i LO:s
historia hittills. Den sammanföll med FN:s Inter-
nationella Antiapartheidår och stöddes också av
TCO och Afrikagrupperna.

Kampanjen inleddes med ett stort seminarium
på Täljöviken. Representanter från fackliga orga-
nisationer och befrielserörelser från Zambia,
Namibia, Angola, ANC, SACTU och SWAPO
fanns på plats men den fackliga rörelsen inne i
Sydafrika kom inte. De vågade inte riskera att
fängslas när de återvände och de ville inte ge regi-
men någon ursäkt att hindra fackets arbete.
Många svenska deltagare från LO:s medlemsor-
ganisationer hade aldrig tidigare mött någon afri-
kansk representant.

Det var en lärorik upplevelse som ledde till
många reflektioner som avspeglades i utvärder-
ingen av seminariet:

»jag har inte tänkt på vilken besvärlig situa-

tion randstaterna har, till exempel Botswana
och Moçambique, och hur beroende de är av
Sydafrika.« 

»dessutom borde vi lära oss (åtminstone
försöka) komma bort från vårt mycket svenska
sätt att tänka.« 

»det är nödvändigt för oss att på ett helt
annat sätt än tidigare verkligen ifrågasätta,
vart är man på väg i Zimbabwe, Namibia,
Sydafrika?«

»informationen om att afrikanerna inte
kommer att skapa ett nytt apartheidsystem i
ett befriat Afrika var värdefullt att få höra. De
talar av naturliga skäl så mycket om väpnad
kamp, vilket kan får fel proportioner i mass-
media. Vad som kan tryckas på i kampanjen
är de omänskliga förhållandena som finns
överallt för den mörkhyade befolkningen. Skall
vi lyckas engagera våra medlemmar i olika
organisationer måste de kunna identifiera sig
med de förtryckta människorna i de aktuella
länderna«.

Pengar och medvetande
LO-kampanjen var ett stort folkbildningsprojekt
för internationell solidaritet. Utställningar med
sydafrikansk konst arrangerades tillsammans
med Riksutställningar, Sida, TCO, TBV och Fol-
kets Husrörelsen. Skivförlaget A-disc spelade in
en skiva mot apartheid och filmen Apartheid dis-
tribuerades av Föreningsfilmo. Landets grund-
skolor och gymnasier inbjöds att i ord och bild
beskriva förtrycket och befrielsekampen i södra
Afrika.
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Ulf-Göran Widqvist på Brevskolan fick i
uppgift att ta fram studiematerial och reste till
Botswana, Zimbabwe, Zambia, Namibia och
Sydafrika för att träffa representanter för olika
befrielserörelsen och samla material:

– Jag var försiktig, men vi hade bra kon-
takter, ofta med kyrkor. Sverige hade gott
rykte i södra Afrika, vi gjorde många bra
saker, vi gav stöd och pengar. Arbetarrö-
relsen har aldrig varit så stark internatio-
nellt som då, på alla sätt; medveten, kun-
nig och när det gäller känslan för att
kämpa för en stor, viktig och bra sak.
Den känslan genomsyrade hela rörelsen.
Det var en fråga bredvid pensionsfrå-
gorna och ingen ifrågasatte att detta
hade en stor plats på dagordningen.

Kampanjen som kulminerade med  maj-
firandet  samlade in , miljoner kro-
nor, i dagens penningvärde ca , miljoner
kronor.

Enbart Kommunals kongress  an-
slog en krona per medlem,   kronor,
i dagens penningvärde    kronor.

Pengarna samlades in till I-fonden och
användes för stöd både till fackliga och
politiska insatser.

LO gav också direkta bidrag till ANC.
 när  ANC:are hade mördats i
Lesotho ställde LO upp med ett humanitärt stöd.
Samma sak skedde efter avrättningen av tre
ANC:are inne i Sydafrika året efter. LO bidrog
också till finansieringen av ANC:s kvinnoför-
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bunds tidning »Voice of Women« och betalade
produktionen av  kassettband med politisk
information – tal av Oliver Tambo – från ANC
som smugglades in i Sydafrika.

Egen biståndsorganisation
När fackföreningsrörelsen började samarbeta
med och stödja fackföreningsrörelsen i Sydafrika
och Namibia behövde man mer både mer pengar
och bättre organisation för att kunna hantera

verksamheten.  bildade LO och TCO gemen-
samt biståndsnämnden.

LO hade alltid, framför allt genom ordföran-
den Arne Geijer, hållit fast vid att facket inte skul-
le använda statliga pengar för solidaritetsinsatser
därför att staten aldrig skulle blanda sig i fackliga
organisationers verksamhet. Facklig solidaritet
var en fråga för de fackliga organisationerna själ-
va. Att LO och TCO ändrade sin linje berodde på
en kompromiss med Sida. De ville utveckla sitt
samarbete med enskilda organisationer och nå
organisationer som Sida inte nådde.

Sida fick LO och TCO att gå med på att för-
medla statligt bistånd om Sida i gengäld kompro-
missade lite med hur mycket LO och TCO skulle
betala i egna insatser eftersom de bedrev mycket
bistånd via sina internationella organisationer –
pengar som användes för den fackliga internatio-
nalens, FFI och de olika förbundens yrkesinter-
nationalers projekt runt om i världen. Det var en
viktig princip att arbeta multilateralt, det vill säga
att man ingick i en organisation med andra och
att man samordnade sig och diskuterade projek-
ten där, bland annat för att undvika att givare
skulle ge stöd till samma saker. Sverige hade en
stark position i den internationella fackföre-
ningsrörelsen och det var ofta svenskar som var
ordföranden i både FFI och flera yrkesinternatio-
naler.

Inledningsvis var inte biståndsnämndens verk-
samhet så omfattande, man hade ungefär  pro-
jekt. Nästan alla projekt var i Sydafrika, men man
hade också samarbete i Botswana och Zimbabwe
och Namibia.  startade LO/TCO ett bistånds-

96 Uppdrag Solidaritet

Sjambokpiskan var en symbol för apartheids brutalitet.
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projekt för att fackförbundet NUNW (National
Union of Namibian Workers) i Namibia. Palle
Carlsson från LO reste dit:

– Det enda vi visste var namnet på ordföran-
den Max Gerson, som var präst i en kyrka i
Windhoek. Jag kom dit och letade rätt på
honom och det visade sig då att det inte
fanns något fack. Men Max och jag reste
runt i landet till gruvor och andra arbetsp-
latser. Vi fick komma in eftersom han var
präst. Jag följde med och sålde biblar, och
efteråt så berättade jag om facket och Max
översatte till ovambo. Anledningen att just
han startat en facklig organisation var att
han som många namibier varit med missio-
närer i Finland. Det fanns radikala ledare
inom kyrkan som var emot apartheid.

– Vid ett tillfälle besökte vi en ort där
det fanns en Metodistkyrka och en av
prästerna där kom och sökte upp oss. »Vi
har hört att du är professor från metodist-
kyrkan i Sverige och att du åker runt och
träffar präster.« Jag höll god min och blev
inbjuden till kyrkan, och tänkte att nu
blir det besvärligt, vad ska vi prata om.
Prästen var vänlig och föreslog plötsligt
»ska vi inte gå och be Pater Noster till-
sammans?«. Pater Noster, tänkte jag och
det enda jag kunde komma på var att
jag hade läst det i något korsord. Men
jag följde med till koret och där stod vi.
Han började läsa och då hörde jag att
det var Fader Vår och då kunde jag läsa
med – på svenska förstås…
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LO och TCO i gemensam uppmaning
»Stöd din kamrat i Sydafrika«.
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Palle Carlsson var i landet på turistvi-
sum och tvingades åka ut ur landet med
jämna mellanrum. Svenska myndighe-
ter hade dock gett honom flera pass vil-
ket gjorde att han bara behövde åka ut
en kortare tid. Det var kontakter med
SWAPO i exil som lett till att projektet
blev av, men Palle Carlsson förstod
snart att de inte var medvetna om att
NUNW inte hade någon organisa-
tion:
– Vid ett tillfälle ville SWAPO att vi
skulle ordna en generalstrejk, men
då sa vi nej. Om man ska dra igång
en stor konflikt måste man klara att
organisera det.

NUNW hade snart  medlem-
mar, och de fick utbildning – mate-
rialet gjordes för hand av Palle och
de medarbetare han anställt på det
lilla kontoret i Windhoek. Ett kon-
tor som för övrigt låg vägg i vägg
med säkerhetspolisen:
– Det fungerade inte riktigt att
överföra våra studiemetoder, folk
blev förbannade om jag frågade
dem om något. »Du är experten,
du ska tala om för oss«, sa de.
Den viktigaste fackliga frågan för
dem var att få en dödsfallsför-
säkring så att familjerna skulle
ha råd att frakta hem kropparna

när folk dog i gruvorna och på
andra arbetsplatser.
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S-kvinnors internationella kursmaterial »Sverige i världen«.
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Säkerhetspolisen blev alltmer intresserad i
slutet av  utvisades Palle Carlsson ur Nami-
bia. NUNW fick fortsatt stöd av LO/TCO och
utvecklades snabbt.

NUNW fick som de flesta nystartade fackli-
ga organisationer stöd och hjälp med för-
handlingar av jurister på plats. Den kände
antiapartheidadvokaten i Anton Lubowski i
Windhoek arbetade för NUNW med stöd
från LO/TCO. Lubowski var den förste vite
som blev medlem i SWAPO. Han mördades
 av sydafrikansk säkerhetspolis.

Sympatiåtgärder
 engagerade sig Svenska Livsmedels-
arbetareförbundet, Fabriksarbetareförbun-
det och Arbetsledareförbundet i en inter-
nationell sympatistrejk med sydafrikanska
Unileveranställdas rätt att organisera sig.
Strejken leddes av den fackliga organisa-
tionen South African Food and Allied
Workers Union, SAFAWU som leddes av
Emma Mashini. Det här var den första
sympatistrejken i Sverige i sitt slag och
den stöddes av LO. I Nyköping strejkade exem-
pelvis  arbetare vid Sunlight. De lokala SIF-
klubbarna beslutade sig dock för att inte vara
med vilket SIF centralt beklagade offentligt. Efter
Unileverstrejken kom fler enskilda förbund att

engagera sig i konflikter vid företag i Sydafrika på
olika sätt, men inte med strejk.
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Kultur var en viktig del av kampanjen för södra Afrika.
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Namibier som tåligt väntar att få rösta för första gången.
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1983 
UDF, Förenade Demokratiska
Fronten bildas i Sydafrika.

1985
Den fackliga landsorganisatio-
nen COSATU bildas.

1986
Undantagstillstånd införs i
Sydafrika.

Arbetarrörelsen i Sverige
mobiliserar protestdemonstra-
tioner.

1986 
Olof Palme mördas.

1987
Sverige inför handelssanktio-
ner mot Sydafrika och Nami-
bia.

1988
Processen för Namibias själv-
ständighet inleds. FN:s sände-
bud för Namibia, Bernt Carls-
son omkommer när ett Pan
Amplan sprängs över Locker-
bie.

1989
De första ANC-fångarna från
Robben Island friges.
Demokratiska val i Namibia.

1990
Nelson Mandela friges. ANC
och andra förbjudna organisa-
tioner blir lagliga. 

UDF upplöses.

1991
Förhandlingar om övergång
från apartheid till demokrati.

1992
Arbetarrörelsen inleder stöd
för val och väljarutbildning.

1993
Nelson Mandela och Sydafri-
kas president W de Klerk får
Nobels Fredspris.

1994
Första demokratiska valet i
Sydafrika. Mandela blir presi-
dent.

Händelser i korthet
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Från debatt till praktik
 införde Sverige sanktioner mot Sydafrika
och Namibia. Många ville ha fler och kraftfullare
sanktioner, men det fanns också en diskussion
om hur effektivt vapen sanktioner egentligen var.
Det var definitivt ett politiskt och moraliskt stöd
till befrielsekampen, men i vilken utsträckning
sanktionerna påverkade apartheidekonomin var
svårare att belägga.

Den svenska lagstiftningen fick inte någon
omedelbar uppföljning i andra länder och
den internationella ekonomiska krisen
bidrog också till att det fanns inom
arbetarrörelsen ett frö av tvivel om
sanktioner var rätt metod i kam-
pen.

I maj  anordnade AIC ett
seminarium på Rönneberga för
att diskutera med de afrikanska
ledarna hur man skulle arbeta vidare
för att stödja befrielsekampen. Från
ANC kom Thabo Mbeki och från SWAPO
Sam Nujoma och John Ya Otto. Inifrån Sydafrika
kom fackföreningsledarna Sydney Mafumadi,
GAWU och Phiroshaw Camay, CUSA. Också från
Zambia, Moçambique, Angola och Tanzania som
redan var självständiga stater kom representanter.
Den sydafrikanske juristen Abdul Minty och för-
fattaren Basil Davidson var också med.

Slutsatsen blev att arbetarrörelsen skulle fort-
satta arbeta för utvidgade bojkotter och sanktio-
ner. Dessutom tog också arbetarrörelsen på sig att
förmå övriga Västeuropa, där Södra Afrika-
opinionen låg långt efter Sverige, att följa vår

politik. För apartheidregimen var Sveriges aktiva
politik ett hot, inte bara för att man stärkte befri-
elserörelserna utan också för att det var ett väst-
land som kunde få andra länder att följa deras
Sveriges exempel.

UDF – ett paraply 
för inre motstånd 
Under slutet av -talet och början av -talet
formerade sig motståndet mot apartheid inne i

Sydafrika i nya organisationer. Förutom
fackföreningsrörelsen och studenter-

na så växte det upp medborgar-
grupper, så kallade civics. Det var
hyresgästföreningar, kvinnoor-
ganisationer, begravningssäll-
skap och kooperativ - Sydafrikas
svarta hade aldrig varit så väl

organiserade förut.
Efter upproret i Soweto  och

Steve Bikos död var också Black Con-
sciousness en viktig politisk kraft. Det

fanns motsättningar emellan ANC och Black
Consciousness, men den övervägande majorite-
ten av den svarta befolkningen stod bakom ANC.

Fram till  existerade medborgargrupperna,
civics, var och en för sig, de var inte formellt
samordnade även om de samarbetade. Men 

uppstod plötsligt ett behov av att ena alla grupper
till en samlad front mot apartheid.

President Botha »the old crocodile« som han
kallades, försökte gå till motattack mot det ökan-
de motståndet mot apartheid. Han trodde att han
skulle kunna splittra motståndsrörelsen genom
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att erbjuda färgade och indier varsin kammare i
parlamentet. Det, trodde han, skulle tysta deras
kritik utan att han behövde ge upp apartheid-
systemet. Botha utlyste en folkomröstning om
förslaget. Sydafrikas svarta omfattades – givetvis
inte – av Bothas idé.

Men Botha gjorde en gigantisk felbedömning.
Närmare  medborgargrupper gick samman
och bildade paraplyorganisationen UDF  för
att driva en gemensam kampanj för bojkott av
folkomröstningen.

Regimen anklagade omedelbart UDF för att
vara en förtäckt inre gren av ANC. Det var inte
sant. Även om ANC i slutet av -talet diskuterat
en inre nationell medborgarrörelse som strategi
för befrielsekampen, så var UDF fristående.

Bara någon vecka efter det att UDF hade bildats
så anlände Auret van Heerden, ledare för den vita
studentrörelsen NUSAS (National Union of
South African Students) till Sverige för att träffa
AIC:s dåvarande chef, Bengt Säve-Söderbergh och
diskutera hur UDF kunde få stöd från Sverige.

När väl kontakten mellan UDF och AIC var
etablerad, startade en febril verksamhet. Bengt
Säve-Söderbergh:

– Det var en känsla av »now or never«. Vi
hade under året fått informationer från olika
källor, bland annat fackföreningsrörelsen, att
bildandet av UDF var på gång. Det var posi-
tivt för vi hade väntat att det skulle formeras
en bred politisk rörelse inne i landet. Befriel-
sen av ett land måste komma inifrån.

– ANC hade också stora problem på den
här tiden. Sydafrika förde fullt krig mot

grannländerna som var självständiga stater,
med förevändning att de var kommunistiska
hot.

Bara några månader efter det att UDF bildats
delade tidningen Arbetet ut »Låt Leva Priset« till
UDF.

Men till skillnad från ANC som gärna synts i
olika politiska sammanhang världen över så var
UDF-ledarna tveksamma till att uppträda inter-
nationellt. De riskerade varje gång de återvände
till Johannesburg att bli arresterade på flygplatsen
– även om de bara hämtat ett symboliskt pris.

AIC fattade snabbt beslut att stödja UDF med
pengar ur I-fonden, men det behövdes mycket
mer än arbetarrörelsen själv kunde bistå med.

Sida var inledningsvis tveksam. Att stödja ANC
och SWAPO i exil var inget problem men att ge
bistånd till en motståndsorganisation inne i lan-

Olof Palme, Frank Chikane och Cassim Salojee.
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det, var en helt ny situation. Formellt kunde det
ifrågasättas om det stred mot folkrätten. Syd-
afrika var en egen stat och att skicka pengar till
UDF skulle innebära att den svenska staten med-
verkade till att stödja en organisation inne i lan-
det, som visserligen inte var formellt olaglig, men
vars syfte var att avskaffa apartheidregimen. Det

skulle inte heller dröja länge förrän UDF blev
»affected organisation« och förbjuden att ta emot
utländska pengar.

På Sida fattades beslut om stöd till Sydafrika i
den så kallade Humanberedningen, som funnits
sedan -talet. Det var ett råd som bestod av
representanter för olika delar av det svenska sam-
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Studentledaren Auret van Heerden mobiliserade stöd för UDF. 

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.03  Sida 105



hället; folkrörelser, organisationer och kunniga
individer som satt med i personlig egenskap. En
av dem var advokaten Christian Åhlund, som i
dag är generalsekreterare i Ilac, International
Legal Assistance Consortium och har jobbat med
mänskliga rättigheter under decennier:

– Humanberedningen var ett genialt organ.
Under förevändning att informera hela det
svenska samhället så knöt man upp alla till

stöd för den förda politiken. Om det skulle
ha avslöjats vad Sverige gav stöd till, så
kunde ingen kunna komma och säga att
man inget vetat.

Det som Humanberedningen diskuterade och
beslutade var hemligt och pengarna betalades ut
och tog sig på lika hemliga vägar in i Sydafrika.
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UDF var ett lösligt sammansatt nätverk som samlade motståndet mot apartheid.
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Urval i Pretoria
En viktig fråga var hur man skulle veta vilka inne
i landet som skulle få stöd. Det gick inte att resa
fritt och träffa folk. Arbetarrörelsen blev – som
många svenska organisationer – beroende av den
svenska legationens diplomatiska personal.

Birgitta Karlström-Dorph fanns på plats under
de intensiva åren ‒ då motståndsrörelsen
formerade sig. Hon var den första som hade kon-
takt med de nya individer och grupper som bygg-
de upp motståndet inne i landet, hon kartlade
och bedömde vilka som skulle få hjälp och sen
föreslog hon svenska organisationer att bli
samarbetspartners:

– Min uppgift var att bygga upp bistånd,
hitta organisationer och personer som
behövde stöd. Jag kom från Angola och hade
fått rådet att kontakta Beyers Naudé som var
en vit präst, boer, som hade tagit avstånd
från apartheid. Han var efter Mandela, leda-
ren i befrielsekampen, folk hade förtroende
för honom och han visste det mesta som
skedde. Första gången jag träffade honom
kom han utklädd till elektriker eftersom han
var »banned«. Vi kom sen att träffas i princip
varannan vecka under hela min vistelse i
Sydafrika och det var genom Beyers som jag
leddes in i hela motståndsrörelsen.

Birgitta Karlström-Dorph åkte med sin chaufför
Elias i den troligen enda moderna Volvon som
fanns i Sydafrika, runt i kåkstäder, till kyrkor,
caféer och affärer där hon träffade människor
som hon hört var viktiga, eller höll på att bilda en
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Beyers Naudé var en viktig kontakt.
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organisation eller hade någon verksamhet. Säker-
heten var rigorös.

– Det var viktigt att inte sköta kontakter på
telefon eller skriva brev utan man måste träf-
fas. Vår största rädsla var att organisationer
var infiltrerade och att apartheidregeringen
skulle inse vad vi höll på med och stänga
legationen. Det var viktigt för mig att inte
göra något olagligt; Beyers Naudé ville en
gång ha den ANC-tidning som jag hade fått

utifrån, men det hade varit olagligt att ge
honom den och det ville jag inte utsätta
någon av oss för. Det var hela tiden en
balansgång och den enda gången jag bröt
mot lagen var när jag besökte Winnie Man-
dela i hennes förvisning i Brantford, en liten
stad i Karooöknen.

– Jag hade en bok om Nelson Mandela i
min bil och när hon ville ha den kunde jag
inte säga nej.
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Många ungdomar engagerade sig i UDF. Vulindlela Youth Congress sörjer dödade kamrater.
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I början var ANC skeptiska till UDF, vilka de var
och vad som skulle hända. Däremot var UDF inte
skeptiska till ANC; man stod för samma princi-
per. När UDF och ANC bestämt sig för att till slut
träffas ville de göra det i Sverige. De kontaktade
den svenska legationen och fick hjälp så att de –
mycket hemligt – kunde resa.

Framgång och solidaritet
AIC:s stöd och samarbete med UDF och dess
medlemsorganisationers utvecklades snabbt.
Inom en månad hade AIC mobiliserat en halv
miljon kronor till UDF. (I dagens penningvärde
drygt en miljon kronor). AIC var UDF:s främsta
bidragsgivare i Sverige även om många solidari-
tetsgrupper samarbetade med några eller flera av
de mer än  grupper och organisationer som
ingick under UDF-paraplyet.

Det är viktigt att nämna några karaktäristiska
drag för UDF för att förstå varför det blev en sån
framgångsrik rörelse men också för att förstå att
det svenska solidaritetsarbetet, stödet och samar-
betet spelade en viktig roll.

UDF var en lösligt sammansatt organisation,
av allt från idrottsklubbar till fackföreningar och
student – och kvinnoorganisationer. Eftersom
UDF:s huvudsakliga arbetsmetod var kampanjer
var detta en fördel – man kunde mobilisera i stort
sett hela samhället.

Kampanjerna krävde mycket pengar, men
genom UDF kunde alla ansluta sig till en enda
kampanj och var och en behövde inte organisera
sin egen.

Många ledare i UDF hade en bakgrund i fack-

föreningsrörelsen och hade lärt sig att organisera
och leda på ett demokratiskt sätt. Det gjorde de
nu inte bara på arbetsplatserna utan också där de
bodde. Varje enskild gata i kåkstäderna hade sin
egen »street committee«, det fanns ledare på alla
nivåer och arresterades någon så fanns alltid
någon annan som tog vid.

Omöjligt att styra
UDF:s kampanj mot Bothas förslag till trekam-
marparlament, blev en stor succé.  procent av
de röstberättigade bojkottade valet. Trots det
antog parlamentet den nya grundlagen .
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UDF-ledaren Popo Molefe var en av dem som anklagades
för högförräderi.
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UDF:s framgångar skärpte motståndet ytterli-
gare – det fanns en växande känsla av att man
hade lyckats rucka på systemet och att det vackla-
de i grunden.

Oron i kåkstäderna ökade, med början runt
Johannesburg. Skol- och hyresbojkotter skapade
kaos. Antiapartheidrörelsens strategi var att göra
landet omöjligt att styra. Istället för att skapa
lugn hade regimen med sitt reformförsök stärkt
motståndet och bäddat för att systemet skulle
komma att störtas underifrån.

 infördes undantagstillstånd och regimen
arresterade  av UDF:s främsta ledare, bland
dem Popo Molefe och Patrick »Terror« Lekota.

De arresterade anklagades för att vara ansvari-
ga för våldet och oroligheterna i kåkstäderna och
brottet: högförräderi, terro-
rism och mord.

Delmasrättegången, som
den kom att kallas, var apart-
heidregimens försök att helt
krossa UDF som nu var ett
reellt hot. Regimen försökte
bevisa att UDF var en gren av den förbjudna
ANC. Delmasrättegången som pågick i fyra år var
en av ett dussintal rättegångar mot UDF men
regimen lyckades inte bevisa att UDF var ANC.
Istället fick UDF stor internationell uppmärk-
samhet. Flera av de anklagade dömdes till fängel-
sestraff men blev frigivna  när en rad befriel-
seledare från ANC också släpptes.

Delmasrättegången pågick  när Olof
Palme mördades. Birgitta Karlström-Dorph som
arbetade på legationen, var med på rättegången:

– När de förde bort de anklagade kunde man
passa på tillfället att prata med dem. De hade
fått reda på att Palme mördats och skrivit en
kondoleans från de  som de lämnade till
mig i rättegångssalen.

Kraftmätning i Alexandra
I kåkstaden Alexandra i Johannesburg lyckades
invånarna i Alexandra Action Committe, en UDF
organisation, under sex dagar  hålla stånd
mot polis och militär som inte kunde ta sig in i
området. Denna styrkedemonstration var en vik-
tig injektion i befrielsekampen.

Ledarna, bland dem metallfackets general-
sekreterare Moses Mayekiso fängslades. Mayekiso
hade besökt svenska Metall och togs av polis på

flygplatsen när han återvände.
Ledarna anklagades för hög-

förräderi, brottet var att de hade
organiserat invånarna i gatu-
och kvarterskommittéer, och de
hade satt igång bojkotter. Rätte-
gången blev viktig för hela

UDF:s framtid – om det var högförräderi när
vanliga människor med fredliga medel proteste-
rade mot apartheid, var gick gränsen?

Både Delmasrättegången och rättegången mot
Moses Mayekiso ledde till kraftiga reaktioner i
Sverige. Sydafrika hamnade på löpsedlar och var
ofta förstanyhet i media.

Internationella Metallfederationen startade en
insamlingskampanj för försvaret. Svenska Metall
bidrog med , miljoner kronor (i dagens pen-
ningvärde , miljoner kronor) och svarade för
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nästan hela stödet till Mayekisos försvar. Efter tre
år i fängelse frikändes Moses Mayekiso och de
andra antiapartheidledarna helt och hållet.

Tiotusentals namn 
i protester
Högförräderirättegångarna väckte stora protester
i hela världen och givetvis i Sverige där många
protestaktioner sattes igång. Våren  startade
AIC en namninsamling för att protestera mot

apartheid och i synnerhet högförräderiåtalen
mot UDF.   namn samlades in på listor
som överlämnades till legationen på Linnégatan.
Varje dag under en dryg månad demonstrerade
AIC:s  medlemsorganisationer utanför Syd-
afrikas legation. En dag var det en hel facklig kon-
gress som protesterade –  personer från Stats-
anställdas Förbund.

Legationen vägrade ta emot namnlistorna. »De
kan ni bränna«, svarade man. Namnlistorna –
som var hopbundna med svarta sorgband – fick
lämnas i legationens brevlåda. Metalls ordföran-
de Leif Blomberg var en av dem som bar »pro-
testpaket«. När legationens personal vägrade
öppna och ta emot, sågs han stå och knyta upp
sorgbanden och stoppa ner listorna separat i
brevfacket. Lämnas skulle de!

Demonstrationerna avslutades med att Social-
demokraterna bjöd in alla andra riksdagspartier
till en gemensam manifestation den  september;
ett sätt att visa att hela det svenska folket stod
bakom protesterna mot apartheid. Alla partier,
utom moderaterna deltog.

Efter AIC fortsatte TCO att demonstrera varje
dag.

Runt namninsamlingskampanjen ordnade
organisationer runt om i landet möten och andra
aktiviteter. SSU i Kalmar hade till exempel samlat
in   underskrifter. LO-sektionen i Uddevalla
arrangerade en Sydafrikagala i Folkets Hus med
Björn Afzelius som skänkte sitt gage, liksom
också dansbandet den kvällen, Maximus.

Under hela kampanjen samlade också Arbetar-
rörelsens Internationella Solidaritetsfond, I-fon-
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den, in pengar under parollen »Mot Apartheid!«.
LO lämnade en miljon ( nuvarande penningvär-
de , miljoner kronor) till insamlingen till den
sydafrikanska fackföreningsrörelsen.

På hemliga vägar
Sammanlagt under åren  till  så fick UDF
och dess medlemsorganisationer omkring 

miljoner kronor i stöd via AIC/Palmecentret.
Pengar som huvudsakligen kom från Sida men
också från I-fondens insamlingar.

Hela verksamheten skedde under stort hemlig-
hetsmakeri och det var bara ett fåtal personer – i
Sverige och i Sydafrika – som kände till omfatt-

ningen. UDF var aldrig en förbjuden organisa-
tion som ANC men det var förbjudet för sydafri-
kanska organisationer att ta emot pengar från
utlandet. UDF:s motstånd mot apartheid tänjde
hela tiden på gränserna och dess ledare levde
ständigt under hotet att bli arresterade och fängs-
lade. Att kunna avslöja dem med att ta emot eko-
nomiskt stöd från svensk arbetarrörelse hade
varit en tacksam ursäkt för regimen att stoppa
dem.

Hur kom då pengarna fram till UDF? 
Ett vanligt sätt var att arbeta genom advokat-

kontor. Just advokater och rättssystemet i Syd-
afrika var fungerande institutioner – även om
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lagarna var helt förkastliga. Många ledande per-
soner inom UDF var dessutom jurister. Genom
att låta en sydafrikansk juristfirma skicka en fak-
tura till svensk advokatbyrå kunde belopp föras
över.

Advokaten Christian Åhlund blev en viktig –
hemlig länk – mellan AIC och UDF. Det var
genom hans advokatbyrå som pengarna skicka-
des. Där, på Advokatbyrån Sju advokater, arbeta-
de då också Thomas Bodström och Claes
Borgström, senare justitieminister respektive
jämställdhetsombudsman. Christian Åhlund:

– Framför allt var det direkta överföringar
från mitt kontor till andra advokatkontor i
Sydafrika. Jag uppgav att det var pengar som
var avsedda för »development purposes« och
liknande allmänna ändamål.

Christian Åhlund satt också med i den engelska
International Defense and Aid Fund (IDAF) som
var en viktig kanal för svenskt hemligt stöd och
även AIC använde IDAF:s kanaler.

IDAF och AIC hade »radion« för akuta trans-
aktioner till UDF. På telefon bestämdes en inter-
vju för radio där tidsangivelserna var den som
summan som skulle översändas. Pengarnas väg
var redan fastställd.

Säkerhetspolisen lyckades aldrig avslöja var
Christian Åhlund fick pengarna ifrån eller vart de
gick. Först när Sydafrika blivit demokratiskt
avslöjade Christian Åhlund kopplingen till AIC.

Ett annat sätt var att byta pengar. Svenska
pengar sattes in på ett konto någonstans i Europa.
Där hämtades de ut av en person eller organisa-

tion från Sydafrika som hade pengar innestående
på ett bankkonto i Sydafrika och som man inte
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Varje dag annonserades vilka organisationer
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fick föra ut ur landet. En summa rand, motsvara-
de det belopp som AIC satt in på kontot i Europa,
togs ut av UDF från kontot i Sydafrika.

Ingen överblick
Få personer, varken i Sverige eller i Sydafrika,
hade den totala överblicken över UDF, dess orga-
nisationer, verksamhet och ekonomi. Det var en
säkerhetsfråga, regimen försökte infiltrera orga-
nisationer. Det hade lyckats tidigare och därför
var man mycket försiktiga. På -talet hade den
sydafrikanske spionen Craig Williamsson lyckats
nästla sig in i International University Exchange
Fund, IUEF, en organisation som bland annat
fick pengar från Sida och som gav stipendier till
ungdomar inom befrielserörelserna.

En av de få som hade god insyn och överblick
över UDF och alla deras medlemsorganisationer
var Jan Hodann på Palmecentret. Han började
arbete på Palmecentrets föregångare AIC :

– Samarbetet med UDF byggde på att vi
hade förtroende för och litade på varandra.
UDF bestod ju av nya personer som vi inte
kände till sen förut. Många var advokater,
präster – Beyers Naudé och Allan Boesak var
internationellt kända och trovärdiga perso-
ner i kyrkliga sammanhang. Att Boesak
senare på -talet så tragiskt och plötsligt
inte längre agerade fläckfritt är bara beklag-
ligt. Men fram tills det hände var våra mel-
lanhavanden utan anmärkningar.

Prästen Allan Boesak, var en av UDF:s grundare
och en ofta sedd besökare i Sverige. Boesaks drev

en stiftelse, Foundation for Peace and Justice,
som stöddes av en rad internationella givare,
bland annat av danska kyrkans nödhjälp, den
norska kyrkan och i Sverige av Sida, både direkt
och via Olof Palmes Internationella Centrum.
Stiftelsen stödde olika sociala projekt i de fattiga
kåkstäderna i framför allt Kapprovinsen.

 larmade den danska kyrkan de övriga
nordiska givarna då de en tid inte fått tillfreds-
ställande redovisningar. Danskarna anlitade en
advokatbyrå för att granska projekten. Det mesta
var helt korrekt, men det fanns också en del
oklarheter som gällde lån till anställda i stiftelsen.
Under apartheid var det inte ovanligt att samar-
betsorganisationer också fungerade som »bank« i
liten skala gentemot sina anställda eftersom
systemet diskriminerade svarta och det var svårt
för dem att kunna låna pengar i en vanlig bank. I
Boesaks stiftelse hade anställda fått låna pengar
utan att gamla skulder betalats tillbaka. Danska
kyrkans uppmärksamhet kring Boesak ledde
också till att andra givare, till exempel Coca-Cola
och sångaren Paul Simon som gett bidrag också
började titta närmare på stiftelsen. När Boesak
vägrade komma till Skandinavien och redovisa
en slutrevision nådde informationen biskop Des-
mond Tutu som polisanmälde Boesak.

Rättegången som följde tog upp  åtalspunk-
ter och hörde vittnen bland annat från Sverige.
En av dessa punkter var ett bidrag från Sida till
filmproduktion inför valet som istället använts av
Boesaks fru att bygga en studio.

Det framkom bland annat att den revisionsfir-
ma som Boesak anlitat hade fejkat revisionerna
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varför det hade varit omöj-
ligt för givare att se vad
som var fel.

Domaren valde att
döma på fyra åtalspunkter
av de , ingen av dessa
berörde svenska organisa-
tioner.  dömdes Allan
Boesak till sex års fängelse.
Hans kamrer dömdes
också till sex år. I dag –
 – är Boesak fri och
har förlåtits av ANC. Han arbetar som präst igen
och är engagerad i lokala sociala frågor i västra
Kapprovinsen.

Många inom solidaritetsrörelsen var djupt
besvikna. Allan Boesak hade varit en förgrundsfi-
gur, en karismatisk person som inte minst kyrkli-
ga och politiska ledare i Sverige haft stort förtro-
ende för.

Men Boesak var verkligen ett undantag för
trots de svåra omständigheterna under apartheid-
tiden var det nästan aldrig några problem i samar-
betet mellan AIC och UDF. Pengar skickades, kom
fram och användes som det var planerat.

Av de cirka  miljoner som betalades ut
under tio års tid, så var det bara två organisatio-
ner som till slut inte kunde redovisa vad de gjort
med sina pengarna – totalt   kronor – det
vill säga  promille. Det dels var organisationen
CONTRALESA (Congress of Traditional Leaders
of South Africa) där en person blev skjuten och
hans hus sprängdes och dels Soweto Civics Orga-
nisation som redovisade muntligt. AIC råkade

också ut för ett checkbedrägeri
som polisanmäldes men
utredningen las ner.

Det kan vara ett intressant
perspektiv i dag, när sydafri-
kanska politiker ofta upp-
märksammas för misstankar
om korruption och andra
oegentligheter snarare än för
den politik de driver. Jan
Hodann:
– Jag tror inte folk förstår ur

hårt kämpande och seriösa alla var. Det före-
kom inte att man utnyttjade ett system för
att använda pengar till flotta bilar och dyra
vanor. Till exempel så skapade vi ett konto
för »retreats«, dvs. det fanns en möjlighet för
ledande UDF personer att åka ut ur landet
och vila upp sig, sova och äta i en säker
miljö. Den posten utnyttjades aldrig av
någon.

UDF fick redovisa muntligt för AIC, Sida och en
person från legationen i Pretoria. Mötena skedde
utanför Sydafrika, ibland i Botswana eller i Stock-
holm.

Direkta kunskaper
Med UDF inne i Sydafrika kunde man resa in i
landet, träffa personer och få direktinformation
och kunskap om den politiska situationen och
kampen mot apartheid. Det spelade en viktig roll
för opinionsarbetet i Sverige.

 reste Jan Hodann till Sydafrika för första
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gången för att träffa representanter för UDF och
olika organisationer som sökt stöd hos AIC.

För att inte riskera att den information han
fick skulle hamna i fel händer, skickade han efter
varje möte sina anteckningar till sin syster i Lon-
don som skickade dem vidare till Sverige…

– Att hitta ett brev till Sverige i en brevlåda

hade ju inte varit så svårt, men till England
var det svårare. UDF:s säkerhetstänkande var
imponerande. Jag mötte någon som tog mig
till ett garage där vi bytte bilar och åkte vida-
re. Ofta skedde ofta möten under promena-
der, i parker, på stränder. Man kunde aldrig
sitta särskilt länge på ett kafé. Det innebar att
diskussionerna blev väldigt »hands-on”, kon-
kreta och effektiva. UDF-aktiva levde under
väldigt press.

Personliga bedömningar
– Jag träffade alla organisationer för att
kunna göra en bedömning, framför allt om
de skulle klara att hantera det ekonomiskt
och det var också en kvalitetssäkring av pro-
grammen. De måste ha kapacitet att kunna
redovisa till UDF:s kassör. De ville ofta dis-
kutera sin verksamhet och jag la mig ofta i,
hade synpunkter och det var uppskattat att
man diskuterade politik.

Men, det fanns också en skepticism bland en del
av UDF:s ledare mot den svenska socialdemokra-
tin och vilka motiv som låg bakom den generösa
finansieringen av UDF. Det fanns de som tyckte
att välfärdsmodellen var en muta till arbetarklas-
sen för att inte kräva äganderätt till produk-
tionsmedlen. Så småningom insåg man att de
svenska pengarna inte var kopplade till några
politiska motprestationer. Efter  skedde
också politiska förändringar inom befrielserörel-
sen och som gjorde att den politiskt hamnade
mycket närmare den svenska socialdemokratin.
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Trots regimens försök att krossa UDF växte sig
fronten starkare.

 gratulerade UDF i stora annonser ANC
till -årsfirandet. Regimen skärpte förtrycket,
med undantagstillstånd, arresteringar och trakas-
serier. Slutet av -talet var en tid av stor repres-
sion.

Legationen i Pretoria blev en än viktigare akti-
vare part i samarbetet mellan AIC och UDF. 

kom Anders Möllander – som idag är Sverige
ambassadör i Sydafrika – för att efterträda Birgit-
ta Karlström-Dorph. På samma sätt som sin före-
trädare sökte Anders Möllander kritiskt referen-
spersoner som kunde hjälpa till att guida rätt
bland människor och grupper som ville ha och
behövde stöd.

– Jessie Duarte och nuvarande vice-presi-
denten Phumzile Mlambo-Ngcuka var två
personer som jag hade stort förtroende för.

Han var också ett viktigt stöd för AIC i de kon-
takter som redan upprättats och kunde exempel-
vis följa upp ekonomiska rapporter:

– Vid ett tillfälle tyckte jag att UDF inte sköt-
te sin rapportering och jag rekommenderade
AIC att inte betala ut mer pengar. Då blev
jag kallad till ett möte med UDF som då för-
följdes och trakasserades av regimen på alla
vis. Jag kom till en restaurang i Johannes-
burg och blev visade till ett avskilt rum. Där
satt hela den efterlysta UDF-ledningen, som
genom att samlas på det sättet tog en enormt
stor risk Men de var angelägna om att reda
ut problemen och det gjorde vi också.

– Många gånger under de fem år jag var i
Sydafrika, kände jag att det spelade roll vad
jag gjorde. Jag och min fru fick ofta inbjud-
ningar till förtäckta politiska möten under
begravningar, kyrkomöten och sånt. Det var
nervöst, stämningen under den här tiden var
ofta laddad, det fanns så mycket hat att man
kunde ta på det.

– Ofta blev det så att vi diplomater funge-
rade som ett visst skydd för exempelvis gäs-
terna vid en begravning. Jag minns ett tillfäl-
le i Tomahole – AIC stödde civics där – när
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vi kom till just en begravning. Utanför
familjens hus stod en »casspir« – en slags
bepansrat militärfordon. De gjorde inget,
men när vi skulle lämna huset kom familje-
fadern och bad oss stanna, för sa han; »så
fort ni åkt kommer de att slå till, allra minst
med tårgas, och då kan vi inte äta maten«.

– Det kunde ibland vara svårt att hålla isär
rollerna och man måste sätta gränser. Ofta i
dag blir jag kallad »Comrade Ambassador«
vilket väl avspeglar hur jag betraktades av
dem då. Men, jag gick exempelvis inte upp
och toyi-toyade (en slags afrikansk dans)
offentligt på möten och jag har aldrig
smugglat något. Jag ville inte bli utvisad och
vi sågs verkligen som fiender av apartheidre-
gimen och hade därför alltid ögonen på oss.
Det hände ju att man öppnade morgontid-
ningen och det stod »Sweden go to hell« när
Stockholm hade fattat något beslut.

Hemliga möten på
Bommersvik
För att undvika att bli en förbjuden organisation
var det viktigt för UDF att visa att man inte var
ett förtäckt ANC.

Ingen, varken inom eller utom Sydafrika, ifrå-
gasatte att ANC var den organisation som ledde
kampen mot apartheid, men med en allt snabba-
re växande medborgarrörelse inne i landet så
hade det blivit spänningar.

I januari  möttes ANC:s ledning i exil med
fyra representanter för UDF på SSU:s kursgård

Bommersvik i Sörmland. De hade fått hjälp av
legationen i Sydafrika med visum och biljetter
och på Arlanda möttes de av Monica Andersson,
internationell sekreterare på SSU.

– Mötet skulle hållas hemligt av säker-
hetsskäl och mycket få visste att de var i
Sverige. Vi tog dem genom VIP ingången på
Arlanda så de inte skulle bli igenkända i
ankomsthallen.

– De var inte alls utrustade för svensk vin-
ter. Cheryl Carolus, UDF-ledare från Kapsta-
den och senare minister i ANC-regeringen
kom i guldsandaletter till ett Arlanda med
minus  grader och snö. Jag fick åka till
Konsum i Södertälje och köpa kläder, vantar,
jackor och stövlar.

De som möttes på Bommersvik var ANC-ledarna
Oliver Tambo, Thabo Mbeki, den numer avlidne
generalsekretaren Alfred Nzo, Thomas Nkobi,
Aziz Pahad och Mac Maharaj och från UDF kom
Raymond Suttner, Muhammed Valli Moosa och
Cheyl Carolus, Yunus Mahomed och Arnold Sto-
file.

På Bommersvik kunde de båda organisatio-
nerna i lugn och ro och i en säker miljö komma
överens om en gemensam strategi. Rollfördel-
ningen mellan de båda var inte klar och det gällde
inte minst i förhållande till det internationella
samfundet. UDF:s nära förhållande till den
svenska arbetarrörelsen hade skapat osäkerhet
hos ANC.

Mötet mellan ANC och UDF var internt, men
besöktes diskret av några få företrädare för social-
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demokratiska partiet och regeringen, som utri-
kesminstern Sten Andersson.

För UDF var mötet med ANC i Stockholm en
vitamininjektion. En ny och intensivare mot-
ståndsfas inleddes – nu var man övertygad om att
slutet nära.

Den optimistiska anda som präglade UDF var
inte lika uttalad bland ANC-representanterna.

Lindiwe Mabuza som då var ANC:s represen-
tant i Stockholm, delade taxi från Bommersvik
med Monica Andersson.

– När vi åkte därifrån frågade jag Lindiwe
Mabuza, när tror du apartheid faller? Hon
svarade då; »jag önskar jag kunde säga annat
men jag tror inte det blir under min tid«.

Fyra år senare frigavs Nelson Mandela.

Mer och bredare stöd
I Sydafrika växte den fackliga organisationen
snabbt och  bildades COSATU-Congress of
South African Trade Unions med  förbund och
  medlemmar. Det var både ett fackligt
och politiskt genombrott i kampen mot apart-
heid. Men COSATU beslöt att inte gå med i FFI, i
några av medlemsförbunden fanns starkt kom-
munistiskt inflytande och de var misstänksamma
och ville inte vara med i en organisation som
man ansåg var starkt influerat av amerikanska
intressen. Istället knöt COSATU direkta kontak-
ter och med Sverige och några andra länder,
framför allt Norden och Holland. COSATU:s
förste generalsekreterare Jay Naidoo besökte Sve-
rige första gången senvintern :

– Den svenska fackföreningsrörelsen hade
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alltid stött kampen mot apartheid i interna-
tionella organisationer som ILO där jag hade
mött dem. När COSATU bildades var det en
brokig samling fackförbund och många av
dem ville inte vara med i FFI. Det var ingen
lätt sak att åka till Bryssel och säga att vi inte
vill ha något med er att göra, däremot vill vi
gärna samarbeta med några av era medlems-
organisationer. Men LO/TCO var väldigt

öppna. Vi reste till Stockholm och förklarade
för dem hur resolutionen om FFI kommit
till, att bildandet av COSATU byggde på
kompromisser, och sen berättade vi vilka vi
var och vad vi ville.

– Vi satt till långt in på natten och prata-
de. De förstod och såg att vi var seriösa och
ville bygga upp en verklig fackföreningsrö-
relse på samma principer som de var grun-
dade på. De förstod också den politiska
kopplingen genom deras egen relation med
det socialdemokratiska partiet. Vi hade för-
troende för varandra.

– Det var ett besök jag inte glömmer av
flera skäl. Det vara strax efter mordet på
Olof Palme och vi besökte platsen där han
dödats. Det var kallt och vi hade bara gym-
nastikskor och vi frös förfärligt. Vi hade inga
pengar heller. En kväll när vi arbetat hårt
ville vi gå och lyssna på jazz och vi sprang
ihop med en kille som kom med instrument
och han bjöd oss till en pub. Väl därinne
räknade vi ihop om vi skulle ha råd att köpa
ett par öl – vi hade blivit bjudna på inträdet.
Då ropade någon att han kände igen oss från
TV: »vi har en grupp från motståndsrörelsen
i Sydafrika här«. Vi fick champagne och jazz-
bandet spelade Free Nelson Mandela och alla
var otroligt vänliga mot oss. Det var en all-
deles fantastisk upplevelse.

Stöd till allt
Från  och fram till  uppgick stödet från
LO/TCO till COSATU till nästan  miljoner
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kronor. Sverige, tillsammans med de nordiska
länderna och Holland blev kärnan i stödet till
COSATU.

Det var inte bara till facklig utbildning utan till
allt som behövdes för att man skulle kunna över-
leva. Ungefär  miljoner användes för rättshjälp
till fängslade fackliga ledare och humanitärt stöd.

Resten gick till utbildning, men också till hyror,
utrustning som faxar och kopieringsmaskiner. En
del användes också till att förse de fackliga orga-
nisationernas kontor med säkerhetsordningar, de
var ofta var måltavla för apartheidregimens sabo-
tage och trakasserier.  så bombades exempel-
vis COSATU:s kontor i Johannesburg.
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ANC:s representant i Sverige, Lindiwe Mabuza och AIC:s Bengt Säve-Söderbergh med uppropet mot apartheid. 
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Detta var svenska skattebetalares pengar, men
inte många, varken i Sverige eller i Sydafrika,
kände till varifrån pengarna kom och vad de
användes till; det visste bara de högsta fackliga
ledarna, några advokater, ett fåtal på bistånds-
nämnden och Sida.

I Sydafrika brukar det
skämtas om att många advo-
kater överlevde apartheidå-
ren på svenska biståndspeng-
ar, och i viss mån stämmer
det. Facken anlitade i början,
när de var nybildade, ofta
advokater för att få hjälp i
tvister och förhandlingar.
COSATU och många andra
anlitade en firma som hette
Cheadle, Thomson och Hay-
som – tre advokater som var
apartheidmotståndare och
idag är framstående i det

demokratiska Sydafrikas – och internationella
rättsväsendet. Douglas & Velich var en revi-
sionsfirma som hade svenska finansiärer.
Cheadle, Thomson och Haysom hade en betyd-
ligt lägre taxa för uppdrag för facket –  rand i
timmen medan vanliga advokater tog  rand.
Barristers – försvarsadvokater – tog   rand
per månad vilket förklarade varför försvaret av
exempelvis metalledaren Moses Mayekiso som
ställdes inför rätta för högförräderi , var så
dyrt.

Fackfilm på export
Att de sydafrikanska befrielseorganisationerna
fick mycket pengar från utlandet provocerade
apartheidregimen och  förbjöds facket och
andra att ta emot stöd utifrån.

Det var inget nytt för fackföreningsrörelsen.
 hade COSATU:s föregångare FOSATU drab-
bats av samma sak men kreativt hittat sätt att ta
sig runt förbudet. Alec Erwin som då var general-
sekreterare kom då på idén att man skulle produ-
cera en film som sen såldes fruktansvärt dyrt
utomlands.

För att kringgå förbudet skickades alla pengar
till en advokatbyrå
som sen väl inne i
landet slussade peng-
arna vidare. Märkligt
nog var det inga pro-
blem att skicka peng-
ar till advokaterna i
Sydafrika, Hans
Fogelström som var
chef på LO/TCO:s
biståndsnämnd:
– Nej, bankerna fun-
gerade, jag tror att vi

arbetade via en brittisk bank. Men det gamla
Sydafrika var märkligt på många sätt. Som
svensk hade man en bild av att en diktatur är
si och en demokrati är så, men det stämde ju
inte.

– Jag pratade med Cyril Ramaphosa en
gång om en förestående rättegång och då sa
han till min förvåning, »jag har det största
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Kvinnliga arbetare i protest.
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förtroende för sydafrikanska domstolar«. Jag
höll på att ramla av stolen. Som jurist hade
han förtroende för domstolsväsendet. Men,
sa han, »det är lagarna det ska ändras på«.

Det var inte bara Sverige som stödde COSATU
under den här tiden, men stödet från Sverige var
det enskilt största och det var heller inte öron-
märkt. Andra fackliga organisationer från länder
som Storbritannien och Kanada bekostade

enbart facklig utbildning. Det svenska fackliga
biståndet var också ett sätt att hjälpa apartheids
offer och att stärka fackföreningsrörelsen som en
del i kampen mot apartheid.

Medan LO stödde både politiska och fackliga
organisationer, exempelvis också ANC i exil, drog
LO/TCO:s biståndsnämnd en strikt linje mellan
ANC, dess fackliga gren SACTU och den fackliga
rörelsen inne i Sydafrika. Hans Fogelström:

– I biståndsnämndens stadgar står det att vi
ska stödja fria och självständiga fackliga
organisationer; underförstått skulle vi inte ge
pengar till politiska organisationer som star-
tade fackliga organisationer vilket är mycket
vanligt i utvecklingsländer.

– Då föll det sig naturligt att vi inte gav
pengar till SACTU utan till en organisation
som fanns inne i Sydafrika.

Kritiker till LO:s hållning menade dock att LO
och Socialdemokraterna var ett exempel på mot-
satsen – hur den fackliga och politiska kampen
går hand i hand, och att skälet att man inte ville
stödja SACTU var att de ansågs för kommunis-
tiska.

Generöst bistånd 
Välviljan att skänka pengar till fackföreningsrö-
relsen var inte helt okomplicerad och i efterhand
kan man fråga sig hur det påverkade alla inblan-
dade. LO/TCO:s biståndsnämnd var den enskilda
svenska organisation som förmedlade mest peng-
ar under åren  till . Hans Fogelström:

– Vi hade stort förtroende för våra sam-
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Cyril Ramaphosa inser att det inte är lätt att sparka rätt –
verkar lättare att åka.
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arbetspartners och visste ungefär vilka medel
de fick eftersom vi samordnade stödet via
FFI och yrkesinternationalerna utom just till
COSATU som vi stödde direkt.

– Mot slutet tyckte jag att våra samar-
betspartners började ställa för stora krav och

jag undrade om det berodde det på oss?
Hade vi varit för mesiga? Hade pengarna
varit för anonyma? De hade Sida och oss
som avsändare. Våra egna förbund var
tyvärr då inte med och finansierade eftersom
det fanns så generöst med pengar från Sida.
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Gruvarbetare protesterar mot de farliga arbetsförhållandena.
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LO och TCO använde dock egna pengar till
att vid olika tillfällen manifesterade sin soli-
daritet. Jag ville att förbunden skulle ta mer
eget ansvar. Tanken från Sida är ju också att
biståndet ska skapa engagemang i Sverige
och jag tyckte vi missade det med stödet till
Sydafrika. Det har tack och lov ändrats nu,
idag är det mycket större egeninsatser från
förbundens sida.

Gruv, Metall och Kommunal
Det fackliga stödet till Sydafrika skedde inte
enbart genom LO/TCO:s biståndsnämnd eller

LO. Flera enskilda LO-förbund hade nära kon-
takter genom sina yrkesinternationaler och de
hade också egna pengar för solidaritetsaktioner.
Gruv, Metall och Kommunal var förbund som
utvecklade nära samarbete med sina systerorga-
nisationer. Anders Stendalen, som var både
svenska Gruvarbetareförbundets och gruvinter-
nationalens, MIF, ordförande under -talet spe-
lade en viktig roll. Han såg till att sydafrikanska
Gruv, NUM som var det största facket i landet,
fick en styrelseplats i internationalen, MIF och
han tog initiativet till att det  bildades en gru-
varbetarefederation för hela södra Afrika med
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Cyril Ramaphosa och NUM-ledningen träffar Olof Palme med Anders Stendalen.
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fack från Zimbabwe, Namibia, Botswana med.
Svenska Gruv i Grängesberg stod också för prak-
tisk solidaritet och vänskap. NUM-ledare som
Cyril Ramaphosa och James Molatsi besökte ofta
Grängesberg och blev vänner med Gruv:s dåva-
rande ordföranden Stig Blomqvist och Anders
Stendalen. När Nelson Mandela  för första
gången besökte Sverige var Anders Stendalen den
ende facklige ledare som var inbjuden till ett per-
sonligt möte med honom. Stendalen introduce-
rade också Ramaphosa och NUM-ledningen för
Olof Palme.

Många svenska gruvarbetare fick besök från
Sydafrika och det spelade stor roll att man fick
direkt information inifrån landet. Engagemanget
för gruvarbetarnas situation, också i Namibia och
södra Afrika generellt, var stort och man samlade
ofta in pengar till stöd. Ibland kunde stödet också
vara väldigt praktiskt och direkt som när svenska
och tyska gruvfacken skickade ner en läkare och
experter på gruvolyckor för att bistå NUM att
utreda en svår gruvolycka.

Smugglade gruvstöd
Under den stora gruvarbetarstrejken  när
  arbetare la ner jobbet så samlade svenska
gruvarbetare och andra organisationer inom
arbetarrörelsen in över  miljoner kronor – mot-
svarande , miljoner kronor idag – för att
rädda NUM.

Det var vid den här tiden förbjudet för facken
att ta emot utländskt stöd och pengarna fick
smugglas in. Peter Jansson var i Tanzania på upp-
drag av Kommunal för att utbilda fackliga ledare

där. Men han hade också en annan uppgift:
– Det gick inte att ta in utländska pengar på
bankerna i Sydafrika så vi måste få pengar på
annat sätt till gruvarbetarna. De svenska
pengarna kom till facket i Tanzania, där de
togs ut i dollar. Jag tog emot pengarna, häm-
tade dem i bruna papperspåsar och sen tog
jag tåget till Malawisjön.

– Det var jobbigt, det är en  timmar lång
resa med tåg som bara har britsar. I första
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LO och Ekumeniska nämnden i ett gemen-
samt upprop för ett svenskt handelsförbud 1986.
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klass är det fyra britsar i en kupé. Jag kunde
inte lämna kupén, pengarna låg i en tygväska
för att inte sticka ut. Jag sov med den som
huvudkudde.

– Väl framme mötte en person och tog
pengarna och åkte med båten över till
Malawi där det var enkelt att växla dem till
rand.

– Det var som en gammal svartvit spion-
rulle. Vi använde kodord. Jag fick veta om
kontakten att »han har tvärrandiga kläder«
och det här ska ni ska prata om: »var ligger
det här stället, skulle jag fråga, jag tror det
var ett hotell, och då skulle han svara, det
ligger inte i den här stan«. Andra och tredje
gången var det inte så svårt, det var samma
person. Tre sådana resor var jag med om.

Från Malawi tog ny kurir över och gick in i Syd-
afrika via Krugerparken och Swaziland. Det var
farligt, soldater jagade dem, Krugerparken är full
av vilda djur och en del kurirer. Hela kedjan var
farlig för det handlade om mycket pengar. En
halv miljon kronor varje resa.

– Vi hade en avstämning och fick aldrig
några rapporter om att pengar inte kommit
fram.

SSU och ANC Youth League
SSU har varit en av de mest aktiva organisatio-
nerna inom arbetarrörelsen för frihet och demo-
krati i södra Afrika. Under -talet var Sydafrika,
Nicaragua och Mellanöstern SSU:s tre stora
internationella frågor.

SSU var medlemmar i ISAK och hade också
egna kontakter med ANC:s ungdomsorganisa-
tion ANC Youth League. Men det var en kompli-
cerad relation. Monica Andersson var internatio-
nell sekreterare på SSU från :

– Jag vill påstå att ANC Youth League var en
rent kommunistisk organisation och hur
gärna vi än ville stödja deras kamp för frihet,
gällde kampen också för demokrati. Moder-
organisationen, ANC, var en bredare rörelse,
utåt sett hade de ett budskap men det fanns
nyansskillnader.

– SSU var i en svår situation, ANC Youth
League var medlemmar i den kommunistis-
ka ungdomsinternationalen, WFDY. Vi för-
sökte dra in dem i vår international IUSY,
för att de skulle får träffa andra än kommu-
nistländernas organisationer. Men ANC
Youth League hade folk som jobbade på
WFDY i Budapest, vilket ju var ett sätt att se
till att de hölls i ett fast grepp. WFDY betala-
de resor, kurser, seminarier och skickade folk
till Moskva för utbildning. Sånt hade IUSY
ingen som helst möjlighet att göra. SSU
betalade resor för ANC-ungdomar att delta
på IUSY- och SSU- aktiviteter.

– Trots att vi var kluvna till varandra av
politiska skäl var SSU kanske den internatio-
nella ungdomsorganisation som hade mest
kontakt med ANC ungdomarna. Men SSU
hade bättre kontakt med ANC, UDF,
SANCO, SAYCO och andra än med ANC
Youth League.
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ANC Youth League blev så småningom medlem-
mar av IUSY, men det var först år . I dag,
 är de till och med ordförande i IUSY.

Efter murens fall inledde det sydafrikanska
kommunistpartiet, SACP, en omvandlingspro-
cess, liknande den som de europeiska kommu-
nistpartierna gick igenom. SACP sökte i början av

-talet kontakt med socialdemokratiska partiet,
men det svenska partiet var inte berett att kon-
kret samarbeta.

Alternativ till Moskva
 fyllde ANC  år och Socialdemokraterna
beslöt att ge ANC en politiskt konkret födelse-
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Bojkott-demonstration på 1980-talet. Längst fram Kaire Mbuende, Eddie Funde, Hans-Göran Franck och Anna Lindh. 
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dagspresent – ett utbildningsprogram för  per-
soner. Under sex veckor skulle de på plats i Sveri-
ge studera hur ett demokratiskt samhälle funge-
rar. ANC hade aldrig tidigare deltagit i något lik-
nande i ett västland men många hade fått utbild-
ning i öststater, framför allt Sovjetunion.

ANC valde själva ut vilka som skulle vara med
i programmet och den första gruppen av fyra
kom till Sverige den  september .

Programmet hade organiserats av partiet och
ABF tillsammans. ANC:arna fick först gå på
Brunnsviks folkhögskola i tre veckor. Efter det
delas gruppen in i två och två som reste ut till
olika delar av Sverige. Där togs
de om hand av de lokala parti-
och ABF-distrikten som såg till
att de fick lära sig hur en vanlig
svensk kommun fungerar; de
olika politiska partierna, när-
ingslivet, kommunförvaltning-
ar, besöka skolor och arbetsp-
latser.

Conny Fredriksson som då
var internationell sekreterare
på Socialdemokraterna var den
som tog initiativ till utbildningsprogrammet;

– I våra kontakter med ANC under åren såg
vi att den enda politiska utbildning de fick
var i Moskva och Prag och vi ville ge ett
alternativ till det. Det var för oss ett sätt att
stödja en demokratisk utveckling av ANC
genom att erbjuda dem att uppleva hur det
svenska samhället fungerade.

Malin Olsson, ABF:s dåvarande internationella
sekreterare följde programmet nära och träffade
de som kom från ANC:

– Många av dem som kom hit var hårdföra
kommunister och det blev många intres-
santa diskussioner när de mötte den politis-
ka verkligheten i kommuner. Jag tror att det
var bra för dem att se hur lokal demokrati
fungerade och vi fick nog dem att tänka i
mer demokratiska tankebanor.

Lära känna människorna
Ett viktigt syfte med utbildningsprogrammet var

också att öka intresset för inter-
nationella frågor hos vanliga par-
timedlemmar. Runt om i Sverige
tog aktiva ABF:are och socialde-
mokrater emot ANC-gästerna. I
princip var alla parti- och ABF-
distrikt engagerade. Det var
mycket jobb med ambitiösa pro-
gram, på många platser lyckades
man engagera hela kommunen.
Det hölls många möten och
insamlingar och besöken fick stor

uppmärksamhet i tidningarna. För ANC:arna var
det ett bra tillfälle att berätta om situationen och
mobilisera stöd för ANC. Att få besök av sydafri-
kaner som var entusiastiska och kunniga stimule-
rade och många av dem som deltog i program-
met i partidistrikten fick ett minne för livet.

Ett av de  distrikt som tog emot var Kalmar.
Lucky Cyril Mabasa och Klaas Molefe var i Kal-
mar från mars till maj . Där togs de om hand
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av Håkan Juholt, numera vice partisekreterare, då
internationell ledare i partidistriktet i Kalmar.
Han minns ANC-programmet väl:

– Vi ville visa hur ett parti fungerar lokalt,
men framför allt ville vi visa vad demokrati
var i praktiken; skillnaden mellan den kom-
munala administrationen och partiet; att vi i
partiet inte är den kommunala administra-
tionen, även om kommunalrådet och parti-
ets ordförande kan vara samma person. Vem
gör vad? Vad är det för skillnad mellan
miljö- och hälsoskyddschefen? Mellan ordfö-
randen i miljö- och hälsovårdsnämnden?
Kommundirektören och kommunalrådet? 

– Det andra var samarbetet mellan facket
och partiet, att fackföreningsrörelsen har bil-
dat ett politiskt parti, Socialdemokraterna,
för att tillvarata sina medlemmars intressen i
allt det som gäller utanför arbetsplatsen, det
som man inte kan förhandla sig fram till.

– Många av dem som kom var statssocia-
lister, de ville socialisera hela samhället. Vi
var kommunpolitiker. Jag var lokal journalist
på en tidning, satt i fullmäktige och kultur-
nämnden. Det blev intressanta diskussioner.

– Självklart är man ödmjuk inför deras
erfarenheter med förtryck och förföljelse och
jag kunde känna mig lite som lillebror
ibland. Vilken rätt har jag, välmående full-
mäktigeledamot i ett rikt land, i en rik kom-
mun att överhuvudtaget ha synpunkter på
vilka metoder du väljer för din kamp? Och
sen gjorde jag dessutom det på lite halv-
knackig engelska. Men de bemötte oss aldrig

med den attityden. Det är tyvärr något man
kan möta nu i Östeuropa. Men ANC:arna
var entusiastiska.

– En viktig del av programmet var att de
skulle berätta för oss om sina villkor. Vi såg
inte det här som bistånd
utan att det skulle berika
oss också. Arbetarrörelsen
i Kalmar län blir vitalare,
vassare och mer stimule-
rande att vara med i om vi
tar emot vänner från
andra länder.

– Det här utbytet med
ANC:arna var en viktig
upplevelse för mig. Jag såg
sambandet mellan det Olof Palme sa i talar-
stolar och det jag kunde göra hemma i
Oskarshamn. Det hängde ihop. Han pratade
om befrielsekampen och kampen mot apart-
heid och gav mig hemma möjligheten att
sprida kunskap men också ge verktyg till
dem som ville förändra genom våra erfaren-
heter. Det var så otroligt meningsfullt.

– För min egen personliga del är det
direkt avgörande till att jag fortfarande kän-
ner lust att engagera mig. Politiken blev inte
bara retorik och fina tal, den blev ett hant-
verk, skruvar och muttrar hemma i Tormod
Nessets kök. Det är vackert.

Populärt program
Ryktet om ANC-programmet spred sig och so-
cialdemokraterna fick frågor om de inte kunde
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göra liknande program för andra. Hösten 

kom åtta personer från SWAPO och under våren
 besökte två grupper Sverige för att studera
vårt rättssystem. Några av dem var ANC:are i exil
men de flesta kom nu inifrån Sydafrika och en
organisation för mänskliga rättigheter som hette
NADEL, National Association of Democratic
Lawyers. Ordföranden, Pius Langa, som i dag är
Chief Justice (ordförande i Högsta Domstolen),
kom till Sverige och diskuterade med Conny
Fredriksson hur ett program skulle kunna orga-
niseras och strax därefter kom  advokater hit.
Bland dem fanns Dullah Omar, som blev justitie-
minister i den första ANC-regeringen, och Bri-

gitte Mabandla som blev
justitieminister. De satt
med i ANC:s juristgrupp
som arbetade med den
nya konstitutionen.

Det politiska samarbe-
tet mellan Socialdemokra-
terna och ANC utveckla-
des i slutet av -talet och
början av -talet. ANC
arbetade nu intensivt för

att förbereda sig att ta över makten. Olika grup-
per kom till Sverige för att diskutera både politis-
ka, organisatoriska och konstitutionella frågor.

Den ekonomiska politiken stod i centrum;
ANC:s ekonomiska kommitté förde en nära dia-
log med socialdemokratiska ministrar och eko-
nomiska talespersoner. AIC stödde fackföre-
ningsrörelsen COSATU:s omfattande utred-
ningsarbete som senare blev RDP, Reconstruc-

tion and Development Program. RDP var den
första ANC-regeringens ekonomiska plan.

Robben Islandfånge 
på Sverigeturné
Apartheid symboliserades för många av Nelson
Mandela i fängelse på Robben Island. Att det
också fanns vita i Sydafrika som var emot apart-
heid och satt i fängelse var inte lika känt.

 släppte regimen en av dem som dömts till
livstid i Rivoniarättegången tillsammans med
Nelson Mandela. Han hette Dennis Goldberg och
var vit. Efter  år i ett fängelse för vita i Pretoria
var han fast övertygad om att han skulle dö i
fängelset. När han fick ett erbjudande om att bli
frisläppt mot att han avstod från att kritisera regi-
men, accepterade han. Han flydde omedelbart till
England och kom snart att arbeta för ANC igen.

Bara några månader efter det att han släppts
bjöd SSU in honom till Sverige för att resa runt
till skolor och berätta om kampen mot apartheid.
Under tre veckor träffade han elever och SSU: are
i nästan hela landet. Det väckte stor uppmärk-
samhet, inte minst i media. Dennis Goldberg
stämde inte med bilden av apartheid. Monica
Andersson var SSU:s internationella sekreterare
:

– Det var en viktig och bra turné, många fick
kunskap och insikt om vad kampen mot
apartheid handlade om. Dennis tyckte också
att det var fantastiskt för honom. Han upp-
täckte världen på nytt efter  år i fängelse,
han älskade att gå på restaurang och äta god
mat, men fick problem med magen eftersom
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han var så ovan vid bra mat. Han sörjde
också att han inte hållit ut i fängelset. Men
han satt med vita fångar, utan stöd och soli-
daritet med sina ANC-kamrater. Det hade
varit det svåraste, att inte få vara med de
andra likasinnade, att inte veta vad de visste.

Namibia fritt
 utsåg FN den svenske socialdemokraten
Bernt Carlsson till sändebud i Namibia, för att
leda övergången till demokrati. Efter det att pre-
sidenterna Reagan och Gorbachev mötts 

skulle FN:s resolution om Namibias självständig-
het äntligen bli verklighet. Bernt Carlsson, som
fick uppdraget att leda processen hade en bak-
grund i den svenska arbetarrörelsen. Han hade
varit aktiv i SSU, hade arbetat tillsammans med
Olof Palme med förhandlingarna om fred i
Iran/Irakkonflikten, och också varit partiets
internationelle sekreterare och generalsekretare i
Socialistinternationalen.

Bernt Carlsson hade  fått till stånd ett
möte mellan SWAPO och vita namibier och Syd-
afrika var redo att ge upp kontrollen över Nami-
bia. Den  december skulle han flyga till New
York för att skriva under avtalet. Men planerna
ändrades sedan det sydafrikanska gruvbolaget de
Beers ville möta Carlsson i London för att disku-
tera Namibias diamanter. Detta ödesdigra beslut
ledde till Bernt Carlssons död. Han blev en av de
 människor som dog när Pan Ams flight 

störtade över byn Lockerbie i Skottland. Sydafri-
kas utrikesminister Pik Botha och en delegation
på  personer från regeringen var bokade på

samma plan men tog en tidigare flight.
Olyckan orsakades av en bomb som hade pla-

cerats i bagageutrymmet och som exploderade.
 passagerare omkom. Efter många års kri-

minalutredningar som omgärdats av spekulatio-
ner och konspirationsteorier har en person av
libyskt ursprung dömts för dådet.

En teori är att bomben var ett terrordåd riktat
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mot USA,  av de omkomna var amerikaner
och innan  september  var detta den mest
omfattande attacken mot amerikanska medbor-
gare som förekommit.

Bernt Carlssons minne hedras idag genom
fonden One World Action som grundades av Gle-
nys Kinnock.

FN:s arbete för Namibias självständighet fort-
satte under ledning av Martti Ahtisaari som 

blev Finlands president. Valet hölls i oktober 

och vanns överlägset av SWAPO vars ledare Sam
Nujomaa blev landets förste president.

När Berlinmuren föll och kalla kriget tog slut

och  satte det sina spår också i
södra Afrika. Namibia höll det första
demokratiska valet i oktober . I
Sydafrika släpptes Nelson Mandela
och andra politiska fångar och de
förbjudna befrielserörelserna fick
arbeta lagligt igen.

Därmed inleddes den sista fasen i
kampen mot apartheid. Det var en
ny situation för alla parter. Över en
natt skulle befrielserörelserna gå
från väpnad kamp till förhandlingar
med forna fiender.

Miljoner människor – som inte
ägde en ID-handling, många av dem
analfabeter och som saknat alla
demokratiska rättigheter, – skulle
rösta för första gången i sitt liv.

Det var en gigantisk uppgift. En
stor utmaning blev att omvandla
befrielserörelsen ANC till ett poli-

tiskt parti och bygga upp en organisation som
kunde ställa upp i ett demokratiskt val.

För oss alla i Sverige som i decennier varit akti-
va i solidaritetsarbetet kändes detta som den
verkligt stora och slutliga kraftsamlingen.

Men hur detta solidaritetsuppdrag skulle se ut
var det ingen som visste, minst av allt afrikanerna
själva. Sydafrika stod på randen till inbördeskrig.
Ingen visste om och när och hur apartheidregi-
men tänkte släppa ifrån sig makten. Och hur
skulle ett fritt, demokratiskt val kunna genom-
föras i ett land där de som skulle välja förtryckts i
generationer?
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ANC och arbetarrörelsen 
Detta var vad ANC hade väntat på i decennier
och också förberett sig för – i teorin.

Men nu var det praktik och efter Nelson Man-
delas frigivning blev det
bråttom. I maj  kom
Nelson Mandela till Sve-
rige för andra gången och
mötte den socialdemo-
kratiska ledningen med
statsminister Ingvar Car-
lsson i spetsen. ANC
behövde hjälp att förbe-
reda det kommande
valet. Många i världen var
beredda att ge ANC det
stödet, men Mandela ville att just de svenska soci-
aldemokraterna skulle göra det. Efter decennier
av stöd och samarbete hade ANC förtroende för
den svenska arbetarrörelsen, man kände det soci-
aldemokratiska partiet väl och hade under åren
sett hur man arbetade i valrörelser. Dessutom
hade Socialdemokraterna erfarenhet av att bistå
länder som också hållit val för första gången efter
en lång period av förtryck, som Chile, Namibia
och Nicaragua.

Socialdemokraterna ville ställa upp och hjälpa
ANC. Frågan var bara hur det kunde ske prak-
tiskt. Partiets biträdande internationella sekrete-
rare Monica Andersson höll i planeringen av pro-
jektet:

– Projektet var inte okontroversiellt i partiet.
Det fanns solidaritet med ANC, men också
ett visst mått av funderingar kring vilken

utveckling ANC ville se för Sydafrika. När
ANC frågade oss – och de tryckte särskilt på
att det var Socialdemokraterna de ville arbe-
ta med – så tyckte vi att vi hade en del att

bidra med genom vår långa
demokratiska tradition. Vi
ville inte att de skulle vara
utelämnade vare sig till de
kvarvarande kommunistlän-
derna eller till dem som bara
såg till framtida ekonomiska
intressen.

– Det var inget självklart
beslut från partiet att gå in i
det här samarbetet eller att
med svenska pengar göra en

insats för att få folk att rösta på ANC. Därför
gjorde vi klart redan från början att det skul-
le vara ett brett demokratiprojekt som inte
enbart riktade sig till ANC.

En av uppgifterna var att hjälpa ANC att bygga
upp partiorganisationen och partiarbetet för att
kunna fungera i ett demokratiskt system. En
annan var att hitta ett fungerande sätt att utbilda
de  miljoner väljare som aldrig röstat förut.

Socialdemokraterna fick pengar från Sida, det
var första gången någonsin som Sida beviljade ett
politiskt parti projektpengar för att göra något i
ett annat land.

Strategiskt stöd
Den person som fick huvudrollen att fredligt leda
Sydafrika från apartheid till demokrati var Cyril
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Ramaphosa. Han hade varit generalsekreterare
för gruvarbetarna i National Union of Mine-
workers och i den kapaciteten ofta besökt Sverige.
Nu ledde han den förhandlingsdelegation som
satt på andra sidan bordet mittemot apartheidre-
gimen.

I valrörelsen  var Cyril Ramaphosa inbju-
den av Socialdemokraterna dels för att delta i val-
kampanjen och dels för att studera hur en demo-
kratisk valrörelse gick till. Det blev en oglamou-
rös erfarenhet, med torgmöten, bussturnéer,
möten med människor – tufft politiskt vardags-
arbete. Under detta valarbete mötte Cyril Rama-

phosa Socialdemokraternas partisekreterare Bo
Toresson. Snart skulle de båda komma att valar-
beta tillsammans i Sydafrika, men de visste de
inte då.

En viktig del av arbetarrörelsens solidaritet
med befrielserörelser har varit att bjuda in dem
till Sverige för att följa partiarbetet, centralt och
ute i landet, både under valkampanjer och mellan
valen. Det har lett till att befrielserörelser och sys-
terpartier bett Socialdemokraterna att hjälpa till
med strategisk planering och utbildning av valar-
betare.

ANC:s förfrågan  var därför inte den första.
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 ville SWAPO i Namibia ha hjälp inför det
första fria valet som skulle hållas där i oktober
samma år. AIC startade ett projekt för utbildning-
en och engagerade Bo Krogvig. Han var tidigare
informationschef på Socialdemokraterna och
numera konsult, har arbetat i många länder med
partier och befrielserörelser under åren och det
började med södra Afrika.

Den första maj  åkte han tillsammans med
Kerstin Olsson, Lasse Andersson och Hans-Eric
Holmqvist till ett flyktingläger utanför Luanda. I
ett enkelt hus, utan fönster men med elström
ibland och svenska skolstolar att sitta på, höll
man kurs för SWAPO-anhängare som snart
skulle åka hem och bedriva valkampanj. Bo
Krogvig:

– SWAPO-folket ville veta allt, vad en val-
rörelse är, hur man bygger en organisation
för att klara en uppgift, för det är ju vad
det handlar om vare sig det är valrörelse
eller inte. Vi gjorde ett valspel med två
partier, de ritade affischer för hand, vi höll
debatter och avslutade med att man fick
rösta.

– Vi arbetade i grupper med frågor
som; hur kan den här kunskapen omsät-
tas hemma hos er? Vi ville inte trycka på
dem våra lösningar. Svårigheten med att
utforma en utbildning för ett första val i ett
land som många av dem som ska valarbeta
inte befunnit sig i på lång tid är att varken
dom eller vi visste de faktiska omständighe-
terna. Namibia är ju en sorts verklighet, i
Windhoek och en annan på gränsen till

Angola. Ta till exempel opinionsmätningar
som är ett viktigt instrument i allt valarbete.
Hur får man ett representativt urval där
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ingen vet hur många med-
borgare det finns eller vilka
de är. Då får man välja alter-
nativ som att stå vid en
brunn, gå till en marknad,
välja var tredje kvinna med
barn, helt enkelt urval från
en helt annan bas än vanligt.

– Som i allt långtsiktigt
demokratiarbete är det svårt

att mäta resultat av sådana här insatser. Bo
Toresson som var på plats under själva valet i
Namibia skrev ett vykort hem; »de har lärt
sig och tagit stora intryck av det ni gjort, de
gör precis som ni gör hemma. Högtalarna
fungerar inte.« 

– Skämt åsido vi hade också uppföljande
samtal med SWAPO och de var väldigt
nöjda, och det var vi också – de vann ju
valet. Det var också lätt att jobba med
SWAPO, de hade stort förtroende för oss
eftersom de visste vilka vi var och vad vi stod
för efter alla år som vi hade stött dem.

Smälta samman
För ANC var uppgiften att bli ett parti och en
kampanjapparat än svårare. Organisationen hade
varit förbjuden sedan . Nu skulle man möta
en motståndare som var välorganiserad och hade
både resurser och makt.

ANC hade vid sin första kongress  utsett
gruvfackets ledare Cyril Ramaphosa till general-
sekreterare och det var han som inte bara ledde
förhandlingarna med regimen utan också hade

den grannlaga uppgiften att smälta samman
exilaktivisterna från den väpnade kampen och
befrielserörelsen med dem som drivit kampen
inne i landet, medborgarorganisationer och fack-
en. UDF hade arbetat i former och strukturer
som var utmärkta för valarbete. Nu hade de upp-
lösts som organisation, men nyckelpersoner från
UDF kom så småningom att leda valarbetet när
ANC-ledningen insåg att de som levt i exil sakna-
de den erfarenhet som UDF:arna hade.

Bo Toresson och Ramaphosa träffades i valrö-
relsen . Ett år senare när Bo Toresson hade
avgått som partisekreterare fick han frågan om
han kunde leda partiets samarbete med ANC.
Hans partner blev Cyril Ramaphosa:

– Jag uppskattade Cyril från början. Han var
rak och ärlig som person och jag är av
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samma slag. Vi kom bra överens och kunde
verkligen tala klarspråk med varandra. Till
exempel när vi skulle dra igång jobbet inför
valet i Sydafrika och jag satt och väntade på
ett besked som aldrig kom eftersom ANC
hela tiden hade tusen olika frågor att ta itu
med. Till slut ringde jag Cyril och sa, det här
går inte, nu får du bestämma, antingen sätter
vi igång med det här arbetet, eller också läm-
nar vi Sydafrika och ni får klara er bäst ni
vill. Det här var vid  tiden på natten.
Klockan  på morgonen ringde han tillbaka.
»Vi kör«, sa han.

Förtroende gav plats
Decennier av nära relationer mellan ANC och
Socialdemokraterna var grunden för det förtro-
ende som var förutsättningen för att någon
»utifrån« skulle få inflytande i den avgörande
processen att förbereda ANC för det första demo-
kratiska valet någonsin. Bo Toresson:

– Det fanns en stark och naturlig koppling
till Sverige och det svenska partiet. Personre-
lationerna, Palme –Tambo – Mandela betyd-
de mycket för förtroendet. Sen ska man inte
övervärdera sin egen roll, men jag tror vi
lärde dem hur man skapar beslutsstrukturer,
pratar med varandra och gör upp om vem
som ska göra vad, vem som är ansvarig.
ANC var så oerhört upptaget, framför allt av
förhandlingarna om hur övergången skulle
gå till och av att stävja våldet. Dessutom
fanns de gamla apartheidstrukturerna kvar
överallt och de var inte ofarliga.

– Det borde ha varit ett svårare arbete att
ställa om till demokratiskt ledarskap och
arbete, men det gick så lätt. Det fanns en
mental beredskap. Senare har jag arbetat
med Östeuropa och kan jämföra. Där är det
helt annorlunda, det var så fruktansvärt
smärtsamt att folk där inte kunde inte disku-

Uppdrag Solidaritet 139

Bo Toresson hjälpte ANC att planera valarbete och väl-
jarutbildning. I bakgrunden författaren.

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 139



tera och fortfarande inte kan det. I Sydafrika
fanns en oerhörd entusiasm, folk brann för
att få jobba, ha ett val, äntligen ta över.

Många villiga hjälpa
Det fanns många som kände sig kallade att bidra
till demokratiseringsprocessen innan valet i Syd-
afrika. NDI – National Democratic Institute var
en av dem. Bo Toresson:

– Amerikanarna hade pengar och folk, men
gjorde fel saker; de ville utbilda ANC för ett
amerikanskt valsystem. Det tog tid att för-
klara att det inte skulle bli något ameri-
kanskt valsystem med datorer utplacerade i
byarna och i början ledde det en viss för-
virring hos ANC. Men det var ingen tvekan

om att ANC föredrog oss framför amerika-
narna.

– Sen var vårt arbetssätt annorlunda.
Första gången som jag var därnere, tror vi
satt i två dagar, och skrev upp nyckelord på
white board och diskuterade; det här är ett
element som måste in, hur vill ni lösa det?
Ok, då ska vi lösa det. Det blev deras plane-
ring och inte vår och vi gick in och sa vi ska
stötta det så här och det skapade förtroende
och skilde ut oss från amerikanare och
andra.

Hur det gick till när amerikanarna skulle lära
ANC om val och demokrati fick Beatie Hofmeyr
uppleva. Hon hade anlitats av ANC för att till-
sammans med Socialdemokraterna bygga upp
den organisation som skulle utföra utbildning
inför valet och hon hade skrivit Sydafrikas första
valhandbok:

– Det kom en grupp från NDI som hade rest
jorden runt och lärt ut hur man bedriver
valkampanj och nu skulle de lära oss. Valtek-
nik är ju rätt global, i alla fall i västvärlden. I
Sydafrika hade vi inte tillgång till media, de
flesta väljare hade varken TV eller tidningar
så vi måste bygga upp valarbetet på vårt sätt.
De som kom från Sverige och Socialdemo-
kraterna var tillräckligt skarpa för att inse att
de inte visste allt om Sydafrika utan de litade
på och lämnade det till oss, medan de bidrog
med det som de kunde bäst. Bo Krogvig tala-
de aldrig om för oss hur vi skulle mobilisera
ute i byarna. Amerikanarna å andra sidan
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ville ta över helt och ge oss ett
färdigt koncept. Jag minns en
diskussion med en afro-
amerikansk kvinna när
jag ifrågasatte deras
metoder. Då sa hon, på
sin bredaste ameri-
kanska att »honey, du
måste faktiskt bara lita
på oss, vi har gjort det
här i mer än hundra år«.
Då kunde jag faktiskt inte
låta bli att säga att »och hur
kommer det sig då att mindre än
 procent av den amerikanska
afroamerikanska befolkningen röstar? Vi
hoppas på åtminstone  procent.« Så sluta-
de samarbetet med amerikanarna. Men det
var inte bara de som betedde sig på det här
viset. Britter, tyskar, italienare, irländare hade
liknande attityd. De behandlade oss som om
vi befann oss i ett inbördeskrig och behövde
skapa fred och alla parter skulle sitta kring
ett bord och lära känna varandra och tala
om fria och rättvisa val. Men vi hade inte
problem med andra partier utan med regi-
men. Vårt problem var, hur skulle vi se till
att vi hade strukturer som kunde garantera
att valen blev fria och rättvisa, genom över-
vakare, partifunktionärer, internationella
observatörer. Vi blev behandlade som om vi
vore nybörjare i allt som hade med politik
att göra; låt oss sitta ner och tala om vad
demokrati är, vad mänskliga rättigheter är.

Vi visste det, vi hade kämpat i  år och
mer för det.

– Svenskarna var helt annorlunda.
De kom och sa; ok, hur övertygar
ni väljarna att rösta för er? Vilka är
de viktigaste sakerna ni behöver
veta för att formulera ert bud-
skap? Jag glömmer aldrig det
första mötet med Bo Krogvig. Vi

tog upp allt möjligt och han sa: allt
ni gör ska bedömas utifrån om ni

har satt väljaren i centrum för den
aktiviteten. Det blev en ledstjärna för oss.

Svenskarna hade ett sätt att alltid snabbt
komma till saken på ett mycket enkelt sätt.

Solidaritetsimperialism
Bo Krogvig som jobbade tillsammans med Bo
Toresson minns hur kaotisk situationen var
inledningsvis när alla ville vara med och ge stöd
och goda politiska råd till ANC:

– Det stod bildligt talat en kö av holländare,
engelsman och tyskar som ville hjälpa till
och som alla hade egen dagordning.
ANC:arna visste inte vad de skulle ta sig till.
Det slutade med att vi tog initiativet och
bjöd in alla – inklusive Popo Molefe som
varit en av de främsta UDF-ledarna och nu
var chef för ANC:s valkampanj – till Stock-
holm. Det var verkligen risk för solidaritets-
imperialism. Alla skulle åka dit och berätta
hur de hade gjort och tala om för ANC vad
de behövde. Nu fick Popo beskriva vad som
var viktigt för ANC och sen var det upp till
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oss och se vad vi kunde ta hand om på den
kravlistan. Där tror jag vi gjorde skillnad.

De olika partier och organisationer som var med
på mötet gjorde en uppdelning men i praktiken
var det bara svenska partiet som hade ett konkret
samarbete med ANC. Ingen annan hade samma
erfarenhet och kompetens av val i andra länder;
socialdemokraterna hade inte bara varit i Nami-
bia utan också i Baltikum och i Polen.

Valet i april  blev ett fredligt och demokra-
tiskt val med mycket högt valdeltagande,
omkring  procent. Nelson Mandela hade en

stor del i att valet blev en sån demokratisk fram-
gång. Hans övertygelse inspirerade valarbetarna
och mobiliserade väljarna.

Men, det krävdes också en gigantisk insats av
praktiskt arbete för att det faktiskt skulle gå att
genomföra valet. ANC stod inför sin kanske
största utmaning. Hur skulle man lära upp valar-
betarna? Hur skulle man lära ut till de  miljo-
nerna väljarna (man uppskattade siffran) hur det
går till att rösta? Och hur skulle man se till att de
registrerade sig – så att de verkligen fick rösta på
valdagen? 

Ketso Gordhan, var ANC:s valkampanjmanager:
– Bo Toresson kom till vårt första valsemina-
rium. Vi satte oss ner med honom innan och
ställde alla frågor vi kunde komma på, och
han hade i princip alla svar. Vi hade organi-
serat kampanjer och han hade lett valrörelser
och kombination av det blev väldigt bra.

Den viktigaste hjälpen vi fick från Social-
demokraterna var inledningsvis att de hjälp-
te oss förstå vad en valkampanj handlade om
och alla olika delar den bestod av, hur man
satte upp grundläggande strukturer och pla-
nerade och genomförde olika faser, vilka
problem som uppstod och hur man löste
dem. I nästa skede bidrog svenskarna med
väljarutbildningen, utformning av material
och planering. Det tredje värdefulla bidraget
handlade om utformning av själva valet och
den oberoende valövervakningskommissio-
nen IEC. Vårt stora problem var inte att
vinna valet utan att försäkra att människor
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kunde rösta och att valet var fredligt och
fritt.

VEETU – arbetskompaniet
I samarbetet mellan ANC och Socialdemokrater-
na kom man fram till att det behövdes ett »kom-
pani« som kunde göra det praktiska jobbet. Det
skulle också vara en organisation som var åtskild
från ANC organisatoriskt, men med nära kontak-
ter. För Socialdemokraterna fanns det två starka
skäl att vilja ha det så. För det första var det ett
sätt att se till att pengarna verkligen gick till att
utbilda valarbetare och väljare – och inte till alla
andra, också viktiga behov som ANC hade.
Under valkampanjen avlönade exempelvis ANC
  heltidsanställda. Det andra skälet var att
stödet handlade om stora belopp och socialde-
mokraterna inte kunde finansiera allt ur egen
ficka utan behövde stöd från staten genom Sida,
vars regler inte tillät att man direkt stödde ett
politiskt partis valarbete.

Så bildades VEETU (Voter Education and
Election Training Unit) i september . Bo
Toresson var då projektledare och jag efterträdde
honom i december  och jobbade med
VEETU fram till juli .

VEETU bildades genom en sammanslagning
av fyra existerande NGO’s, i Johannesburg, i Dur-
ban, i Kapstaden och i East London blev grunden.
De hade alla nära band till ANC. VEETU skulle
arbeta med alla demokratiska organisationer som
saknade erfarenhet av val. ANC var inledningsvis
tveksamma men accepterade snart den opartiska
grunden. Denna bredd – religiösa, kvinnor, fack-

liga, medborgerliga organisationer, plus en folk-
bildningspedagogik som aldrig prövats i Syd-
afrika förut gjorde att VEETU:s insats i valet blev
framgångsrik och uppskattad. Bo Krogvig:

– Med VEETU fick ANC tillgång till en orga-
nisation som var totalt fokuserad på att för-
flytta kunskaper från Shellhuset och utom-
lands och till dem som skulle träffa medbor-
garna, väljarna. Det var enligt kedjebrevs-
principen som till exempel företag som
Oriflame använder sig av. VEETU utbildade
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en som i sin tur utbildade  som i sin tur
utbildade … och så vidare, training of
trainers. De skrev enkla praktiska handböck-
er, inte uppslagsböcker eller ideologiska
pamfletter. De gjorde manualer om hur man
organiserar än det ena, än det andra. Teori
och praktik hängde ihop, vilket det gör gans-
ka sällan, ens i mogna organisationer.

– Jag har nu i många år jobbat med valrö-
relser och partiuppbyggnad i olika länder
men inget kan jämföra sig med VEETU.
Inget har fungerat lika effektivt, genomsyrat
en hel organisation, i det här fallet ett helt
land, och det tror jag aldrig jag kommer att
få se igen heller.

– Att det blev så måste knytas också till
personer, projektledaren Beatie Hofmeyr var
en enorm motor och hon hade stöd av erfar-

na utbildare som Roshene Singh. De skapade
en prestigelöshet i organisationen; allt var
enkelt och anspråkslöst men fungerade
effektivt. Samarbetet med oss vara också
prestigelöst, enkelt och entusiastiskt, vi kom
bara fram till vad som skulle göras och när
och hur. Det var stimulerande och man
kände att man bidrog. Men vi lärde oss
också sånt vi hade nytta av i arbetet i Sverige.
Vårt tänkande inför  års val hade fak-
tiskt stimulerats av våra erfarenheter från
Sydafrika.

Det var först i juli  som förhandlingarna i
CODESA (Conference for a Democratic South
Africa) beslutade att valet skulle hållas den 

april . Men VEETU:s arbete med att förbere-
da valet och väljarna hade börjat långt innan
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Jan O Karlsson delar ut en gratulationskram till den bästa
»dörrknackaren« under en väljarutbildning i Kapstaden.

Mandla Nkomfe, VEETU, utbildar kursledare.
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dess. Ingen visste hur många väljare det fanns –
man beräknade att det var mellan  och  mil-
joner. Ingen visste heller hur många partier som
skulle ställa upp eller hur många kandidater –
eller hur valsystemet skulle se ut. Ändå måste job-
bet sättas igång, väljarna måste nås och få infor-
mation om hur ett val gick till, att och hur de

skulle registrera sig och hur det praktiskt gick till
att få rösta.

VEETU:s uppgift blev att utbilda organisatio-
nerna så att de själva kunde utbilda andra – sina
egna valarbetare, kandidater och väljare. Hur
man gjorde för att ställa upp i valet, kampanjade
för sin politik, mobiliserade väljare och hjälpte
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Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 145



väljare skaffa rätt ID-handlingar så de kunde
registrera sig och lära dem hur man röstar.

VEETU i sin tur hämtade kunskaper och
intryck ofta från Sverige, man reste till Sverige
och träffade politiskt aktiva och tjänstemän i
kommuner och på länsstyrelser.

Valarbete i våldets Natal 
Peter Jansson som var ombudsman på Stock-
holms Arbetarekommun arbetade med VEETU i
Durban i Kwa Zulu Natal. Där var det politiska
våldet mellan ANC och Inkatha värst.

Det som i medierna i väst beskrevs som ett
oförklarligt våld mellan svarta, var i själva verket
iscensatt av krafter i Sydafrika som försökte för-

svaga ANC och helst stoppa valet. Dessa krafter
fanns inom många grupper, inte minst inom
apartheids polis och militär.

Inkatha är ett parti som stöds nästan uteslu-
tande av zuluer och som framför allt finns i
Kwa Zuluprovinsen. Det leddes av Mangosut-
hu Buthulezi, en zuluhövding som samarbetat
med regimen under apartheid. Våldet mellan
ANC och Inkatha förekom inte bara i KwaZulu
Natal utan också i kåkstäderna kring Johannes-
burg där det bor människor från alla olika
delar av Sydafrika, som flyttat till städerna för
att hitta jobb. Ofta bor de olika etniska grup-
perna i områden för sig, ofta ensamma män i
härbärgen, hostels, under arma förhållanden.
Det var inte svårt att mobilisera och uppvigla
till våld.

Peter Jansson skickades till KwaZulu Natal
för att det på grund av våldet var svårt att jobba

med väljarutbildning och valförberedelser där.
Risken var stor att många väljare inte blev regi-
strerade eftersom de (vita) tjänstemännen i kom-
munerna inte var intresserade av det. Peter åkte
med VEETU runt till kommunkontoren och kol-
lade upp registreringen. Ofta var det bara vita på
listorna.

– En gång var vi var ute på något litet ställe,
kommunchefen var hemma och la tak så vi
fick åka hem till honom. »Vi har registrerat
samtliga « sa han trots att det fanns en
kåkstad med flera tusen invånare där. Men
de skulle inte registreras menade han. Och
det berodde inte på att han var oinformerad
utan bara saboterade.
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Roshene Singh på besök hos valmyndigheten i Uppsala. Anders Eriksson med
flera tog emot.
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Peter höll också kurser om
valkampanjarbete. I Stock-
holm hade Peter jobbat med
just val och hade mycket
erfarenhet.

Att arbeta i Natal var far-
ligt, våldet mellan ANC och
Inkatha kunde blossa upp
var som helst. Vissa områden
sågs som Inkathaland men
Mandela hade sagt att det
inte fanns några förbjudna
områden, där ANC inte
kunde arbeta.

När VEETU-gänget en
gång var i Margate, nära ett
Inkathaområde, ville ANC-
anhängarna där fråga Peter
om råd eftersom de hört att
han jobbade med första maj i
Sverige:

– De skulle hålla ett möte för Mandela och
ville att vi skulle följa med för att titta på
platsen. Knappt hade vi stigit ur bilarna för-
rän vi blev beskjutna. Vi slängde oss ner i ett
dike. Det var en stor äng med kullar runt
om, man visste inte riktigt var skotten kom
ifrån. Det visslade runt öronen. ANC-killar-
na besvarade inte elden. Det gick snabbt och
jag tänkte bara på att försöka få undan
huvudet. Vi måste ha haft en mobiltelefon.
Sen kom polisen med en stor »sugga« och
hämtade oss. I efterhand är jag osäker på om
de som sköt gjorde det för att träffa, men det

frågar men inte när det visslar runt öronen.
Jag var skiträdd.

Sida finansierade Palmecentrets stöd till VEETU.
Danmark och Tyskland bidrog också till viss del.
Men framför allt var det ett nära samarbete med
personer från Sverige, med olika kunskaper och
kompetenser som var med, i Sydafrika i princip
hela tiden. VEETU:s projektledare Beatie Hof-
meyr.

– Det var bara svenskarna vi hade ett direkt
partnerskap. Ni var störst och dem vi hade
mest nytta av. Vi uppskattade att ni gav oss
input där ni var experter, med förberedelser,
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VEETU och ANC besöker S-kvinnors valstuga. Naph Manana, Mandla Nkomfe,
Temba Kinana, Ka Shabangu.
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planering, att skriva handböcker – men
också att ni lät oss ha huvudrollen.

– Men ännu viktigare för oss var att besö-
ka Sverige, det var en annan sorts utbildning
än när ni kom hit. Att se ett land utan fattig-
dom, med en demokrati som fungerar på
alla plan, att träffa människor som var så
»väluppfostrade« öppnade våra ögon och
fick oss att verkligen tro att det är möjligt,
det kan fungera. Det stärkte oss verkligen i
vårt arbete.

VEETU-projektet hade ett tydligt mål och strate-
gi. Alla som var röstberättigade skulle gå och
rösta på valdagen. För att klara att nå mer än 

miljoner väljare måste man sprida ringar på vatt-
net. Det var utbildning i industriell skala. Från
januari  till valet  april  ( månader)
genomförde VEETU  utbildningar – helgkur-
ser, veckokurser ofta med övernattningar och
mat, ibland med mer än  deltagare. Omkring
  utbildare – kursledare – utbildades under
denna tid och man nådde direkt , miljoner väl-
jare.

I en »mockelection« – ett provval, deltog
  personer.

VEETU:s insats hade enligt ANC, en avgöran-
de roll för att valet kunde genomföras så väl.

VEETU:s arbete har dokumenterat och utvär-
derats, både i Sverige och i Sydafrika. Det var ett
unikt folkbildningsprojekt, inte bara i sydafri-
kanskt perspektiv. De skrev själva boken
»Bringing out the Vote – Masstraining as an orga-
nising tool« – självklart i formen av en handbok,
för andra som ville göra samma sak.

PEMSA – svenska 
fredsövervakare 
Tiden mellan Nelson Mandelas frigivning i
februari  och det första demokratiska valet i
april  präglades i Sydafrika av våld och konflik-
ter. I kåkstäderna i East Rand runt Johannesburg
och – i Natalprovinsen rådde i det i praktiken
inbördeskrig.

Våldet underblåstes ofta av polis och militär.
Våldet var ett sätt att försöka hindra utveckling-
en. Efter Mandelas frigivning var nästa steg en
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process där alla parter satte sig ner och kom över-
ens om hur övergången till demokrati skulle ske.
Därför måste våldet stoppas. I september  slöt
 av de viktigaste aktörerna en fredsöverens-
kommelse, Peace Accord.

Fackföreningsrörelsen hade spelat en viktig
roll i fredsarbetet. Cosatu i Durban hade under
flera år utvecklat metoder kring konfliktlösning
och fredsarbete med bland annat lokala freds-
överenskommelser i byarna, ett arbete som stöd-
des av AIC. Cosatus fredsarbete och förhållnings-
sätt till konflikter blev vägledande i fredsfördra-
get, Peace Accord, som stöddes av både fackliga
organisationer, föreningsliv och kyrkorna.

Det var ett åtagande att verka för fred som låg
till grund för de förhandlingar om övergång till
demokrati som började tre månader senare. Men
extremhöger och vänster, liksom också militären,
stod utanför fredsfördraget.

En rad organisationer och kommittéer sattes
upp för att övervaka att överenskommelsen hölls.
Fackföreningsrörelsen organiserade och använde
sina nätverk.

 inträffade en massaker i Boipatong där 

människor dödades och efter denna tragedi trap-
pades våldsspiralen upp. Hela demokratise-
ringsprocessen var hotad.

FN antog  en resolution mot våldet och
skickade  fredsobservatörer till Sydafrika.

De svenska folkrörelserna beslutade att starta
ett gemensamt nätverk, PEMSA – Peace Monitor-
ing in South Africa – för att vara med och överva-
ka den sköra fredsöverenskommelsen. Det är
oklart hur idén föddes men Palmecentrets tidiga-

re fredsarbete med COSATU och kyrkan i Syd-
afrika hade gett många insikter om behoven och
erfarenhet av problemen. Andra folkrörelser hade
arbetat på liknande sätt inom sina nätverk.

Företrädare för Palmecentret, LO/TCO, ISAK,
svenska Ekumeniska Nämnden och Polisförbun-
det gjorde en studieresa och resultatet blev
PEMSA.

Unik samling
Det var en unik samling och en unik uppgift.
Sjutton olika organisationer i ett och samma pro-
jekt.

Här samarbetade, arbetarrörelsen genom Pal-
mecentret och LO/TCO:s biståndsnämnd, solida-
ritetsorganisationer som ISAK och Afrikagrup-
perna och kyrkliga organisationer som Luther-
hjälpen, Sveriges Kristna Råd, KFUM och
Caritas. Aldrig tidigare hade så många svenska
folkrörelser gått samman i ett enda projekt.
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Ingen av dem hade arbetat med fredsövervak-
ning. Alla hade stött kamp mot apartheid men nu
var det en ny situation, där konflikten stod mel-
lan inbördes grupper som egentligen borde slåss
mot en gemensam fiende.

PEMSA skulle rekrytera, utbilda och skicka ner
svenska folkrörelseaktivister till en situation som
innebar stora påfrestningar och risker.

Rekryteringen till uppdraget som fredsöverva-
kare skedde inom egna organisationerna; man
fick söka och de som blev uttagna fick gå igenom
en utbildning. Det var viktigt att kunna engelska
bra och de flesta som blev PEMSA övervakare
hade erfarenhet från att jobba utomlands. Mer än
 personer sökte och ville bli fredsövervakare.

Av dem valdes  personer ut. Sydafrikanska
utbildare kom till Sverige och förberedde överva-
karna.

PEMSA samarbetade med tre sydafrikanska
fredsorganisationer och de svenska fredsöverva-
karna som reste till Sydafrika jobbade med dessa
organisationer. Under perioden augusti  till
oktober  och fanns fredsövervakare på plats
både före, under och efter själva valet. En del
stannade i fem veckor, andra i upp till  veckor.

Att vara fredsövervakare kunde innebära en
rad olika uppgifter; allt från att vara med och
bygga upp organisation för fredsarbete till att fin-
nas på plats vid demonstrationer, strejker och
begravningar – ett viktigt tillfälle för politiska
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manifestationer i Sydafrika. Att övervaka så att
säkerhetsstyrkor fanns på plats och följde de upp-
förandekoder som fanns. Att faktiskt ingripa och
försöka lösa konflikter. Att ta vittnesmål och skri-
va rapporter om incidenter.

Det var förenat med stora risker att var fredsö-
vervakare, men det var också ett uppdrag där
man bara genom att vara där kunde hindra våld.
I Natalprovinsen där våldet var som värst, lycka-
des fredsövervakarna stoppa ett blodbad på
Umlazi – stadion där zulupartiet Inkatha hade
ockuperat och hindrat ANC från att hålla ett
möte. Fredsövervakarna ställde sig emellan och
såg till att säkerhetsstyrkorna fanns kvar tills
ockupationen hade upplösts.

Ingen från PEMSA blev i skadad i samband
med fredsövervakning, däremot blev en person
allvarligt skadad i en bilolycka.

Havsvågor i etern
Det inträffade allvarliga incidenter
som kunde ha gått illa men också
solskenshistorier som när en av de
svenska fredsövervakarna i East Rand i
Johannesburgområdet löste ett stort
problem. Sydafrikanerna hade fått
radiosystem av engelsmännen som
bistånd i fredsarbetet – ett efterlängtat
verktyg för att kunna kommunicera.
Men, fredssekretariatet fick ingen fre-
kvens av myndigheterna. PEMSA:s
övervakare som hade varit marinoffi-
cer kom då på en lysande idé; varför
inte använda det marina systemets fre-
kvenser, uppe i East Rand, mer än 

meter över havet fanns det ju inte några pansar-
kryssare… Sagt och gjort och radiosystemet fun-
gerade.

Många upplevde traumatiska händelser och
när fredsövervakarna kom tillbaka till Sverige fick
de alla vara med om debriefing, samtal där de fick
professionell hjälp att bearbeta sina upplevelser. I
en utvärdering av PEMSA projektet så uppger de
svenska fredsövervakarna att det som de upplev-
de som den allvarligaste riskfaktorn i Sydafrika
dock var trafiken. Något som inte på nåt sätt
förringar våldet, tvärtom.

Trots att det gjordes stora insatser av många
aktörer under tiden före valet så räknar man med
att mer än   människor dödades i politiskt
våld mellan  och .

Fyra svenskar som ingick i PEMSA. Från vänster Martin Misgeld, Robert
Eriksson, Bengt Gabrielsson och Åke Forsberg.
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ANC:S HÖGKVARTER, JOHANNESBURG – 

APRIL 1994: 

» days that shook the world«. Så hette filmen
som det utländska filmteamet hade fått tillstånd
att spela in. De skulle följa valet inifrån ANC:s
högkvarter och namnet de valt var en parafras på
titeln på den berömde amerikanske journalisten
John Reeds bok om ryska revolutionen.

De här efterlängtade aprildagarna handlade
den stora omvandlingen om att föra Sydafrika
från apartheids diktatur till demokrati genom ett
fritt och allmänt val, det första i landets historia.

Vi satt på tolfte våningen i Shellhuset, som
ANC:s högkvarter på Plein Street fortfarande kal-
lades . De enda utlänningarna som släppts in
var filmteamet, två amerikanska experter som
skulle hjälpa till att tolka valresultat – och jag.

I en del av våningen hade det byggts upp ett
kriscentrum som leddes av chefen för vårt väl-
jarutbildningsprojekt, VEETU, Beatie Hofmeyr.
På väggarna hängde stora vita pappark som för
varje dag av förberedelser fylldes med telefon-
nummer och kontaktnamn; det var ett livsviktigt
nätverk som skapades.

Polis, militär och, brandkår, viktiga kontakt-
personer för ANC, valmyndigheten, föreningar i
varje liten stad och by – alla måste vara identifie-

rade och beredda på att agera om det behövdes.
För varje dag som valet ryckte närmare växte

osäkerheten:skulle gå att genomföra ett val som
var fritt och rättvist? Det fanns inga garantier,
därför skulle alla möjliga förberedelser göras.

I kriscentrumet installerades telefoner och
datorer. De kontrollerades varje dag, om och om
igen. Teletekniker kom och gick. Golvet fylldes av
härvor av sladdar. Vi valarbetare skulle vara
spindlarna i detta nät – både bildligt och bokstav-
ligt. Ett finmaskigt rotsystem av människor hade
organiserats. De skulle rapportera och bevaka var
och en av de   vallokalerna. VEETU hade
ägnat  månader att bygga upp en organisation
och lärt människor hur valet skulle gå till, vad
som fick förekomma och inte. Ingen fick trakas-
seras. Inga vapen. Ingen partipropaganda. En
»Voting Agents Handbook« hade distribuerats i
tiotusentals exemplar till den minsta by långt ute
på landsbygden.

I ett hörn stod en kaffebryggare. Med mängder
av svenskt kaffe bredvid. Gevalia. Zoega. Doften
skulle komma att hålla oss igång under flera dygn
då ingen sov.

Min uppgift i kriscentrumet var att ta emot
rapporter från ANC:s  provinskontor och så
fort de kommit in, sammanställa läget vid, och i
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vallokalerna. Jag ringde upp; den första frågan
var om det hade kommit någon funktionär och
öppnat vallokalen och om den var på den plats
som annonserats så väljarna hittade dit.

Jag skrev ner all information på den lilla lap-
top-datorn, printade ut och såg till att andra i
rummet fick veta vad som skedde. Pappershögar-
na växte. Beatie Hofmeyr läste rapporterna och
bedömde när det behövdes åtgärdas. Telefonen
gick varm. Ibland talade hon engelska – med val-
myndigheten – och ibland afrikaans – ofta med
polisen och militären. De hade uppgiften att upp-
rätthålla ordning och säkerhet och på varje ort
fanns ett samordningscentrum, Security Joint
Operations Centre. Beatie Hofmeyr hade allas
telefonnummer och när hon ringde uppskattade
de att få tala sitt eget språk – som oftast var afri-
kaans. Jag förstod inget av vad som avhandlades,
men problem löstes för det mesta.

Valsedlarna skapade stora bekymmer.
Den nybildade, oberoende statliga valkommis-

sionen, IEC (Independent Electoral Commis-
sion) var ansvarig för att valsedlar kom ut till val-
lokalerna. Men det skedde inte alltid. Snart insåg
vi att valsedlarna hade potential att bli ett verkligt
hot mot hela valprocessen för utan valsedlar är
det svårt att genomföra val. Distributionen var en
Akilleshäl och orsakerna var framför allt två.
Inkathapartiet hade bojkottat valet ända in i det
sista, då de plötsligt bestämt sig för att ställa upp.
Då var alla valsedlar –  miljoner – redan tryck-
ta. För att lösa problemet tryckte myndigheterna
en klisterremsa som skulle sättas fast för hand
längst ner på valsedeln. De packades, skickades

separat och kom ibland inte fram alls och ibland
till fel lokal. Trots allt kom det mesta fram.

Den andra försvårande omständigheten är att
Sydafrika är ett stort land och förutom armén
fanns det ingen annan distributör än bryggerier-
na som hade en logistisk organisation som täckte
hela landet. ANC vågade inte gå med på att
använda armén; de visste ju inte i vilken mån de
var involverade i det »osynliga« våldet. Men
under själva valet ryckte trots allt armén in och
flög ut valsedlar med helikopter när de inte hade
anlänt till vallokaler efter två dagar.

När röstandet kom igång så var det både lugnt
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och nervöst. Vi såg bilder på TV som var
oroväckande stillsamma. Kunde man lita på dem?
ANC-ledarna Cyril Ramaphosa, Walter Sisulu
och Joe Slovo kom med
jämna mellanrum in i
kriscentrumet och ville
ta del av rapporterna
från distrikten. Men
våldet som präglat de
senaste dagarna var
relativt koncentrerat till
några platser och över
hela landet tycktes nu
ett stort, nästan sakralt
lugn, ha lägrat sig.

Kontrasten kunde
inte ha varit större till läget för bara några dagar
sedan.

Fyra dagar innan valet sprängdes en serie
bomber vid en taxistation i Johannesburg och
Pretoria och många dödades.

Två dagar senare, den  april, hade hela
demokratiseringsprocessen kunnat avstanna och
valet fått ställas in:

Det hade varit en tidig söndag morgon, min
födelsedag. Trots det hade Beatie Hofmeyr och
jag det första arbetspasset i kriscentrumet. Vi
skulle kontrollera att telefoner och datorer funge-
rade, ta kontakt med regionerna och se att allt
förflöt enligt plan. Vi åkte hissen upp på plan ,
det var släckta lampor på alla våningsplan och
förutom vakten i entrén såg vi bara två personer.
Vi hade med oss smörgåsar och jag satte på kaffe
innan vi började ringa och slå på datorerna. Efter

en knapp timme ringde telefonen och jag svara-
de. Det var en svensk journalist som fått mitt
nummer och ville få lite information. Jag satt

med fötterna på bordet
och just som jag lagt på
luren skakade hela bygg-
naden till. En kraftig
tryckvåg välte stolen och
jag föll i golvet. Lamporna
slocknade och jag hörde
ljudet av krossat glas från
andra sidan huset. Beatie
Hofmeyr, som stod vid
fönstret, lyfte genast en
telefonlur och en till, och
en till. De var alla tysta.

Hon försökte slå på en dator men all el var utsla-
gen. »Det var en bilbomb«, sa hon, »vi måste ut
härifrån, det kommer snart en till«. Vi tog oss ut i
trapphuset, som var becksvart, och börja springa
ner för trapporna,  våningar. När vi kom ner i
entrén mötte vi andra som också varit i huset.
Glaset i dörrarna var krossat; utanför fördes sire-
ner.

Vi gick ut på gatan och såg blod – eller det vi
trodde var blod – vattenpumpar hade spruckit
och vattnet forsade i rännstenen. Krossade vat-
tenmeloner från en fruktaffär i hörnan som hade
blåsts ut låg utspridda på Plein Street. Folk kom
rusande och polisen körde bort dem. »De som
spränger bilbomber brukar använda den första
att locka dit människor, sen spränger de den
andra för att döda«, varnade de. Vi rusade
därifrån till det hotell i närheten där det interna-
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Författaren i ANC kriscentrum.
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tionella presscentrumet låg. Vi berättade vad som
hänt och kontaktade alla som behövde informa-
tion. Sen kunde vi inte göra mer och innan allt
detta hade hänt hade jag tänkt fira min födelse-
dag. Visst hade jag bjudit några på kalas? Nu var
allt förvirrat.

På vägen hem blev för första gången någonsin i
Sydafrika stoppad av en polis
när jag körde mot rött ljus.
»Förlåt mig, sa jag«och jag
slapp böterna.

Bilbomben hade varit avsedd
för Shellhuset, för att förstöra
byggnaden och göra valet
omöjligt. Senare skulle det
komma fram att det var höger-
extrema apartheidanhängare
som rekryterat en man från
Europa att utföra dådet. Han hade kört fram en
bil med en  kg dynamitbomb i bagaget. Men
han hittade dåligt i Johannesburg och hade
svängt in en gata för tidigt. Bomben dödade åtta
människor, bland dem flera som förberedde valet
i ANC:s regionala kontor, ett kvarter bort från
Shellhuset. Många skadades, hus förstördes och
bomben lämnade en stor krater i gatan. Dagen
efter bomben sopade vi alla i Shellhuset glassplit-
ter medan telefonbolag och elbolag lagade led-
ningar. Inget skulle få stoppa valet.

När valet inleddes fanns det därför givetvis en
rädsla att något liknande kunde hända igen. Men
det var som om det grova tilltaget var ett
övertramp som hade gått för långt. På valdagen

ringlade köerna fridfullt, en del hade till och med
sig picnic och stämningen var förväntansfull.

Inne i kriscentrumet var bilden annorlunda.
Varje litet problem – i hela landet – hamnade hos
oss och skulle lösas av oss. Vår bild var stundtals
att valet var kaotiskt. Vid ett tillfälle under de tre
dagar som valet pågick – det fanns hela tiden en

fråga om hur mycket valet skulle
förlängas med för att alla skulle få
rösta – gick jag utanför huset och
besökte några vallokaler och fick
då en annan bild. Det var precis
som vi hoppats, och kändes näs-
tan som att gå in i skolmatsalen
hemma i Tyresö.

Under valdagarna tycktes det
som att alla – utom den lilla grup-
pen högerextrema vita apartheid-

anhängarna som inte ställde upp – verkligen ville
att valet skulle ske.

EFTER VALET VAR ÖVER följde en tid med
intensiva förhandlingar. Det hade varit problem i
Kwa Zulu Natal där vallokaler hade flyttats till
Inkathalokaler. Det hade varit andra problem
med Inkathas klisterremsor som inte fanns på en
del valsedlar. Den oberoende valkommissionen,
IEC, lyckades dock förhandla med ANC och
Inkatha om en uppgörelse som alla kunde godta.
Därmed kunde valet slutföras valet som både fritt
och rättvist och framgångsrikt.

Rösterna kunde börja räknas. Men det var ett
helt annat kapitel.

»På valdagen ringlade

köerna praktiskt taget

fridfullt, många hade med

sig picnic, stämning var

förväntansfull.« 
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Kvinnor i Zimbabwe med böcker från Bizim.
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EFTER VALET I SYDAFRIKA  var det många
som kände att solidaritetsuppdraget på var avslu-
tat. Södra Afrikas folk var befriande från kolonia-
lism och apartheid. Det hade ju varit målet hela
tiden. Bland solidaritetsrörelserna uppstod ett
tomrum och en osäkerhet, vad gör vi nu? Aktiva
såg inte längre en tydlig uppgift och det var en
utmaning att komma på vad man skulle göra
istället, hur solidariteten skulle se ut hädanefter.

Det var viktigt att värna den motivation som
så många svenskar, både inom och utom arbetar-
rörelsen, haft för södra Afrika. Fanns det något
att lära från de länder som redan var fria? Befriel-
sen hade i många länder inte följts av fria, demo-
kratiska val och det skulle dröja mycket länge.
Vilka behov var viktiga och vilka samarbeten
hade etablerats mellan solidaritetsrörelser i Sveri-
ge och de fria länderna? Och fanns det någon ny,
tydlig utmaning? 

Skåne och Zimbabwe
Biståndsföreningen Zimbabwe, Bizim är ett stu-
dieprojekt som ABF Skåne startade redan .
Mer än  ABF:are gick då under tre år i studie-
cirklar och samlade pengar till en studieresa.

– Det var viktigt för oss att inte bara ge Syd-
afrika stöd utan också frontstaterna stöd. I

Sydafrika pågick ännu en avskyvärd apart-
heid, men frontstaterna behövde hjälp att
byggas upp. Och då blev det Zimbabwe. På
den tiden var det ju inte så illa som i dag,
berättar Barbro Gunnarsson som tillsam-
mans med sin man Staffan Gunnarsson lett
projektet.

När de kom hem från Zimbabwe bildade de en
självständig förening, Bizim som sedan  har
fortsatt sitt arbete, med folkbildning och insam-
lingar. Bizim är inte knutet till ABF utan samar-
betar med olika organisationer, bland annat Afri-
kagrupperna. Sen starten har man samlat in när-
mare    kronor till olika projekt, som
odlingsprojekt, kvinnokooperativ och kooperativ
för handikappade, hörselvårdsprojekt, folkbild-
ning, studiecirkelverksamhet och bybibliotek.
Och mycket annat.

Genom Bizim är många fortfarande engagera-
de i södra Afrika. Varje år ordnar föreningen en
fest, och för att samla pengar säljer man afrikans-
ka varor och lotter och anordnar loppis.

Bizim samarbetar nära med ABF. Folkbild-
ningsdelen är viktig, man anordnar seminarier,
håller föredrag och gör utställningar och visar fil-
mer om situationen i Zimbabwe. Bizim har en

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 158



medlemstidning
Tsamba (som bety-
der brev) och som
innehåller »allt
som berikar en
Zimbabwevän«.

Situationen i
Zimbabwe har för-
ändrats drastiskt
sedan Bizim starta-
de och man har
också bjudit in
människor från
Zimbabwe för att
berätta till exempel
om sånt som val-

fusk. Barbro Gunnarsson:
– I januari  hade vi tillsammans med
ABF bjudit in en kvinna från Zimbabwe som
hette Ntombi Nare. Hon besökte gymnasier
och spelade rollspel med gymnasieungdo-
mar om valet och valfusket i Zimbabwe på
ett fenomenalt sätt. De glömmer de aldrig.

SANCO – ett försök till ABF
Ett annat exempel på hur arbetarrörelsen försökt
– och försöker – omvandla stödet till en befrielse-
rörelse till ett normalt biståndssamarbete mellan
enskilda organisationer, är SANCO – South Afri-
can National Civic Organisation.

Paraplyorganisationen UDF – Förenade De-
mokratiska Fronten som från  hade samlat
apartheidmotståndet, beslöt att snabbt upplösa
sig när ANC  inte längre var förbjuden. UDF

hade sedan starten fått stöd genom Arbetarrörel-
sens Internationella Centrum.

UDF hade väl fungerande strukturer för sin
verksamhet. Pengar kunde slussas både till cen-
trala verksamheter och till alla de hundratals
»civics« medborgargrupper som mobiliserade
och arbetade lokalt i kommunerna.

Janne Hodann som var ansvarig på AIC för
samarbetet med UDF var skeptisk till den snabba
avvecklingen av UDF:

– Veckan efter det att ANC hade blivit för-
klarade lagliga igen så beslöt UDF att lägga
ner. Det gick väldigt snabbt och jag försökte
så dem att fundera på att göra om UDF till
något annat, för framtida bistånd. Det fanns
ju strukturer som borde tas tillvara.

AIC föreslog att de lokala medborgargrupperna
skulle gå samman och att man tillsammans skulle
bygga upp en folkbildningsorganisation. Det
fanns ett enormt behov av utbildning efter femtio
år av apartheids diskriminering.

Så bildades en riksorganisation för civics och
ABF tog kontakt för att inleda ett samarbete.
Först vände man sig till dock till ANC för att dis-
kutera och förankra folkbildningstanken. Peter
Werner, ABF:

– Jag träffade de ansvariga för utbildning på
ANC men de hade inte förståelse för att van-
ligt folk behövde få bättre kunskaper och
bilda sig. För dem var den formella skolvärl-
den viktigast, folk skulle ha betyg och papper
på att de kunde något. Folkbildning var helt
ointressant. Inte heller SANCO pratade
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Barbro Gunnarsson, ABF i
Skåne arbetar med både Zim-
babwe och Sydafrika. 

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 159



egentligen om folkbildning, de ville utbilda
funktionärer, men vi pratade om medlem-
marna.

Det var inte enkelt att översätta en god idé till
verklighet – fast det fanns ett stort behov. Folk-
bildning var inte en politiskt förankrad idé i ANC
och efter valet absorberades många människor in
i regering och departement.

ABF som tagit på sig uppgiften att försöka
hjälpa till att forma en nationell organisation
kämpade tappert. Ulf Lundgren, ABF:

– Folk ute i landet var aktiva och tyckte inte
att de behövde en riksorganisation. Det blev
inte heller bättre av att riksorganisationen
istället för att samordna och stödja de lokala
verksamheterna försökte kontrollera dem.
Det var också ofta byten i SANCO-ledning-
en, med kompisgäng som bytte ut varandra.
Det var lite av klan-politik som var svårt för
oss att se utifrån.

ABF försökte att få ANC och
COSATU att ta sig an SANCO,
men de hade inte tid och istäl-
let började SANCO i en del
kommuner fungera som en
plattform för kandidater som
utmanade ANC i lokala val.

ABF-förbundet har inte
längre några kontakter med SANCO centralt.

Däremot har det under åren startats regionala
samarbetsprojekt som fortfarande pågår.

Skåne och Östergötland var två av de ABF

distrikt som under -talet inledde samarbete
med SANCO i östra Kapprovinsen. Barbro Gun-
narsson från ABF Skåne var med och träffade
personer på olika nivåer i organisationen

– Ju högre upp i hierarkin desto mindre var
intresset för verksamheten och desto större
var intresset för pengar och maktpositioner
inom ANC. Lokalt däremot har samarbetet
fungerat bra.

Till en början samarbetade skåningarna och öst-
götarna i östra Kap, men snart kom en förfrågan
från Västra Kap och Kapstaden om att de också
ville vara med. Anne Giertz, ABF Östergötland:

– Först fungerade det bra, men snart bröt
det ut maktkamp i SANCO och vi hamnade
i skottlinjen. En komplikation var att vissa
SANCO grupper som arbetade med
HIV/aids ställde sig bakom de tankar – och
den vitaminprodukt – som den tyske affärs-
mannen Dr Maattias Rath framgångsrikt
salufört i Sydafrika som botemedel för

HIV/aids.

Då fick ABF:arna nog och efter att
ha gjort ett par ordentliga utvär-
deringar förstod man att det inte
skulle gå att arbeta med SANCO.
Men, utvärderingarna visade
också att det arbete som hade

bedrivits i studiecirklarna lokalt hade gett positi-
va resultat och att många ville att det skulle fort-
sätta.

Nyligen bildades, på initiativ av lokalt aktiva,
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»Först fungerade det bra,

men snart bröt det ut makt-

kamp i SANCO och vi ham-

nade i skottlinjen.« 
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en studiecirkelorganisation, SASCA – South Afri-
can Study Circle Association – i östra Kap. En
SASCA-organisation ska också bildas i Västra
Kap. De organisationer som inbjudits och blir
medlemmar från början är ANC Youth League
och ANC Women’s League och SANCO. Det förs
också diskussioner om TAC – Treatment Action
Committé – som driver kravet på fria bromsme-
diciner – ska bli medlemmar.

Kanske – efter  år – är tiden mogen för ett
sydafrikanskt ABF.

Exemplet SANCO väcker många intressanta
frågor om när är det rätt tid att starta ett projekt i
en situation som är så ny för alla, hur man skapar
en gemensam verklighetsbild, skulle man ha gjort
något annorlunda? Peter Werner:

– Det positiva var trots allt att många lärde
sig folkbildning och började använda studie-
cirkelmetoden. Men hade jag vetat vad jag
vet i dag skulle jag fokuserat mer på att
ändra attityder än att försöka göra föränd-
ringar och hitta lösningar. Jag tror också att
det måste finnas någon slags offentlig finan-
siering. Sen byggde vi på en gammal infor-
mationsmodell, vi ville ha en nationell
struktur. Vi förleddes nog också att tro att
det fanns en sådan kapacitet eftersom UDF
hade fungerat så väl. Kanske är det först nu
som det skulle gå att lyckas med projektet.

Studiecirkel som fungerar
ABF Östergötland och Marieborgs folkhögskola
arbetade redan innan SANCO med studiecirklar,
Anne Giertz är en av dem som sedan början av

-talet arbetat med södra Afrika:
– Från  till  samlade vi   kr till
en väverkstad och yrkesskola i Dakawa i Tan-
zania. Vi köpte vävstolar och skickade en
container med utrustning. Men inget hände
och vi var så frustrerade. ANC: arna visste
att det var stora förändringar på gång och
ville därför inte starta något nytt i Tanzania
men vi fick inte vet vad som hände. Så små-
ningom skickades allt till Gramhamstown
och i februari  sattes verkstaden upp.
Konstnärer mot apartheid ställde upp med
pengar och slut blev Dakawa av och några
månader senare togs de första  studenterna
emot.

Anne Giertz, ABF Östergötland och Marieborgs
folkhögskola.
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– Studiecirkelmetoden har stora möj-
ligheter i Sydafrika och det har vi många
konkreta bevis för. Ett fantastiskt exempel är
Uitenhage där en grupp med damer gått i
cirkel om att starta ett daghem. De har fått
mikrolån, skaffat en tomt och nu finns ett
dagis.

Twinning – från motstånd 
till utveckling

Ett annat exempel på hur samarbetet utveck-
lats ur den gamla solidaritetsrörelsen är
Oskarshamn, som hade mycket aktivt och
brett antiapartheidarbete fram till . Tor-
mod Nesset var en av de ledande krafterna:
– Alla våra kontakter i Sydafrika hade sagt,
»lämna oss inte«. ANC:s Dennis Goldberg
kom hit och vi identifierade områden som
han tyckte var centrala som sjukvård,
arbetarrörelse, skola och där vi skulle
kunna stödja. Så vi reste ner med en dele-
gation redan  för att se om vi kunde
hitta en kommun som vi kunde bygga
upp twinning, utbyte med. Det blev till
slut Port Shepstone i östra Kapprovin-
sen.

 lades ISAK Oskarshamn ner och
OSAK – Oskarshamns Södra Afrika-
kommitté bildades med  organisatio-
ner och ett -tal medlemmar.
– Vi satte igång med en studiecirkel för
att få gemensam kunskap. För oss var

folkrörelsearbetet det viktigaste och om det
gav näringslivsarbete som spin-off så var det
ok, men vi visste vad vi ville: att får ett
vänortsavtal mellan Oskarshamn och Port
Shepstone.

Twinningprojektet drivs via ABF och Palmecent-
ret och hittills har vi arbetat ganska brett. Nu vill
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vi fördjupa oss och arbeta med färre områden,
framför allt skolor.

Oskarshamn är den enda ISAK-kommitté som
ombildats och blivit en organisation som arbetar
för att stödja utveckling i Sydafrika.

– Jag tror att vi överlevde därför att vi var
långsiktiga och gav utrymme för nya intres-
sen att komma in; att båten inte svänger för
fort, att alla hinner med, säger Tormod Nes-
set som i dag är internationellt ansvarig för
partidistriktet och LO-distriktet. Där finns
också fler internationella samarbeten som
Vitryssland och Ukraina.

Internationella resonemang förekommer på ett
helt annat sätt i arbetarrörelsen i dag och det är
nya arbetsmetoder. Men Tormod tror ändå att
det måste till personliga möten för att internatio-
nellt solidaritetsarbete ska lyckas. Han pekar på
exempel från twinningprojektet.

– En person är många kapaciteter; represen-
tant för sin organisation och sitt yrke och i
mötet med sin jämlike har man många saker
gemensamt.

Kontakter i dag 
Carin Jämtin, biståndsminister ‒, var
engagerad i solidaritetsarbetet för södra Afrika
både som SSU:are, inom LSU och ISAK. Hon
menar att styrkan i det breda folkliga samarbetet
också hade en baksida:

– Jag tror att det var bra att det fanns ett
samlande paraply för det viktiga var att 
få apartheid att falla och demokratin

installerad i Sydafrika och Namibia:
– Problemet var att vi i arbetarrörelsen

inte då riktigt grundade för det som skulle
komma sen. Hade varit mer aktiva själva
som parti eller SSU så hade vi nog haft en
tydligare politik idag. Det gäller i alla fall
tiden efter det att apartheid började falla –
kring  – fram till . Om vi hade jobbat
mer självständigt hela vägen fram till  då
hade vi själva varit tvungna att fundera på
vilken del av ANC vi ville ha kontakt med, –
eller SWAPO – vilka individer. Vi borde ha
ställt oss frågor som, hur ser vi på Sveriges
roll i Sydafrika eller Namibia, efter det att
länderna har blivit demokratiska? Nu har vi
som parti inte riktigt satt oss ner och reflek-
terat över vilken vår relation ska vara med
den delen världen. Vilka partier i regionen,
är våra systerpartier egentligen – och vilka är
det inte. Lite grann har det väl löst sig
kemiskt i så motto att partier har mält ut sig
genom att helt enkelt inte bete sig på ett sätt
som är demokratiskt eller socialdemokra-
tiskt för den delen.

– Ett annat problem är att de i Sverige –
och i Europa – som var med i antiapartheid-
arbetet, tror att vi fortfarande har goda poli-
tiska kontakter i den delen av världen, att vi
har gratis tillgång på olika sätt. Men länder,
partier, rörelser i södra Afrika behöver ha
andra kontakter, med länder som Indien och
Brasilien. Världen har förändrats så mycket.

– Det finns en stark grupp av medel-
inkomstländer i det som kallas tredje
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världen. De har blivit mycket viktigare för de
här länderna än vad vi är. Sydafrika är
centralt i södra Afrika och driver frågor å de
andras vägnar i regionen. Men det betyder
att det kanske inte är till Sverige man ringer
för att be om hjälp. Jag tror att det är väldigt
sunt, men vi måste se att det är på det viset
och vi måste fundera på vilka är våra alliera-

de och strategiska
partners i olika sam-
manhang.

– Jag tror att ANC
skulle kunna spela en
roll för oss i den
svenska arbetarrörel-
sen också. Dynami-
ken mellan regering,
parti och fackföre-
ningsrörelse därnere
är precis samma som
i Sverige. Sen måste
vi också fortsätta det
traditionella samar-
betet, hjälpa till att
bygga starka organi-

sationer genom samarbete mellan till exem-
pel partidistriktet i Västmanland och parti-
distriktet X i Sydafrika. Det handlar nästan
uteslutande om kunskapsöverföring från
Sverige till Sydafrika. Men sånt samarbete är
inte hållbart i längden. Det blir för ensidigt.
Vi måste också få ut något och det tror jag vi
kan få.

– Det finns komponenter i partibyggandet

i den delen av världen som vi kan ta hem för
att förnya vår egen partiorganisation. I den
alltmer globaliserade världen behövs det
också ett allt starkare samarbete mellan par-
tier. Det är nästan ironiskt att Socialistinter-
nationalen är svagare än den någonsin har
varit i den tid när den behövs som mest.
Några av de rörelser som faktiskt har den
strategiska kompetensen att delta är
åtminstone ANC, som borde få möjlighet att
spela en större roll för att bygga SI. Svenska
partiet skulle kunna föra en strategisk dis-
kussion med sydafrikanerna om att återigen
försöka stärka SI för att kunna förändra den
globala politiken. Då handlar det om jobb,
näringsliv och handelspolitik. Idag har såväl
vi som sydafrikanerna samma problem – läs
Indien och Kina. Om sydafrikanerna skulle
tvingas försämra sin arbetsrättslagstiftning
på grund av kineserna så skulle det i förläng-
ningen också sätta dålig standard för andra
länder i regionen och därmed i nästa led, i
värsta fall, påverka oss också.

– Samarbetet mellan ANC och Socialde-
mokraterna tog nästan slut efter , för att
så småningom återupptas igen. Det berodde
inte på minskat intresse utan en rad omstän-
digheter som gjorde att varken vi eller dom
hade tid. I Sverige fick Socialdemokratin till-
baka regeringsmakten och hade att hantera
det, och ett EU-medlemskap - folkomröst-
ningen och själva medlemskapsprocessen.
Relationerna till Östeuropa och Ryssland
blev efter murens fall viktiga att bygga 
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upp igen. Sydafrikanerna hamnade i rege-
ringsställning och hade att bygga upp ett helt
nytt samhälle från en apartheidregims arv.

Samarbetet återuppväckt
Men till skillnad från andra breda folkliga solida-
ritetsengagemang som exempelvis Vietnam,
Nicaragua och Chile, så har samarbetet och kon-
takterna mellan Sverige och Sydafrika trots allt
hållit i sig efter befrielsen, och övergått i allt mer
normala former. Roger Hällhag har sedan  på
olika sätt varit involverad i att bygga upp nya
kontakter:

– Med Sydafrika består den breda och djupa
relationen efter befrielsen trots vedermödor
som helt självklart skulle komma. Visst finns
det misshälligheter som att när Sydafrikas
beslut att köpa det svenska JAS Gripen stötte
det bort en del av solidaritetsrörelsen. Presi-
dent Mbekis brist på agerande i HIV/aids-
frågan stötte bort andra. Men trots korrup-
tion, Sydafrikas politik mot Zimbabwe och
annat så är Sydafrika bättre än många andra
länder. I grunden består solidariteten, vi har
normala relationer med sånt som samarbete
mellan högskolorna, kulturutbyte, affärsför-
bindelser och inte minst turister.

Monica Andersson var internationell sekreterare
i Socialdemokraterna sedan :

– Vi försökte bibehålla kontakterna med
ANC, inte minst därför att vi sett exempelvis
vad som hände i Namibia, där SWAPO lite
krasst uttryckt sa upp kontakterna med par-

tiet när de kom till makten men gärna vill ha
bistånd av regeringen. Ofta så ser ju de inte
skillnad mellan parti och regering.

– Svenska partiet övergav inte ANC efter
valet . Vi initierade projekt med datori-
sering av deras organisationer och utbild-
ning exempelvis. Problemet låg främst hos
ANC. Alla vi hade känt och samarbetat med
i över  år och mer hamnade i regeringen
och på andra offentliga poster.

– ANC som organisation utarmades på
kompetens, i och för sig av en angenäm
orsak, men det skapade problem i den dagli-
ga partiverksamheten. ANC hade fullt sjå att
försöka styra landet och försummade att
hålla kontakten med sina vänner internatio-
nellt.

Under senare år har ANC engagerat sig i
Socialistinternationalen och i dag finns ett
regelbundet samarbete mellan Socialdemo-
kraterna och ANC, bland annat ett utbyte
mellan parlamentariker.

Facklig fortsättning
Fackföreningsrörelsen som haft nära samarbete
under lång tid med facken i Sydafrika har också
fortsatt kontakterna efter . Solveig Wickman
på LO/TCO:s biståndsnämnd:

– I takt med att Sydafrikas BNP har ökat så
har det ju förekommit en diskussion om det
är rätt eller fel att fortsätta utvecklingssamar-
bete. Vi har fortsatt stödja facken för många
av dem är ekonomiskt svaga och behöver
också mer kunskap och kapacitet. Polis-
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facket, yrkesfiskarna, och skådespelarfacket
är några av dem vi samarbetar med.

– Det intressanta med samarbetet idag är
att vi har en mycket mer jämställd relation.
Vi är inte längre kvar i rollerna som »givare«
och »mottagare«. Sydafrikanska fackföre-
ningsrörelsen har alltid varit stark och
mogen, jämfört inte minst med grannlän-
derna. Idag har sydafrikanerna samarbete
med fackliga organisationer i
Brasilien, Nigeria och Ghana
exempelvis. De är inte alls
beroende av oss. Idag har vi en
spännande dialog med sydaf-
rikanerna om idéer kring hur
vi ska utveckla vårt arbete i
Afrika, det är ett exempel på
hur vi samarbetar idag.

– Samtidigt så står de inför
en utveckling att omvandlas
till mer av rent fackliga orga-
nisationer än politiska. Där
har de inte funnit sin roll riktig ännu, de ser
sig fortfarande mycket som befrielsekämpar.
Men för att fortsätta vara starka måste de
kunna ta tillvara sina medlemmars intresse.
Många som förut var positiva till fackliga
organisationer för att de var politiska
påtryckare, tycker idag att de är besvärliga
när de ställer krav på arbetsmarknaden.

Inte bara Sydafrika
Det är ofrånkomligt att så stort fokus av arbetar-
rörelsens arbete i södra Afrika handlar om Syd-

afrika. De andra länderna vara fria långt tidigare
och då fick kampen i det ofria Sydafrika prioritet,
det kämpade man för först. Sen fanns kanske inte
heller ork och energi att var lika engagerade över-
allt. Och efter  fanns partier på närmare håll
som krävde uppmärksamhet.

 gjorde Socialistinternationalen ett försök
att etablera kontakter med partier i Angola. Det
var strax efter att det första fredsavtalet mellan

UNITA och MPLA hade under-
tecknats och det fanns ett visst
hopp om fred. En delegation
reste till Luanda för att träffa
alla politiska partier – det fanns
massor, ett tiotal någorlunda
fungerande. Monica Andersson
var socialdemokraternas repre-
sentant:
– Vi fick träffa alla i Luanda –
utom Jonas Savimbi. Han lita-
de inte på utvecklingen och
vägrade komma till Luanda. Vi

fick åka till honom i Jamba. Vi ordnade ett
propellerplan med en UNITA-man ombord,
dels som säkerhet så vi inte skulle bli
nerskjutna och dels för att hitta, det fanns
inga kartor och det var krigsområde. Efter
några timmars flygning fick vi landa i Kuito
och tanka. Det fanns bara en tank på strip-
pen, den fick dras för hand till planet. Var-
tenda hus var sönderskjutet, genomborrat
att kulhål. När vi kom fram till Jamba var
det sent och vi blev tvungna att stanna över
natten – precis som Savimbi räknat ut. Jag
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blev visad till en hydda som inuti var rena
Sheraton med säng i Duxklass, lyxtvålar,
dusch – jag trodde inte mina ögon. Sen blev
vi tvungna äta middag med honom. Vi satt i
en nedgrävd bunker och hela UNITA:s led-
ning var där, inklusive hans finanschef, en
parant portugisisk dam i medelåldern. Men
det vara bara Savimbi som talade under
mötet, hans medarbete sa inget annat än
»yes, mr president« och »no mr president«.
Stämningen var mycket obehaglig och vi satt
helt förbluffade.

Sen bröt kriget ut igen, UNITA hade inte lämnat
ifrån sig vapnen.

– Meddelandet om Savimbis död kom under
ett arrangemang i samband med att statsmi-
nister Göran Persson samlat sina kollegor i
Progressive Governance, däribland president
Mbeki, i Stockholm. Jag får erkänna att jag
bara kände lättnad.

HIV/AIDS och hoten mot
Afrikas framtid
Det fantastiska året  när Sydafrika blev fritt
och demokratiskt, var den förväntade livslängden
i landet  år. I dag har den sjunkit till under .
Folken i södra Afrika befriade sig från kolonial-
herrarna, men det uppstod nya hinder mot
utveckling och välstånd. Nya konflikter, mellan
stater, men kanske främst inom stater. Fattigdom
och HIV/AIDS.

Medan resten av världen under decennier har

haft en utveckling där både livslängd och
inkomster ökat, har den afrikanska kontinenten
gått bakåt. Världens  fattigaste länder ligger alla
i Afrika. Fattigdomen handlar om mer än materi-
ell brist, det gör människor sårbara på alla områ-
den. HIV/AIDS epidemin är ett exempel som

Palmecentret stöder 
spridandet av kunskap om 
HIV/AIDS i kampen mot epidemin.
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avspeglar fattigdomens sårbarhet.  procent av
alla HIV/AIDS-smittade lever i Afrika söder om
Sahara.

Enbart i Sydafrika är mer än fem och en halv
miljon människor HIV-positiva. År  beräk-
nar man att , miljoner barn kommer att vara
föräldralösa på grund av AIDS.

De flesta som dör är kvinnor mellan  och 

år och män mellan  och  år – de unga männi-
skorna som behövs för att bygga upp och utveck-
la den frihet och demokrati som vunnits. Hur
kan man skapa samhällen med fungerande eko-
nomier, handel, utbildning, sjukvård när de som
ska bygga upp det dör i unga år.

Hur ser det ut i de fria staterna i södra Afrika i
dag, utifrån ett HIV/AIDS-perspektiv?

I flera afrikanska länder finns i dag har pro-
gram med exempelvis med bromsmediciner, men

det saknas infrastruktur och utbildad personal
för att effektivt kunna möta de enorma behoven.
I tomrummet huserar lycksökare som profiterar
på okunniga och svårt sjuka människors despera-
tion. Allehanda dekokter säljs som mediciner till
höga priser i kåkstädernas slum.

Olof Palmes Internationella Centrum arbetar
sedan flera år tillbaka med HIV/AIDS.

I Sydafrika stöder vi ett omfattande utbild-
ningsarbete för lokala organisationer så att de
kan hantera epidemin i sina kommuner när det
inte finns någon hjälp att få. Omfattningen av
HIV/AIDS har lett till att många kommuner är
svårt ansträngda; bristen på sjukvård och socialt
skydd och stöd gör att människor är utlämnade
till varandra och det är de fattiga som hjälper de
fattigaste.

Land Befolkning Andel som lever Andel HIV/smittade Föräldralösa Livslängd
under 2$ dag mellan 15–49 år pga AIDS män (kv ngt

0–17år högre)
ANGOLA 15,9 milj i u 3,7 % (280 000) 160 000 38
BOTSWANA 1,7 milj 50,1 24,1 % (260 000) 120 000 40
MOÇAMBIQUE 19,7  78,4 16,1 % (1,6 milj) 510 000 44
NAMIBIA 2 milj 55,8        19,6 % (210 000) 85 000 52
SYDAFRIKA  47 milj       34,1 18,8 % (5,3milj) 1 200 000 47
TANZANIA 38 milj       59,7 6,5 % (1,3 milj) 1 100 000 47
ZAMBIA 11,7 milj    87,4  17,0 % (1 milj) 710 000 40
ZIMBABWE   13 milj 83 20,1 % (1,5 milj) 1 100 000 37

11 450 000 4 985 000 

Källa: UNAIDS 2006
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Solidariteten behövs
Vår solidaritet med södra Afrikas folk behövs
fortfarande. Uppdraget är inte slut. Afrika är inte
bara en kontinent som är rik på naturresurser, de
har fantastiska människor som vi kan och vill
samarbeta med. Historien om solidaritetsarbetet
mellan arbetarrörelsens och södra Afrikas folk

handlar om alla dessa möten, dialoger, vänskap
och stöd för en utveckling – då i första hand för
befrielse. I dag kan vi återigen knyta samman
kontakterna, med nya generationer och nya mål.
Låt historien om södra Afrika fortsätta in i fram-
tiden. n

Bara i Sydafrika kan 2,5 miljoner barn vara hemlösa om några år på grund av HIV/AIDS.
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   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 doku-
mentation av solidaritetsrörelsens verksamhet
och även av de olika befrielserörelsernas repre-
sentationer här under kampens dagar. På förfrå-
gan från arkiv i södra Afrika har Nordiska Afrika-
institutet tagit ansvar för en kartläggning av rele-
vanta 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 presente-
ras arkiven, nygjorda intervjuer med olika aktö-
rer, andra berättelser och del bilder. Här finns
också en hel del av det material tillgängligt som
Tor Sellström samlat för sina böcker. Där kom-
mer förhoppningsvis även i framtiden en del
material att finnas från detta dokumentations-
projekt.

Den här boken är en i en serie på fem inom
projektet »Folkrörelsernas solidaritetsarbete med
södra Afrika«. Projektet är ett gemensamt initia-

tiv från de organisationer som var de viktigaste
aktörerna i att samla det folkliga solidaritetsarbe-
tet. Projektet har samordnats och administrerats
av Afrikagrupperna. som också ansvarat för Iso-
lera Sydafrika Kommittén (ISAK) som ju inte
längre existerar. En grupp av personer från
ISAK:s ledning och kansli har dock varit ansvari-
ga för att leda den delen av projektet. Det praktis-
ka solidaritetsarbetet i form av kläd- och materi-
alsändningar dokumenteras av Praktisk Solidari-
tet. Skildringen av det breda kyrkliga arbetet
inom dåvarande Svenska Ekumeniska Nämnden,
dess olika medlemskyrkor och andra kyrkor
ansvarar Sveriges Kristna Råd, SKR för. Arbetar-
rörelsens del samordnas av Olof Palmes Interna-
tionella Center. Böckerna utkommer med cirka
en månads mellanrum från november  till
mars .

Böckerna kompletterar de tre böcker på eng-
elska om Sveriges förhållande till befrielsekam-
pen 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 reger-
ingens stöd till befrielsekampen.

Sammanfattning av projektet
De olika delprojekten ska ligga till grund för pro-
duktionen av en mer populärt hållen samman-
fattning av det svenska folkliga solidaritets-
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arbetet. Den ska vara lättillgänglig för att nå en
större publik. Det ska även göras en webbversion
av materialet.

Materialet ska även bearbetas för en interna-
tionell 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 möjli-
gen även de andra Nordiska länderna.

Avgränsning
Projektet avser att täcka solidaritetsarbetet från
 fram till ländernas befrielse eller demokrati-

sering och det betyder
fram till . Delpro-
jekten täcker olika tids-
perioder beroende på
när engagemanget bör-
jade och vad det omfat-
tade. 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 perio-
den fram till »befriel-
sen« 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 hemlighets-
makeri.

Det här projektet kommer inte att kunna täcka
hela det omfattande arbete som gjordes men
avser att i alla fall visa huvuddragen och ge glim-
tar av det mycket varierade arbete som förekom.

 

Projektsamordnare
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• Under ISAK:s paraply – Isolera Sydafrika-
kommittén 1979–1995 
är berättelsen om den paraplyorganisation som
en gång omfattade stora delar av folkrörelsesveri-
ge. ISAK visade att det är möjligt att förena skilda
värderingar i en gemensam aktion, om striden
gäller en sak som höjer sig över de motsättningar
man har för övrigt. Medlemsorganisationerna
ville här hellre sätta det gemensamma målet i
fokus:sydafrikas och Namibias befrielse från
apartheidsystemet.

Skribent är Karl-Gunnar Norén, ISAK:s kam-
panjsekreterare –.

Boken utkom november .

• Den stillsamma vreden – PRAKTISK SOLI-
DARITET och södra Afrika 1969–1994
Flera insamlingsgrupper tog ställning för befriel-
serörelserna. De bildade en ny gren inom
Emmausrörelsen. Djupet i solidariteten återfanns
dels i dess stillsamma protest mot världsordning-
en genom ett praktiskt vardagligt arbete, för
människors lika värde och rätt till självbestäm-
mande. Dels i vreden över orättvisorna, vilket
manifesterades genom ett aktivt deltagande i det
opinionsbildande arbetet för befrielserörelserna.

Anja Björk, som skrivit boken är ekonomian-
svarig på Praktisk Solidaritet.

Boken utkom 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 sätt
bidrog till den längsta, mest omfattande och
uthålliga solidaritetsengagemanget hittills.

Birgitta Silén, som skrivit boken är bistånds-
chef 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 Nordis-
ka Afrikainstitutet.

Boken utkommer februari .
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• »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 käm-
pade mot apartheid.

Rune Forsbeck, som skrivit boken, var general-
sekreterare i Svenska Ekumeniska Nämnden
‒.

Boken utkommer mars .

• En sammanfattning av alla fem böckerna beräk-
nas vara färdig till Bokmässan .

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

arbe   te med södra Afrika«
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Christian Åhlund

ABF, Arbetarnas
Bildningsförbund

AIC, Arbetarrörelsens
Internationella Centrum

ANC, African National Congress

CODESA, Conference for a
Democratic South Africa

COSATU, Congress of Wouth
African Trade Unions

CIA, Central Intelligence Agency

CUSA, Council of Unions of
South Africa

FFI, Fria Fackförenings-
internationalen

FNL-rörelsen, Södra Vietnams
Nationella Befrielsefront

FOSATU, The Federation of
South African Trade Unions

Frelimo, Frente de Libertação de
Moçambique

GAWU, General and Allied
Workers’ Union

HSB , Hyresgästernas Sparkasse-
och Byggnadsförening

IDAF, International Defence and
Aid Fund

IDEA, Institute for Democracy
and Electoral Assistance

IEC, Independent Electoral
Commission
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ISAK, Isolera Sydafrika-
kommittén

ILO , International Labour
Organzsation

IUSY, International Union of
Socialist Youth

KF, Kooperativa förbundet

KPMLr, Kommunistiska partiet
marxist-leninisterna 

KU, Kommunistisk Ungdom

LSU, Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer

MAWU, Metal and Automobile
Workers Union

MIF, Mine Workers International
Federation

MPLA, Movimento Popular da
Libertação de Angola

NDI, National Democratic
Institute

NUM, National Union of Mine
Workers

NUNW, National Union of
Namibian Workers

NIB, Nämnden för Internationellt
Bistånd

NUSAS, National Union of South
African Students

OMM, Moçambique Women’s
Organisation

PAC, Pan African Congress

PAIGC, African Party for the

Independence of Guinea and
Cape Verde

PEMSA, Peace Monitoring in
South Africa

SACTU, South African Congress
of Trade Unions

SAF, Svenska
Arbetsgivarföreningen

SAFAWU, South African Food
and Allied Workers Union

SALF, Sveriges Arbetsledar-
förbund

SANCO, South African National
Civic Organisation

SASCA, South African Study
Circle Association

SASO , South African Students
Organisation

SAYCO, South African Youth
Congress 

Sida, Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

SIF, Svenska Industri-
tjänstemannaförbundet 

SKF, Svenska Kullagerfabriken

SWANU, South West African
National Union

SWAPO, South West African
Peoples Organisation

TAC, Treatment Action
Committee

TANU, Tanganyikan National
Union

TBV, Tjänstemännens
bildningsverksamhet

TCO, Tjänstemännens
centralorganisation

UDF, United Democratic Front

UNIP, United National
Independence Party

UNITA, National Union for the
Total Independence of Angola

VEETU, Voter Education and
Election Training Unit

WFDY, World Federation of
Democratic Youth

WTO, World Trade Organisation

ZANU, Zimbabwe African
National Union

ZAPU, Zimbabwe African
People’s Union

Uppdrag Solidaritet 175

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 175



176 Uppdrag Solidaritet

Arbetarrörelsens Arkiv: Verksamhetsberättelser och
annat material från Palmecentrets medlemsorganisa-
tioner.

Arbetarrörelsens Internationella Centrum, AIC, ,
Frihet till varje pris, en bok om Namibia, AIC och I-
fonden, Stockholm.

Banks, Gunilla, , Olof Palme speaking Articles and
speeches, Olof Palmes Internationella Center och
Premiss förlag, Stockholm.

Davidson, Basil, Svenning, Olle, Säve-Söderbergh,
Bengt, , Sydafrika och omvärlden, TIDEN/AIC,
Stockholm.

Den svarta förstaden . Katalog. ISAK,
Afrikagrupperna, Kulturhuset, Riksutställningar.

Ewald, Jonas och Thörn, Håkan, ,
Fredsövervakning i Sydafrika, Svenska FN-förbundet,
Stockholm.

Gustafsson, Hans, Odén, Bertil, Tegen, Andreas, ,
Sanktioner och Sydafrikas mineraler, ISAK och
Nordiska Afrikainstitutet.

Hofmeyr, Beatie and Singh, Roshene, , Bringing
out the vote, VEETU, Johannesburg, Sydafrika.

Labour and Community Resources Project, LAC-
COM, , Comrade Moss, National Union of
Journalists Book Bransch, London.

LO, LO i världen, en beskrivning av LO’s internationel-
la verksamhet.

LO/TCO, , Facket i Sydafrika och kampen mot
apartheid, Stockholm.

Magnusson, Åke, , Konsumentbojkott – ett
användbart vapen? Om kooperationen och Sydafrika.
Kooperativ information nr /. Stockholm.

Magnusson, Åke, , Sverige – Sydafrika. En studie
av en ekonomisk relation. Nordiska Afrikainstitutet,
Uppsala .

McGregor, Liz, , Khabzela, Jacana Media,
Johannesburg, Sydafrika.

Meredith, Martin, , The State of Africa – A
History of Fifty Years of Independence, Free Press,
London.

Mjörnell, Rigmor, Wickman, Solveig, Wingborg,
Mats, , Fakta om facket i Afrika, LO/TCO
Biståndsnämnd, PM Bäckströms förlag, Stockholm

Norén, Karl-Gunnar, , På väg i Namibia, Nielsen
& Norén, Stockholm.

Persson, Eva, , WOSA! En bok om fackföreningar i
Sydafrika, Brevskolan, Stockholm.

Proposition /:, Om förbud mot handel med
Sydafrika och Namibia.

Puck Åberg, Ingrid, , Att skapa något slags hopp,
om svenskt humanitärt bistånd till Sydafrika, SIDA,
Stockholm.

Referenser

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 176



Uppdrag Solidaritet 177

Schori, Pierre, , Dokument inifrån, Sverige och
storpolitiken i omvälvningarnas tid, Tidens förlag,
Stockholm.

Schori, Pierre, , The Impossible Neutrality-
Southern Africa. Sweden’s role under Olof Palme,
David Philip, Cape Town.

Seekings, Jeremy, , The UDF, A History of the
United Democratic Front in South Africa, -,
David Philip, Cape Town, James Currey, Oxford,
Ohio University Press, Athens.

Silén, Birgitta, , Sydafrika Stegen mot befrielsen,
Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm.

SOU : Svensk Sydafrikapolitik, betänkande av
sydafrikakommittén. Utrikesdepartementet.

Sällström, Tor, , Sweden and National Liberation
in Southern Africa,Volume I: Formation of a Popular
Opinon(-), Nordiska Afrikainstitutet,
Uppsala.

Sällström, Tor, , Sweden and National Liberation
in Southern Africa,Volume II: Solidarity and Assistance
-, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.

Wästberg, Per, , I Sydafrika Resan mot friheten,
Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Vi marscherar mot Pretoria! En bok om fackföreningar
i Sydafrika och Namibia. , ISAK och Brevskolan,
Stockholm.

Wickman, Solveig, , Sydafrika fackligt bistånd,
LO/TCO:s biståndsnämnd, Stockholm.

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 177



178 Uppdrag Solidaritet

Sida

 Första majtåg . Foto: Hernried.

 Kvinnor i Afrika. Foto: B. Silén.

 LO-ordföranden Gunnar Nilsson.
Foto: J. Wahlbärj.

 Demonstrerande arbetare. Foto: Afrapix

 Mono Badela. Foto: C.Vick.

 Arne Geijer, Olof Palme, Julius Nyerere.
Foto: Hernried.

 Oliver Tambo, Olof Palme. Foto: J. Wahlbärj.

 Gruvarbetare i gruva. Foto: B. Silén.

 Protesterande barn. Bildkälla: AIC:s arkiv.

 Olof Palme tas emot i Moçambique. Bildkälla:
P. Schoris privata arkiv.

 Olof Palme och Samora Machel. Bildkälla:
P. Schoris privata arkiv.

 ANC anhängare i Soweto. Foto: B. Silén.

 Jublande ungdomar på Soweto fotbollsstadion.
Foto: B. Silén.

 Dansande demonstrationståg med ANC-
anhängare. Foto: B. Silén.

 Jan Hodann, AIC, på Soweto fotbollsstadion.
Foto: B. Silén.

 Tage Erlander och J Kanyama från Nyanaland.
Foto: Hernried.

 Svarta tvingades bära pass. Foto: B. Silén.

 Första maj . Foto: W. Pöppel.

 Arne Geijer och Valter Åman. Foto: A-bild.

 SSU-ungdomar på besök hos Tanzanias presi-
dent. Bildkälla: Eva Olofsson.

 Olle Wallin. Bildkälla: Olle Wallin.

 Olof Palme och Pierre Schori. Bildkälla: P.
Schoris privata arkiv.

 Ulf-Göran Widqvist. Bildkälla: Ulf-Göran
Widqvists privata arkiv.

 Birgitta Dahl och Amílcar Cabral. Bildkälla:
Birgitta Dahls privata arkiv.

 Sam Nujoma och Toivo ja Toivo. Foto: B. Silén.

 Ingvar Carlsson, Nelson Mandela och Alfred
nzo. Foto: J. Wahlbärj.

 Birgitta Dahl hos PAIGC i Guinea Bissau.
Bildkälla: Birgitta Dahls privata arkiv.

 Torsten Wetterblad. Foto: B. Silén.

 »Internationelle« Kalle Johansson. Bildkälla: Olle
Wallins privata arkiv.

 S-kvinnor i Zambia. Bildkälla: Annie Marie
Sundboms privata arkiv.

 Kvinnor bär vatten. Foto: B. Silén.

 Representanter från befrielserörelserna besöker
Sverige. Foto: J. Wahlbärj.

 Arbetssökande utanför Atlas Copco. Foto: B.
Silén.

 Alec Erwin. Foto: B. Silén.

 Bilarbetare i Sydafrika. Foto: B. Silén.

 Arbetare vid Atlas Copco i Sydafrika.
Foto: B. Silén.

Foto/bildkällor 
Där fotografen ej kunnat identifieras
anges bildkällan.

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 178



Uppdrag Solidaritet 179

 Arbetare vid Sandvik i Sydafrika. Foto: B. Silén.

 Bengt Jakobsson, Metall. Foto: B. Silén.

 Göran Johansson och Daniel Dube, fackliga
ledare på SKF. Foto: B. Silén.

 Tormod Nesset, Oskarshamn. Foto: B. Silén.

 Konstnären Lefifi Tladi. Foto: J. Wahlbärj.

 Namibier i kö till vallokal . Foto: B. Silén.

 Olof Palme, Frank Chikane och Cassim Salojee.
Bildkälla: AIC:s arkiv.

 Auret van Heerden UDF. Foto: A-bild.

 UDF möte i Johannesburg. Foto: B. Silén.

 Beyers Naudé . Foto: B. Silén.

 Vulindlela Youth Congress . Foto: Aron
Mazel.

 Popo Molefe, UDF. Foto: B. Silén.

 Moses Mayekiso. Foto: Ulf Rignér.

 Leif Blomberg och kung Maxhoba Sandile,
Transkei. Foto: B. Silén.

 Anders Möllander, Jan Hodann, Lena
Johansson, Azhar Cachalia. Foto: B. Silén.

 Jay Naidoo, COSATU. Foto: Afrapix.

 Lindiwe Mabuza och Bengt Säve-Söderbergh.
Foto: Ulf Rignér.

 Hans Fogelström. Foto: B. Silén.

 Kvinnliga arbetare i protest. Foto: Aron Mazel.

 Cyril Ramaphosa i Grängesberg. Bildkälla:
Anders Stendalens privata arkiv.

 Protesterande gruvarbetare. Bildkälla: AIC:s
arkiv.

 Olof Palme, Cyril Ramaphosa, Anders
Stendalen. Bildkälla: Anders Stendalens privata
arkiv.

 Bojkottdemonstration. Foto: John Nau.
Afrikagruppernas bildarkiv.

 Bernt Carlsson och Olof Palme. Bildkälla: P.
Schoris privata arkiv.

 Kö till valurnorna i Namibia . Foto: B. Silén.

 Bo Krogvig utbildar valarbetare. Foto: B. Silén.

 Beatie Hofmeyr, VEETU. Foto: B. Silén.

 Bo Toresson, Birgitta Silén. Bildkälla: AIC:s
arkiv.

 Nelson Mandela . Foto: B. Silén.

 Ketso Gordhan.Foto: B. Silén.

 Beatie Hofmeyr och Roshene Singh. Foto: B.
Silén.

 Utbildning av väljarutbildare. Foto: B. Silén.

Jan O Karlsson med väljarutbildare. Foto:
B. Silén.

 VEETU-teamet. Foto: B. Silén.

 Roshene Singh hos valmyndigheten i Uppsala.
Foto: B. Silén.

 ANC och VEETU på besök i valrörelsen.
Foto: B. Silén.

 Utbränt hus i KwaZulu Natal. Foto: Aron Mazel.

 PEMSA fredsövervakare. Foto: B. Silén.

 PEMSA fredsövervakare. Foto: B. Silén.

 Birgitta Silén i ANC:s valhögkvarter.
Bildkälla: Privat.

 Kvinnor i Zimbabwe med böcker från Bizim.
Bildkälla: Barbro Gunnarsson.

 Barbro Gunnarsson. Foto: Åse Axberg.

 Anne Giertz. Foto: B. Silén.

 Barn i Sydafrika. Foto: B. Silén.

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 179



Arbetarnas Bildningsförbund, ABF
www.abf.se

Broderskapsrörelsen/Sveriges Kristna
Socialdemokrater
www.broderskap.se

Fastighetsanställdas Förbund
www.fastighets.se

Folkets Hus och Parker
www.fhp.nu

Grafiska Fackförbundet
www.gf.se

Handelsanställdas Förbund
www.handels.se

Hotell-och Restauranganställdas Förbund
www.hrf.net

Hyresgästernas Riksförbund
www.hyresgasterna.se

IF Metall
www.ifmetall.se

Kooperativa Förbundet, KF
www.kf.se

Koopi
www.koopi.se

Landsorganisationen, LO
www.lo.se

SEKO – Facket för Service och Kommunikation
www.seko.se

Skogs- och Träfacket
www.skogstrafacket.org

Socialdemokraterna
www.socialdemokraterna.se

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, S-kvinnor
www.s-kvinnor.se

Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, SSU
www.ssu.se

Socialdemokratiska Studentförbundet
www.s-studenter.se

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
www.byggnads.se

Svenska Elektrikerförbundet
www.sef.se

Svenska Kommunalarbetareförbundet
www.kommunal.se

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
www.livs.se

Svenska Musikerförbundet/Kulturarbetareförbundet
www.musikerforbundet.se

Svenska Målareförbundet
www.malareforbundet.se

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
www.pappers.se

Svenska Transportarbetareförbundet
www.transport.se

Unga Örnar
www.ungaornar.se

Verdandi
www.verdandi.se
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Tack!

Ett stort tack alla som på olika sätt bidragit till
Uppdrag Solidaritet; alla ni som ställt upp på
intervjuer och bemödat er att komma ihåg, som
letat material i gömmorna och lånat ut personli-
ga och värdefulla arkiv. Liselotte Olsson, projekt-
ledare som gett mig fullt förtroende att utforma
boken och Monica Andersson, som läst, granskat
och haft ovärderliga synpunkter har båda varit ett
oumbärligt stöd.

Tack också till Wille Birksten som omvandlat
siffor och Eva Olofsson som hjälpt till med bildle-
tandet. Ett tack också till min familj för stort stöd
och uppmuntran under skrivandet.

Uppdrag Solidaritet hade aldrig kunnat bli av
utan Arbetarrörelsens Arkiv som gett mig tillgång
till många organisationers och människors doku-
menterade historia. Nutiden är snart historia och
vi bär alla ett ansvar att låta kommande genera-
tioner ha tillgång till den. Därför vill jag också
tacka Bertil Högberg som varit en eldsjäl och
drivkraft i arbetet med det historieprojekt som
Uppdrag Solidaritet ingår i.

 

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 181



182

 maj , , , 

 års Decolonisation Declara-
tion 

 , , , ,  , , , , ,

, , , , 

Abdul Minty 

ABF , , , , , , , , ,

, , , , , , ,

, , 

ABF i Skåne 

ABF Malmö 
ABF Östergötland , , , 

Advokatbyrån Sju advokater 
Afrika  , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , ,  , , 

Afrikagrupperna , , , , ,

, , , , , , 

Aftonbladet , , 

Afzelius, Björn  
Ahtisaari, Martti  

AIC , , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, 

Albinsson, Folke  

Alec, Erwin, , , , , , ,



Alexandra , 

Alexandra Action Committe 
Alfa Laval , 

Alfred Nzo , , 

Allan Boesak , 

Amílcar Cabral , , , , ,



ANC , , , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , 

Andersson, Lasse  

Andersson, Monica  , , , ,
, , , , , , 

Andersson, Sten  , , 

Andreasson, Knut  

Anglo American 

Angola , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , 

apartheid , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , , , , , , ,

, , , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , , ,

, , , , 

Arbetsledareförbundet 

ASEA , , , 

Atlas Copco , , , 

Badela, Mono  , 

Baltikum 

befrielsekamp , , 

»Befrielserörelserna och vi« 

Beredningen för humanitärt
bistånd 

Biståndsbibeln , , 

Bizim , , , 

Biko, Steve  , , , 

Björk, Kaj , 

Black Conciousness 

Blid, Henry  

Blomberg, Leif , , 

Blomqvist, Stig  

BNI , 

Bodström, Thomas  
Boipatong 

Bommersvik , , , 

Borgström, Claes  
Botha, Pik  

Botha , , 

Botswana , , , , , 

Brandt, Willy  

Brandtkommissionen 

Brevskolan , , , , 

Broderskap , , , , , ,
, 

Brunnsvik 

Båstad 

Index

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 182



183

Cabora Bassa , 38, , 

Cachalia, Azhar  , 

Caritas 

Carlsson, Bernt , , , 

Carlsson, Palle 

Carlsson, Ingvar  , , , ,
, 

Carolus, Cheryl  
Centralkommittén för tekniskt

bistånd 

Chikane, Frank , 

Chile , , , , 

CIA , , 

civics , , , 

Civil Service Training Centre 

Coca-Cola 
CODESA , 

Constructive engagement 

CONTRALESA 

Dahl, Birgitta  , , , , ,

, 

Dakawa 

Duarte, Jessie  
Dube, Daniel  , 

Dar es Salaam , , 

Davidson, Basil  

De Beers 

de Klerk 

Decolonisation Declaration , 

Delmasrättegången 
dompass 

Douglas & Velich 

Durban , , , , , , ,


East Rand , 

Electrolux 

Emmaus Björkå 

Engman, Gerd  , , 

enprocentsmålet , , , 

Eriksson, Berndt  

Erlander, Tage  , , , 

Etiopien 

Europa , , , , , , ,


Fabriksarbetareförbundet 

Fanaroff, Bernie , , , , 

FFI , , , , , , , ,
, , 

Finland , 

FN , , , , , , , , ,
, , , , , , , ,


Folkets husrörelsen , 

Folkriksdagen mot Apartheid 

Folkrätt , 

Fockstedt, Sven  , , , 

Fond för södra Afrikas frigörelse


FOSATU , , 

Foundation for Peace and Justice


Franco 

Fredriksson, Conny  , , 

Frelimo , , , , , , , ,
, 

GAWU , 

Geijer, Arne  , , , 

Gerson, Max  

Ghana 

Giertz, Anne  , , , 

Goldberg, Dennis  , 

Gorbachev 

Gordhan, Ketso  , , 

Grahamstown 

Grekland , , , , , 

Gruv , , , , 

Gruvinternationalen 

Guinea Bissau , , , , , ,
, 

Gunnarsson, Barbro  , , ,

, 

Gunnarsson, Staffan 

Gävle  

Göteborgs Internationella Stipen-
diefond 

Göteborgs-Posten 

Haifa-institutet 

Halton Cheadle , 

Harrie, Ivar  

Haysom 

Helander, Gunnar  , 

hemländer , 

Hermansson, Siv 

Holmqvist, Hans-Eric  

HIV/AIDS , , , , , 

van Heerden, Auret , , 

Hjelm, Lena  

Hodann, Jan  , , , , ,
, , , 

Hofmeyr, Beatie  , , , ,

, , , , , 

Hofring, Gunnar  

hostels 

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 183



184

HSB , 

Humanberedningen , 

humanitärt bistånd , , 

Hällhag, Roger  , , , 

högförräderirättegångarna 
Höijer, Signe  

IDAF , 

IDEA , 

Ilac 

ILO , , 

Indien , , , 

Indokina 

Inkatha , , , 

internationell solidaritet , ,
, , , 

internationella fackföreningsrö-
relsen , , 

Internationella Metallfederatio-
nen 

Internationella solidaritetsfonden


»Internationelle« Kalle Johansson
, 

ISAK , , , , , , , ,
, , , , , 

IUEF International University
Exchange Fund , 

IUSY , , , , , 

Jakobsbergs folkhögkola 

Jakobsson, Bengt  , , 

Jansson, Peter  , , 

JAS Gripen 

Johannesburg , , , , ,
, , , , , , ,
, , , 

Johansson, Lena  , 

Jorden runt , 

Juholt, Håkan  , 

Jämtin, Carin  , 

Järnridån 

Kalla kriget , , , , , , 

Kanyama, J  , 

Kapprovinsen , , , 

Karlsson, Erik  , , , 

Karlsson, Thorbjörn  

Karlström-Dorph, Birgitta  ,

, , 

Kathrada, Ahmed  

Kaukuetu, Uatja  

Kaunda, Kenneth  

KF , , , , , 

KFUM 

KGB 

Kina 

Kinnock, Glennys  

de Klerk, Willem 

Kokk, Enn 

koloniernas frigörelse , , 

Kommunal , , , , , 

kommunism , , , 

Kommunistpartiet , 

Konstnärer mot apartheid 

Konsum , 

Konsumentföreningar 

Kooperationen , , , 

Kooperativa förbundet , , ,


KPML-r 

Kreisky, Bruno  

Krogvig, Bo  , , , , ,

, 

Krugerparken 

KU , 

Kuba 

kvinnoförbundet , , , ,
, , , 

Kwa Zulu Natal , 

Laboremus 

Lagos 

Langa, Pius  

Lange, Gunnar  

Lekota, Patrick »Terror«  
Latinamerika 

Lesotho 

Levén Eliasson, Anna-Lisa 

Liberia 

Liljenroth, Bengt 

Lindkvist, Sture  

Lindqvist, Oskar  

Lindström, Ulla  , 

LO , , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , 

LO hjälper över gränserna , ,
LO-sektionen i Uddevalla 
Lockerbie , 

LSU , , , , 

Luanda , 

Lubowski, Anton  

Lundgren, Ulf 

Lutherhjälpen 

Luthuli, Albert  , 

Ländin, Sigvard  

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 184



Mabandla, Brigitte  

Mabasa, Lucky Cyril  

Mabuza, Lindiwe  , , 

Mafumadi, Sydney  

Magnusson, Åke  

Maharaj, Mac  
Malawi , , 

Malawisjön 

Mandela, Nelson  , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , 

Mangosuthu Buthulezi 

Margate 

Marieborgs folkhögskola , ,
, 

Mashini, Emma  

Matsson, Sven  

MAWU , , , 

Mbeki, Thabo  , 

Mbeki, Govan  

Mellanöstern 

Metall , , , , , , , ,
, , , , 

Metallindustriarbetareförbundet


Metalls avd  

Mhlaba, Raymond  

MIF , 

Mkwayi, Wilton 

Mlambo-Ngcuka, Phumzile  
Mlangeni, Andrew 

Moçambique , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , 

Molatsi, James  

Molefe, Klaas  

Motsoaledi, Elias  

Mondlane, Eduardo  , , , ,
, 

Moosa, Valli  
MPLA , , , , 

Morobe, Murphy 

människovärde 

Möllander, Anders , , , 

NADEL 

Naidoo, Jay  , , , 

Namibia , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, 

Nare, Ntombi  

Naudé, Beyers  , , , 

NDI , 

nedrustning , 

Nesset, Tormod  , , , ,


Neto 

NIB , , 

Nicaragua , , , 

Nigeria 

Nilsson, Gunnar  , 

Nilsson, Thorsten  

Nilsson, Torsten  

Nkobi, Thomas  
Nobels Fredspris , 

Norden , , 

Norske Arbeiderkvinnor 

Nujoma, Sam  , , , 

NUNW , , , , 

NUSAS , 

Nyasaland 

Nya världen 

Nyerere, Julius , , , 

näringslivet , , , , , 

Olof Palmes Internationella
Centrum , 

Olofsson, Eva  , , 

Olsson, Jan  , , 

Olsson, Kerstin  

Olsson, Malin  , , 

Omar, Dullah 

OMM , , 

One World Action 

Oriflame 

OSAK 

Otto, John Ya  

PAC , , , , , , , 

PAIGC , , , , , , ,
, 

Pahad, Aziz  
Palmcrantz, Carin  , , 

Palme, Olof , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, 

Peace Accord 

Peanberg, Johan  , , 

PEMSA , , , , , , ,


Persson, Kristina  , , , , 

Petersen, Hector  

Phiroshaw Camay 

Polen 

Uppdrag Solidaritet 185

Afrika.arbetarrörelsen  07-01-22  19.04  Sida 185



Polisförbundet 

Popo Molefe , , , 

Port Elizabeth , 

Port Shepstone 

Portugal , , , , , , , ,
, , 

»Portugal ut ur Södra Afrika« ,
, , 

Pretoria , , , , , , ,
, 

proposition : , , 

Ramaphosa, Cyril , , , ,
, , , , 

Rath, Dr Maattias  

Reagan 

Reso 

RDP 

Rhodesia , , 

Riksbyggen 

Riksutställningar , 

Ringholm, Bo  

Rivonia 

Rivoniarättegången 

Robben Island , , , , ,
, 

Rudebeck, Lars  

Ryssland 

Rådström, Britta  , 

Rädda barnen 

s-kvinnor , , , , , 

SACP 

SACTU , , , , , , ,
, 

SAFAWU , 

Salazar 

Sallnäs, Ingmar 

SANCO , , , , , 

Sandvik , , 

sanktionerna , , 

SAP 

SASCA , 

SASO , 

Savimbi, Jonas 

SAYCO , 

Schori, Pierre , , , , , ,
, , 

Sharpeville , , , , , 

Shell , 

SHS 

Sida , , , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, 

SIF , , 

Silveira House  

Simon, Paul  
Singh, Roshene  , , , ,



Sisulu, Walter  , , 

Simbule, Ali 

Sköld, Per Edvin  

Smith, Ian  

SKF , , , , 

Skövde  , 

Soares, Mario  

Socialdemokraterna , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , 

Socialdemokratiska studentför-
bundet , 

Socialism i Tanzania 

Socialistinternationalen , , ,
, , , , , 

Socialistiska partiet 

solidaritetsfonder , , 

Solomon Mahlangu Freedom
College ,

South African Communist Party


Sovjetunionen , , , 

Soweto , , , , , , , ,
, , , , 

Soweto Civic Organisation 

Spanien , , 

SSU , , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,


SSU i Kalmar 
Statligt bistånd , , , 

Statsanställdas Förbund 
Stenarv, Gunnar  , 

Stendalen, Anders  , , ,

, 

Stofile, Arnold 
Studentföreningen 

SUL , ,
Sundbom, Annie Marie  , ,

, , , 

supermakterna , , 

Suttner, Raymond  
SWANU , , , , 

SWAPO , , , , , , ,
, , , , , , , 

Svarta medvetenhetsrörelsen 
, 
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Swaziland 

Svenska Ekumeniska Nämnden
, , 

Svenska Livsmedelsarbetareför-
bundet , 

Svenska Sydafrikaföretagen 

Svenska Sydafrikakommittén ,


Svensson, Evert  , , 

Svensson, Jerry  

»Sverige hjälper« 

Sveriges Kristna Råd , 

Sydrhodesia 

Säve-Söderbergh, Bengt  , ,

, 

Södra Afrika , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, 

Tambo, Oliver  , , , , ,
, , 

Tanganyika , , 

TANU , , , , , , 

Tanzania , , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , 

TBV , 

TCO , , , , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , 

»TCO hjälper« 

»The Rivonia Trialist« 

Thomson 

Thunborg, Anders  , 

Tiden , , , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , 

Tingsten, Herbert  

Tjeckoslovakien , , 

Tladi, Lefifi  , 

Tomahole 
Toresson, Bo , , , , ,

, , , , 

Torslanda , , 

tredje världen , , , , ,
, 

Tsamba 

Tutu, Desmond  

u-länder , 

UDF , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , 

Uitenhage , , 

Umkhonto we Siswe 

Umlazi-stadion 

Undén, Östen  

Unileverstrejken 

UNIP , 

UNIPs 

UNITA , , , 

Uppsala , , , , , 

USA , , , , , 

»Utan gränser« 

VEETU , , , , , ,

, , , , , , 

Verdandi , , , 

Vietnam , , , , 

Vin & Sprit 

Wirmark, David  

Voice of women 

Vorster 

Vulindlela Youth Congress ,


Wachtmeister, Tom  

Wallén, Carl Axel  

Wallin, Olle , , , , 

Werthén, Hans  

Wetterblad, Torsten , , 

WFDY , 

Wickman, Solveig  , 

Widqvist, Ulf-Göran  , , ,
, , 

Wiehankommissionen 

Wedin, Åke 

Wigforss, Ernst  , 

Windhoek , , , 

Williamsson, Craig  
World Assembly of Youth 

WTO , 

Wästberg, Per  , 

Ystad 

Yunus Mahomed 

Zambezifloden 

Zambia , , , , , , , ,
, , 

ZAMCO 

ZANU , , 

Zanzibar , ,
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ZAPU , , 

zuluer 

Åhlund, Christian  , , 

Öst och väst , , 

östblocket , 

Östeuropa , , , 
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