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Förord

om solidariteten
med södra Afrika på olika sätt. Det finns ett behov av en kronologisk berättelse om vad som
hände och vilka som var med. Här har Tor Sellströms arbeten Sweden and National Liberation in
Southern Africa redan blivit standardverk men de
riktar in sig på de statliga aktörerna. En så detaljrik redogörelse för Afrikagrupperna har inte
gjorts här. Vi har valt att ge glimtar inifrån baserade på självupplevda erfarenheter.
Många aktivister i Afrikagrupperna ägnade
den större delen av sin vakna tid åt solidaritetsarbetet. Det blev en viktig del av våra liv. Södra Afrikas frihet handlade för oss också om vår frihet
från förtryck och rasism. Denna bok är skriven av
aktivister som var med. Det blir därför mycket ett
perspektiv inifrån. Naturligtvis är det mycket som
inte är med och mycket som kunde sägas annorlunda. Det finns många fler personer som hade
varit värda att nämna.
Många artiklar har vi varit tvungna att förkorta, en del mer internt material har sovrats bort.
Mer material om detta skede i solidaritetsarbetet
finns på Internet, på Afrikagruppernas hemsida,
MAN KAN SKRIVA HISTORIEN

När södra Afrikas frihet var vår

som också inbjuder till diskussion och tillägg:
http://www.afrikagrupperna.se/
Arbetet har satts igång av en kommitté bestående av Bertil Högberg, Ingvar Flink och undertecknad. Utan Bertils trägenhet hade inget blivit.
Utan Ingvar hade det funnits ännu fler fel i boken. Bertil har vid sidan av allt annat fungerat
som bildredaktör.
De artiklar i denna bok som skrivits av Dick
Urban Vestbro bygger på ett mycket mer omfattande och detaljerat material. Liksom mycket av
arkivet från Afrikagrupperna finns detta tillgängligt på Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm.
Boken handlar om perioden från framväxten
av Afrikagrupperna, mer än ett decennium före
en nationell organisation grundades formellt
, fram till , då apartheid hade besegrats i
Sydafrika. Vi hoppas att denna bok förmår berätta om denna tid på ett sätt, som ger inblickar i de
viktigaste skedena och arbetssätten och bidrar till
arbetet för fortsatt internationell solidaritet och
antirasism.
Dalsbruk och Uppsala  februari 
 , redaktör
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»Många aktivister i Afrikagrupperna ägnade den större delen av sin vakna tid åt solidaritetsarbetet.
Det blev en viktig del av våra liv. Södra Afrikas frihet handlade också om vår frihet från förtryck och rasism.«
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Då det hände

1960 Massaker i Sharpeville, Sydafrika

mot demonstranter
SWAPO bildas i Namibia
Nigeria, Kongo och 15 andra afrikanska länder blir självständiga

Företrädare för ANC och PAC
till Sverige, vädjar om bojkott
mot Sydafrika

1961 ZAPU inleder väpnad kamp i

Zimbabwe, ANC i Sydafrika, MPLA i Angola

Svenska Sydafrikakommittén
bildas (SSAK)
Konsumentbojkott mot
sydafrikanska varor

1962 Frelimo inleder väpnad kamp i

Moçambique
Algeriet självständigt efter väpnad kamp

1965

Ian Smiths vita minoritetsstyre
deklarerar Sydrhodesias självständighet
Sida bildas

1970 Afrikagrupper bildades i Lund,

Uppsala, Stockholm och Arvika
Första samordnande konferens i
Uppsala i juni
Aktion mot Senegals president
Leopold Senghor i Uppsala i juni

1966 SWAPO inleder väpnad kamp i
Namibia

Uppsala Afrikagrupp bildas

1967 Bulletinen börjar tryckas

1971 Afrikagruppernas konferens i

Stockholm i jan. beslutar stödja
MPLA, Frelimo och PAIGC och
beslutar utarbeta gemensamt
program
Afrikagruppernas konferens i
Arvika startar insamling för
MPLA
Göteborgs Afrikagrupp bildas

1968 Demonstrationer i Båstad mot
Davis Cup med spelare från
Rhodesia

1969 Kampanj mot ASEAs medver-

kan i Cabora Bassa-kraftverket i
Moçambique

1972 Internationell solidaritetskonfe-

Lokala Sydafrika-kommittéer
bildas i Sverige

1963 PAIGC inleder väpnad kamp i

Guinea-Bissau
ZANU bildas som en utbrytning ur ZAPU

Första bulletinen ges ut av
Södra Vätterbygdens
Sydafrikakommitté
SUL skriver till regering och
kräver handelsbojkott mot
Sydfafrika

1964 Nelson Mandela kastas i fängelse i

Sydafrika. Sydafrika inrättar ”hemländer” för
svarta, reserverar resten för de vita
Den svenska statliga beredningen för humanitärt bistånd bildas

Sydafrikakommittérna i Lunds
och Jönköping ger ut bulletinen
i samarbete
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1973

rens för södra Afrika i Lund
Första studieboken, Imperialism
och befrielsekamp utges i Lund

PAIGC förklarar Guniea-Bissau
självständigt
PAIGCSs ledare Amilcar Cabral mördas

1974

Afrikagruppernas konferens i
Lund men oenighet om
plattform

Kupp i Portugal mot fascismen och
kolonialkrigen
Övergångsregering bildas i Moçambique

Konferens i Göteborg tar
namnet Afrikagrupperna, väljer
interimstyrelse
Konferens i nov. i Uppsala
uttalar sig för ANC som ledande
kraft i Sydafrikas befrielsekamp

När södra Afrikas frihet var vår

1975 Moçambique självständigt i juni med
Frelimo-regering
Angola självständigt i november med MPLAregering men i fullt krig

Afrikagruppernas första
kongress i maj i Stockholm
Edward Ramsdale från SACTU
inbjuds till Sverige
Kritik mot LOs och TCOs resa
till Sydafrika

1976 Sydafrikas trupper tvingas dra sig

tillbaka från Angola
Skolungdomars revolt i Soweto i juni sprider
sig över hela Sydafrika, slås brutalt ned

Juni Afrikagruppernas program
antas vid dess andra kongress i
Åseda, stöd för SWAPO och
ANC skrivs in i programmet

1977 Den svarta medvetenhetsrörelsens

organisationer förbjuds i Sydafrika, Steve
Biko dödas i fängelse

Första södra Afrika
kampanjveckan med andra
organisationer
Kongressen uttalar stöd för
SACTU
Ny studiebok, Befrielsekampen i
Afrika

1978 P.W. Botha, Sydafrikas premiärmi-

nister, driver hård linje med militären mot
svart motstånd
Över 600 namibiska flyktingar dödas i en
sydafrikanska militärattack i Kassinga, Angola

Afrikagruppernas kongress gör
självkritik på tidigare negativa
uttalanden om LO
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Afrikagrupperna etablerar ett
nationellt kansli i Stockholm
Afrikagruppernas
Rekryteringsorganisation
grundas

1979 Lag förbjuder nyinvesteringar av

svenska företag i Sydafrika

ISAK grundas 15 januari

1980 Zimbabwe (f.d. Sydrhodesia eller
Rhodesia) blir självständigt med ZANUregering

1980 ”Sjukvård till SWAPO”
startas med Brödet och Fiskarna
och Sida-stöd
ICSA-konferens i Södertälje med
ANC och SWAPO

1981 En av Sydafrikas största invasioner
in i Angola skapar stora skaror hemlösa

1982 Afrikagrupperna och ARO flyt-

tar till Solidaritetshuset på Söder
Aktivistkravet avskaffas

Antiapartheidaktivist Ruth First dödas genom
brevbomb i Maputo

1983 United Democratic Front (UDF) grundas som paraplyorganisation för antiapartheid-motståndet
Regeringstrupper i Zimbabwe kväser uppror i
Matabeleland, många civila offer
1984 Nkomati-avtalet mellan

Moçambiques regering och apartheidregimen

Namuno-projektet i
Moçambique inleds
Svarta förstäder i Sydafrika i
uppror mot ny grundlag för vitt
styre

1985 En ny militant fackföreningscentral,
COSATU, bildas i Sydafrika
Musikrörelsens galor för ANC i
Göteborg och Stockholm

1986 Moçambiques president Samora
Machel dör i flygkrasch på väg från Zambia
USAs kongress antar partiella ekonomiska
sanktioner mot Sydafrika

Stor folkriksdag mot apartheid i
Stockholm

1987 Avtal i Zimbabwe tvingar ZAPU att
uppgå i ZANU
Sverige inleder handelssanktioner mot
Sydafrika

Volontärer sänds för första
gången till Zimbabwe

1988 ISAK beslutar om Shell-bojkott
Kampanj för frigivning av
Mandela och andra politiska
fångar

1989 F.W. de Klerk efterträder P.W. Botha
som Sydafrikas premiärminister
Afrikagrupperna samlar pengar
till SWAPOs valfond

1990 Namibia blir självständigt
ANC tillåts och Nelson Mandela friges ur
fängelse

1992 Fredsavtal mellan Moçambiques
regering och Renamo
ARO sammanslås med
Afrikagrupperna till en
organisation

1994 Sydafrikas första fria och allmänna
val, Nelson Mandela blir president
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Demonstration i Stockholm 1985. Aija Sadurskis, andra från höger och Eva Scharin till höger.

1.

INTRODUKTION

Kvinnorna protesterade först mot
Sydafrikas passlagar – Zeerust 1957.

HÖSTEN 1945 var andra världskriget slut. Tyskland, Italien och Japan hade besegrats av de allierade, västmakterna och Sovjetunionen. Efter kriget dokumenterades Hitler-regimens fruktansvärda judeutrotning i detalj. Ingen kunde blunda
för vad rasismen hade åstadkommit. När Förenta
Nationerna grundades  tillsattes en kommission för att analysera rasismen och bidra till att
den utrotades. Men i Sydafrika befästes rasismen.
 kom Nationalistpartiet till makten på ett
program, som utlovade vit överhöghet för alltid.
Dess väljarstöd vilade främst på de vita, som talade afrikaans och kallades boer, men det fick
många engelsktalande vita med sig. Rasismen
skrevs in i grundlagen.
Denna gång blundade inte omvärlden. I alla
fall inte helt. Ur protesterna bildades en solidaritetsrörelse för Sydafrika och Namibia. I Sverige
utvecklades dess radikala delar till Afrikagrupperna, som snart utvidgade sitt stöd till hela södra Afrikas befrielse.
Mot en bakgrund av det dramatiska skeendet i
södra Afrika sammanfattar denna inledning Afrikagruppernas utveckling. Många personliga pennor tecknar sedan detaljer i bokens artiklar.
12

Sydafrikas rasism befästs
och bekämpas
Nationalistpartiets seger i Sydafrika befäste den
diskriminering och utestängning av svarta, som
koloniseringen hade medfört i Afrika. Partiets
valparoll, apartheid betydde ’åtskillnad’. Men det
var ett omöjligt mål. Svarta behövdes som arbetskraft i de vitas gruvor, på deras farmer, i de
växande industrierna och som tjänstefolk i vitas
hem. Det var rättigheterna som var olika. Svarta
måste bära pass med dokument, som angav om
de arbetade i de vitas områden. Utan tillstånd hade svarta ingen rätt att vistas i städerna. Alla
städer, vita farmarområden, gruvor och andra
områden, sammanlagt  procent av landet, var
vita områden.
Fem år efter makttillträdet, , genomförde
Nationalistpartiets regering separat och sämre
undervisning för svarta, Bantu Education. En nationell skolbojkott organiserades. Den  juni
 samlades nästan tre tusen delegater från alla
delar av Sydafrika i Kliptown i Kapstaden för att
uttrycka majoritetens vilja på ett sätt som det vita
minoritetsstyret inte kunde. De antog ett frihetsmanifest, the Freedom Charter, som sade: »Vi,
När södra Afrikas frihet var vår

Sydafrikas folk, förklarar för
hela vårt land och hela världen att Sydafrika hör till alla
som bor här, svarta och vita, och att ingen regering
kan rättmätigt göra anspråk på auktoritet om den
inte vilar på folkets vilja...«

Sharpeville
Den  mars  öppnade den sydafrikanska polisen eld mot demonstranter i Sharpeville söder om
Johannesburg där folk samlats för att protestera
mot de förhatliga passen. Poliskulorna dödade 
människor och sårade . Strax därefter exploderade Langa, en svart förstad i Kapstaden. Händelserna fick världsopinionen att fördöma den
sydafrikanska regimen. En omfattande folklig rörelse mot rasismen växte fram. I Sverige bildades
Svenska Sydafrikakommittén ett år efter Sharpeville med företrädare för alla politiska partier i
styrelsen, utom moderaterna som inte ville och
kommunisterna som inte fick vara med.
Bakom kampanjen mot passlagarna stod African National Congress (ANC) och Pan-Africanist
Congress (PAC). ANC var de svartas främsta
motståndsrörelse i Sydafrika. Den bildades redan
 och tog till massprotester på -talet när
petitioner och uppvaktningar inte hjälpte. PAC
hade bildats  i kritik mot att ANC arbetade
tillsammans med icke-svarta.
I oktober  besöktes Skandinavien av RayNär södra Afrikas frihet var vår

Karin Södergrens teckning i Afrikabulletinen 1981.

mond Kunene, ANC, och Nana Mahomo, PAC,
vilka uppmanade till bojkott. I april  kom
ANCs vice ordförande Oliver Tambo och framförde samma krav.
13

ANC ville helst ha statlig handelsbojkott och
ansåg att fördömande resolutioner måste följas
upp av handling. Men ingen väststat ville göra ingrepp i handeln. Antiapartheidrörelsen satte då
igång en konsumentbojkott som det näst bästa
alternativet. Den vittnade om en omfattande avsky mot apartheid, men ruckade knappast dess
ekonomiska grundval.

kratin. Och tvärtom. Det var, som Dick Urban
Vestbro skriver, en av anledningarna till att vänstern sökte alternativ till Sydafrikakommittéerna,
och därmed skapade Afrikagrupperna. En annan
var otåligheten. Det blev svårt att behålla kraften
i bojkotten när ledningen bestod av organisationsföreträdare som inte kunde ge afrikasolidariteten högsta prioritet, i alla fall inte över en
längre tid.

Kalla kriget splittrar
Även om rasismen väckte avsky efter andra
världskriget var den inte längre en enande fråga.
Segern över nazismen följdes av utvecklingen
mot en starkt polariserad värld. Winston Churchill, som varit brittisk premiärminister under
kriget talade  om »en järnridå som sänker sig
tvärs genom Europa«. Två supermakter, USA och
Sovjetunionen, med sina respektive allierade,
blev inbegripna i ett kallt krig för total seger för
sitt respektive samhällssystem. För eller mot
kommunismen, löd den avgörande frågan. Detta
delade världen i fiender och vänner, förrädare
och allierade. Så gott som alla internationella organisationer utom Förenta Nationerna splittrades i en provästlig och en prokommunistisk version, till exempel fackföreningsrörelsen och studentrörelsen.
I den världen utvecklades Sydafrikaprotesterna
och solidaritetsrörelsen. Även om det fanns enighet om det avskyvärda i den sydafrikanska rasismen blev det konflikter om vem som fick vara
med och vad ’de andra’ hade för syften. De etablerade partierna var misstänksamma mot kommunister och all vänster till vänster om socialdemo14

Väpnad kamp
Kort efter Sharpeville-massakern  förbjöds
ANC och PAC, ANCs allierade, det starka sydafrikanska kommunistpartiet hade förbjudits redan
. Efter en misslyckad storstrejk, som ledde
till massarresteringar beslöt ANC att inleda väpnad kamp. Den  december , boernas högtidsdag, exploderade bomber i flera städer. Men
regimen slog ned på ANC-ledningen, många sattes i fängelse, bland dem Nelson Mandela, medan
många var tvungna att gå i exil. En nedgångsperiod följde.
Samtidigt fanns mycket att glädjas
åt i Afrika. I Västafrika hade Ghana under Kwame Nkrumah och
Guinea under Sekou Touré
vunnit självständighet  och
 och verkade för en radikal
panafrikansk enhet med hela Afrikas självständighet som mål. 
blev Nigeria och sexton andra länder
självständiga. Flera länder i Nordafrika hade blivit självständiga på -talet. Inom några år var
också Tanzania, Uganda, Zambia och Kenya självNär södra Afrikas frihet var vår

ständiga,  Lesotho och Botswana,  Swaziland. Många trodde att Afrika skulle utveckla
ett mänskligare samhälle än kapitalismen och
kommunismen, bara fattigdomen kunde utrotas
med bistånd från rikare länder.
Glädjen grumlades av krisen i Kongo, där kolonialmakten Belgien stödde Moise Tshombes
utbrytningsförsök i den kopparstinna provinsen
Katanga. FN ingrep men kunde inte hindra dödandet av premiärminister Patrice Lumumba.
FNs generalsekretare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka under mystiska omständigheter. Kongos enhet kunde säkras först , då
general Mobutu kom till makten under USAs beskydd.
Ett annat smolk i bägaren var att södra Afrika
inte var självständigt. Zimbabwe (då Rhodesia eller Sydrhodesia) styrdes liksom Sydafrika av en
vit minoritet. Namibia (då kallat Sydvästafrika)
styrdes av Sydafrika, som påtvingade apartheidlagar, trots att Namibia formellt förvaltades av
FN. Portugal försökte inbilla omvärlden att Angola och Moçambique var delar av Portugal, liksom också Guinea-Bissau, Kap Verde och São
Tomé i Västafrika.
I Algeriet kämpade befrielserörelsen FLN sedan  för landets frihet mot Frankrike och
den miljon fransmän, som slagit sig ner i landet.
Det var det första nationella gerillakriget i Afrika
och varade till självständigheten . Det skapade också en första solidaritetsopinion för väpnad
kamp i Afrika, framför allt i Frankrike, med bland
andra filosofen Jean-Paul Sartre bland regeringens kritiker.
När södra Afrikas frihet var vår

Den gamle sjörövaren Portugal har sitt fotfäste i kolonierna. Södra
Afrika Informationsbulletins omslagsbild 1974.

Algeriet inspirerade radikala politiska krafter i
södra Afrika, som började komma till slutsatsen
att väpnad kamp var det enda sättet att nå självständighet. Självständiga stater som grannar gjorde väpnad kamp möjlig. Befrielserörelserna inledde samtliga sin väpnade kamp på -talet:
MPLA i Angola , Frelimo i Moçambique
, PAIGC i Guinea-Bissau , SWAPO i Na15

mibia . I Zimbabwe inledde ZAPU väpnad
kamp , men nationaliströrelsen splittrades
 när ZANU bildades. ZANU inledde en
framgångsrik väpnad kamp i östra Zimbabwe
 ett år efter Moçambiques självständighet. I
Angola blev kampen komplicerad av att det fanns
tre rörelser. FNLA var klart västvänlig, och UNITA fick stöd av Kina. Båda tog då och då till vapen mot MPLA, som stöddes med vapen av östblocket, Kuba och Jugoslavien. Alla anklagade varandra för att enbart vara ombud för främmande
makt. Vi ansåg MPLA vara den enda genuina angolanska befrielserörelsen.

kampanjen mot ASEAs deltagande i dammprojektet Cabora Bassa i Moçambique ‒,
och demonstrationerna mot Senegals president
Leopold Senghors besök i Uppsala i maj .
Afrikagrupperna i Sverige växte fram på
många håll samtidigt. Bertil Malmström berättar
om hur Sydafrikakommittén i Uppsala ömsade
skinn till Uppsala Sydafrikagrupp, med den
blandning av studier och aktivism som förebådade senare Afrikagrupper. Dick Urban Vestbro beskriver några andra källor till den kommande organisationen. På grund av vänsterns splittring tog
det lång tid innan man enades om den nya organisationens plattform.
Tanken att man kunde stödja väpnad kamp i
Radikalisering födde Afrikagrupperna
När Afrikagrupperna började formas levde EuroAfrika var inte självklar i Sverige. Men den fick en
pa i studentrevoltens och radikaliseringens pestor genomslagskraft när Sveriges Elevers Centralorganisation, som sedan 
riod. Studenterna i Paris tog till
gatorna och några veckor var det Den starkt framväxande hade organiserat Operation Dagsrevolution i luften. I Prag blossade
verke, samlade in pengar till
Vietnamrörelsen i
på våren  förhoppningarna
Moçambique , nästan en halv
upp om socialism med ett mänsk- Sverige gav en modell miljon kronor. Liksom de finska
ligt ansikte, för att krossas i auskolungdomarnas dagsverke på
för
solidaritetsarbete.
gusti av sovjetiska och östtyska
hösten  kanaliserades stödet
stridsvagnar. USAs krig i Vietnam intensifierades
via Moçambique-institutet i Dar es Salaam, som
med bombningar i augusti . Den starkt
stod Frelimo nära.
framväxande Vietnamrörelsen i Sverige gav en
Biafra gav fel bild
modell för solidaritetsarbete. Men också tvärtom
Medan Afrikagruppernas aktivism formades på–Vietnamrörelsen kunde också dra lärdomar av
gick inbördeskriget i Nigeria (‒). Östra
antiapartheidarbetet.
delen ville bilda egen stat, Biafra, men det slogs
Direkt, utomparlamentarisk aktion formade
ned hårt av Nigerias federala regering. När en
och inspirerade. Bertil Malmström skriver om tre
ung präst målade BIAFRA! på Tempelkyrkan,
sådana elddop: aktionen mot Rhodesias tensom var under påkostad byggnad i Helsingfors,
nisspel i Davis Cup-matchen i Båstad våren ,
16

När södra Afrikas frihet var vår

var det en radikal protest. Men i Afrikagrupperna
verkar tystnad ha rått om Biafra. Detta var inte
vårt Afrika.
Biafra-kampanjens bild av svältande barn som
stirrar in i kameran signalerar budskapet att afrikaner är helt hjälplösa utan vårt stöd hade stor
genomslagskraft och präglade bilden av Afrika
för lång tid framåt. Den gick helt mot våra symboler. För oss var emblemet snarast bilden av den
beväpnade befrielsesoldaten med gevär och ammunitionsbälte. Solidaritet var vi för. Välgörenhet var vi emot.

Bulleförsäljning, bössinsamling
Afrikagruppernas främsta språkrör utåt var bulletinen, som hade sina rötter i det tidiga antiapartheidarbetet. Den skapades i november 
som Sydafrika nyhetsbulletin och var ett uppdrag
från Sveriges Ungdoms Landsråd (SUL) till Sydafrikakommittén i Jönköping, Södra Vätterbygdens Sydafrikakommitté, SöVSAK.
Från  kom Lund med, namnet blev Sydoch Sydvästafrika Informationsbulletin och den
kom ut med ungefär tio stencilerade nummer om
året. Ett par år senare kom Uppsala-kommittén
och sedan andra lokalgrupper med. Bulletinen
blev en gemensam aktivitet, som skapade Afrikagrupperna. Dick Urban Vestbro beskriver hur
försäljningen av en konstnärsmapp, donerad av
bland andra Sara Lidman och Peter Weiss, bekostade övergången till tryckning av bulletinen .
Den döptes då om till Södra Afrika Informationsbulletin, vilket bättre motsvarade den starka
satsningen på stöd till kampen i Angola och
När södra Afrikas frihet var vår

Afrikabulletinen säljs och pengar samlas till MPLA av Hasse Eriksson på
Forumtorget i Uppsala 1975.
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gjordes i
Den första studieboken
Lund.

Moçambique
(och
därtill
Guinea-Bissau och Kap Verde i
Västafrika). Redaktionen fanns
fortfarande i Lund, där också
den första studieboken gjordes
, Imperialism och befrielsekamp. Boken inleds med Afrikas
historia, imperialismen och nykolonialismen. Idégrunden var
marxistisk i den bemärkelsen
att det handlade om materiella
intressen, företagen sågs som
utsugare och de västliga regeringarna som deras lakejer.

Inte bara informationsbrist
Man kan tänka sig en solidaritetsrörelse som bygger på ett moraliskt ställningstagande om vad
som är rätt och orätt och sedan inte kräver någon
ytterligare samstämmighet. Men så gjorde inte
Afrikagrupperna.
Vi ansåg oss kämpa mot något mycket större
än informationsbrist. När massmedia skrev om
»våra« länder var det snedvridet och återgav sällan befrielserörelsernas röst. Problemet, som vi
såg det, var den västcentrerade världsbild, som
präglade kunskapsproduktion från skola till universitet, och massmedia från lokaltidningar till
TV. Här kom vår studiebok in, som i olika versioner var en grundbok för hugade nya medlemmar.
Nya medlemmar skulle gå i studiecirkel, ofta tio
kvällar, med diskussion av ett kapitel i taget. Kraven på nya medlemmar till Afrikagrupperna var
hårda.
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Göteborgs Afrikagrupp samlar kläder med Emmaus Björkå i Västra Frölunda 1984. I mitten Sitembile Ndebele och
t.h. Susanne Liljenström.

Målet att ge alternativ information fanns med i
alla utåtriktade aktiviteter. Klädinsamlingar var
ett viktigt inslag – som berättelserna från Täby
och Falun vittnar om – men de var aldrig bara en
fråga om materiellt bistånd. Folk gav kläder och
När södra Afrikas frihet var vår

vi gav information och kunskap i utbyte.
När Afrikagrupperna mobiliserade för befrielsekampen var det samtidigt en kamp mot krafter
i Sverige, som stödde förtrycket i södra Afrika eller som i alla fall inte gjorde något verksamt mot
det. Den västeuropeiska frihandelsorganisationen EFTA, som Sverige hörde till, stödde
Portugal. Storbritannien lyfte inte ett finger för
att täppa till hålen i sanktionerna mot Rhodesia,
och Sverige teg. När handelsbojkott av Sydafrika
kom på tal i FN lade Sverige i FN upprepade
gånger ned sin röst. I Sydafrika tjänade svenska
företag pengar på svarta arbetares låga löner och
bidrog till Sydafrikas gruvindustri, som var den
vita ekonomins stöttepelare. Samtidigt som vi hade beslutat oss för att ge allt det stöd vi kunde till
dem som kämpade för frihet i södra Afrika såg vi
det också som vår kamp för ett annat Sverige.

Aktivistkrav
I basarbetet blev »bulleförsäljning« och bössinsamling för villkorslöst stöd till befrielserörelserna centrala kriterier på den aktivism varje medlem visade prov på. Basarbete innebar ett oupphörligt utåtriktat arbete för att påverka folk, få
dem att ge pengar till villkorslöst stöd till befrielserörelserna, bojkotta sydafrikanska varor, bli
medlemmar. Afrikagrupperna skulle inte vara
någon slö hop passiva medlemmar styrd av några
kändisar eller organisationsrepresentanter.
Varför detta stränga aktivistkrav? Dels var det
fråga om rättvisa. Bara de som var aktiva skulle få
vara med och bestämma. Dels hade det att göra
med övertygelsen att ett helhjärtat engagemang
När södra Afrikas frihet var vår

Aktivistarbete. Monika Nilsson och Anita Jansson.

behövdes för denna kamp. De som var passiva
kunde inte vara med i den motor där alla delar
måste fungera.
I denna anda utvecklades de lokalgrupper, som
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gick samman till Afrikagrupperna. Alldeles
smärtfri var inte processen, vänsterns splittring
och mångfald återspeglades i diskussionerna.
Vänsterns splittring fortsatte att påverka solidaritetsarbetet, såsom Gert Klaiber och Hans Tollin
sammanfattar från Göteborgs Afrikagrupps horisont. Sannolikt var bara en minoritet av Afrikagruppernas medlemmar organiserade i vänsterorganisationer. Men antagligen ansåg sig de flesta
höra till vänstern på något sätt. Om det är svårt
att veta tror jag det beror på att solidaritetsarbetet
överskuggade partipolitiska sympatier och tillhörighet. Afrikagrupperna dominerades inte av en
politisk gruppering med egen, dold dagordning.
Dick Urban Vestbro beskriver turerna, som i
maj  resulterade i den första kongressen för
riksorganisationen Afrikagrupperna i Sverige.

Men vägen till Afrikagrupperna är inte endast organisationshistoria. Vi har bett ett antal aktivister
som var med att berätta om bakgrunden till deras
beslut och vad det betytt. Dessa berättelser på olika sidor i boken under rubriken »Min väg« är väl
så viktiga bidrag till vår historia.
Några axplock berättelser om lokalgruppsverksamheten visar på verksamhet med frenesi
och fantasi och många kontaktytor. Varje lokalgrupp skulle vara värd sin egen historieskrivning
och man kan bara hoppas att några antar utmaningen.
Det följer av aktivismens centrala roll att Afrikagrupperna i föreställningsvärlden var lika med
lokalgrupperna. Men verkligheten ändrades när
ett centralt kontor inrättades i Stockholm och en
stor del av Afrikagruppernas verksamhet sköttes
därifrån. Med projektstöd från Sida ansvarade
kontoret i Stockholm för större pengar än lokalgrupperna någonsin hade, till projekt och tjänster. Men i styrelsen och på kongresserna var lokalgruppernas närvaro tydlig.

Stöd till ANC och SWAPO
med fördröjning

Solidaritetshuset vid Barnängen på Söder blev Afrikagruppernas hemvist 1982.
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I slutet av -talet och början av -talet inbjöds några medlemmar av Afrikagrupperna att
med MPLA, Frelimo och PAIGC besöka de befriade områdena. Det handlade inte bara om att
vittna om krigsframgångar. Framför allt gav besöken vittnesmål om befrielserörelsernas försök
under svåra villkor att skapa nya samhällen och
»en ny människa«.
Det fanns en övertygelse att det var just så här
När södra Afrikas frihet var vår

SWAPOs presiVid mötet 1978 talade
av säkeret
dent Sam Nujoma, vilk
s.
ade
ser
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ann
hetsskäl inte

Angola är fritt men invaderat. Göteborgs Afrikagrupps appellmöte på Järntorget.

som befrielsen måste gå till. Denna inställning
fördröjde stödet till ANC och SWAPO, till deras
förargelse. I Sydafrika tyckte vi oss se väldigt litet
framgångsrik kamp, även om de flesta inte tvivlade på legitimiteten hos ANC i exil. På kongresserna framfördes tvivel om att ANC ensamt skulle
stödjas, inte minst från trotskistiskt håll. SWAPO
var vi skeptiska till därför att de rapporterades
samarbeta med Jonas Savimbis UNITA i sydöstra
Angola, inte med MPLA, som också opererade
från Zambia. Först vid den första nationella konferensen i Uppsala i november  uttalade Afrikagrupperna att ANC var »den ledande befrielserörelsen i Sydafrika« och beslöt att det skulle skrivas in i det framtida programmet. Först vid den
När södra Afrikas frihet var vår

andra kongressen i Åseda  skrev man in stöd
för SWAPO i programmet.

Portugals kolonialvälde rämnar
När Afrikagrupperna äntligen fick ihop det till en
nationell organisation vid dess första kongress i
Stockholm i maj  var södra Afrika redan en
helt annan plats än när processen började på
-talet. Med ett slag blev allt annorlunda när
portugisiska soldater till ljudet av José Afonsos
förbjudna sång »Grandola« marscherade mot
Lissabon den  april  och genomförde en
kupp mot Portugals halvsekelgamla fascistiska
regering. De väpnade styrkornas rörelse lovade
göra slut på Portugals kolonialvälde. De var
21

med  har drygt  volontärer skickats ut på
krigströtta och hade sett att befrielserörelserna i
motsats till dem kämpade för en rättvis sak och
jobb, som oftast varat två år. Mångdubbelt fler har
ett bättre samhälle.
gått igenom två veckors solidaritetsseminarier.
Afrikagruppernas tonvikt hade legat på kamSnart skulle det visa sig rationellt att dela orgapen mot Portugals kolonialism och stöd till befrinisationen. År  grundades systerorganisationen Afrikagruppernas Rekryteelserörelserna PAIGC i GuineaBissau, FRELIMO i Moçambique
Till och med 2006 har ringsorganisation, ARO, med ansvar för rekryteringsverksamheoch MPLA i Angola. Mindre än
drygt 700 volontärer
ten och informationen kring de
två år efter »nejlikornas revolution« i Portugal  april  var skickats ut på jobb, som befriade länderna. Arbetsfördelde alla regeringspartier. Men i Anningen blev ibland svår att uppoftast
varat
två
år.
gola lämnade Portugal över makrätthålla. När Rhodesia och Sydten till MPLA i Luanda  novemafrika attackerade mål i MoçamMångdubbelt fler har
ber  medan FNLAs trupper
bique och Angola för deras stöd
stödda av Zaire och USA stod ba- gått igenom två veckors till SWAPO och ANC drabbade
ra några mil från huvudstaden,
det »AROs länder« och blev angesolidaritetsseminarier. läget för ARO att informera om.
och Sydafrika skuffade UNITA
framför sig söderifrån. Först i sluMen det överlappade med Afrikatet av mars  drog sig de sydafrikanska trupgruppernas ansvar att informera om kampen i
Namibia och Sydafrika. När sedan ARO började
perna tillbaka, för att senare återvända upprepajobba med befrielserörelserna SWAPO och ANC
de gånger och skapa förödelse i landet.
sammanflätades behovet av information. Det
blev svårt att skilja de olika verksamhetsområde»Och hur stödjer ni oss nu?«
na åt och den  juli  blev de två organisatioSören Lindh berättar om hur Afrikagrupperna
blev svaret skyldiga när de i Maputo efter självnerna åter en, Afrikagrupperna i Sverige.
ständighetsfirandet i juni  fick frågan hur AfGenerationerna möts i Sydafrika
rikagrupperna nu skulle hjälpa till att bygga upp
Lika hastigt som i Portugals kolonier fick historiMoçambique. Afrikagrupperna var inte förbereden en dramatisk vändning i Sydafrika i och med
da på den nya situationen, men anpassade sig
Soweto-revolten i juni . Det fanns ett samsnabbt.
band, förutom allt som hände i Sydafrika blev
Redan  bestämde årsmötet att Afrikagrupperna skulle börja rekrytera solidaritetsarbetare
framför allt grannlandet Moçambiques självstäntill Portugals forna kolonier. Därmed inleddes ett
dighet en inspirationskälla. Skoleleverna i Johannytt kapitel i Afrikagruppernas historia. Till och
nesburgs förstad Soweto protesterade först mot
22
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berättar dess historia så som Afrikagruppernas
volontärer såg den.

Hade vi gått i cirkel?

Södra Afrikaveckan 1978 annonseras med Sam Nzimas
bild på Hector Pietersen, Sowetoupprorets första offer.

att undervisningen skulle vara på afrikaans och
inte på engelska, sedan mot hela apartheidsystemet. Protesterna spreds från Soweto till hela landet och efter några månader hade det brutala polisvåldet dödat mer än ett tusen svarta. Det började som en ungdomsrevolt, men blev ett möte
mellan generationer. De äldre sällade sig till upproret och gav stöd genom strejker och bojkotter.
Tusentals ungdomar flydde landet. ANC satte
upp en skola i Tanzania, Somafco, Solomon
Mahlangu Freedom College. Carl-Olof Selenius
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Från början av  inriktade sig Afrikagrupperna på att bidra till skapandet av en paraplyorganisation, som skulle återuppta tanken på en bred
bojkottrörelse för att isolera Sydafrika.
Isolera Sydafrika Kommittén, ISAK, bildades
 och Afrikagrupperna hörde till de viktigaste
krafterna bakom det, såsom Dick Urban Vestbro
och Madi Gray beskriver i kapitel fem. Bara organisationer fick vara medlemmar. Precis det vi kritiserat hos de gamla Sydafrikakommittéerna.
Hade vi gått runt i cirkel? Kanske, men mycket
hade hänt utanför vår lilla cirkel.
Läget i södra Afrika var annorlunda. Angola
och Moçambique blev fria. Sydafrikas befrielse
tedde sig inte bara nödvändig utan med Sowetorevolten i juni  också möjlig. Det började bli
accepterat att ANC företrädde Sydafrikas folk.
ANC förklarade gång på gång att det bästa omvärlden kunde göra var att isolera apartheidregimen.
Men Afrikagruppernas nya roll som katalysator i antiapartheidarbetet hade inte varit möjligt
utan en markering att det nu var slut på anklagelserna att socialdemokratiska och fackliga ledare
svek och idkade klassamarbete med kapitalet. Bara fyra år tidigare, efter LOs och TCOs resa till
Sydafrika hade Afrikabulletinen frågat om de ville värna om Sydafrika-kapitalet eller arbetarna.
Afrikagrupperna var inte mindre aktiva än
förr, men den radikale aktivisten med direkt ak23

tion i sinnet var ett nostalgiskt minne blott. Ett tidens tecken var nya regler  för medlemskap,
som släppte aktivistkravet och gjorde det möjligt
att bli nationell medlem utan lokalgruppsaktivitet.

Zimbabwe ett besvärligt kapitel
Efter Angolas och Moçambiques självständighet
och jäsningen i Sydafrika blev situationen ohållbar för det vita minoritetsstyret i Zimbabwe. Försöket att skapa en s.k. intern lösning med svarta alternativ till
befrielsekampen misslyckades. ZAPU och ZANU kunde inte lämnas utanför. Inför en förhandlingslösning
samarbetade de i »Patriotiska
fronten«, som dock inte innebar något samgående utan snarast
var en taktisk front utåt.  blev Zimbabwe
självständigt efter förhandlingar med Storbritannien, som krävde många kompromisser. Robert
Mugabes ZANU-PF vann stort i valet.
För Afrikagrupperna var Zimbabwe ett besvärligt kapitel, för ZAPU hade sina anhängare (inom
den traditionella vänstern) och ZANU sina
(bland annat inom Emmaus Björkå, som indirekt
influerade delar av Afrikagrupperna). Det var bekvämt att tro och hoppas att Patriotiska fronten
höll. När den inte gjorde det, och när premiärminister Mugabe  sände trupper till ZAPUs traditionella stödområden i Matabeleland, teg
Afrikagrupperna. Det är ett av de exempel Bertil
Egerö pekar på i sin diskussion om det kvistiga
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med det villkorslösa stödet till befrielserörelserna, som hade varit Afrikagruppernas signum.

ISAK + Afrikagrupperna = sant
Efter ISAKs grundande  var det inte alltid
lätt att urskilja vad som var Afrikagruppernas
verksamhet och vad som var ISAKs antiapartheidarbete. Madi Gray beskriver identitetsförvirringen i kapitel fem. Men så var ju också tanken bakom ISAK att åstadkomma en stor och
stark och synlig folkrörelse. Afrikagrupperna var
ett led i kedjan. I Sydafrikakommittéerna på
-talet hade det saknats en medlemsorganisation, som gav prioritet åt arbetet mot apartheid.
Nu fanns den. Vi fanns.
Situationen varierade från ort till ort. ISAKs
roll syntes naturligt nog mest i huvudstaden. På
andra håll fortsatte Afrikagrupperna att vara drivande, det var afrikagruppsmedlemmar som körde bojkotten, ordnade turnéer och kulturevenemang, arrangerade södra Afrika-dagar. Under
ISAK-veckan i samband med Sharpeville-dagen i
mars var det ofta Afrikagrupperna som drog lasset.
Med vår tradition att kämpa »mot den svenska
imperialismen« var vi extra vaksamma mot
svenska företag och mot dem som i debatten försvarade företagens intressen av att låta det vara
»business as usual« i Sydafrika, deras främsta investeringsområde i Afrika.
Det fanns medlemmar i Afrikagrupperna som
jobbade i statsapparaten, framför allt i UD, Sida
och på Statskontoret, och som gjorde sitt till för
att påverka och förmedla information. Bertil
När södra Afrikas frihet var vår

Ett av ISAKs första flygblad uppmanar till bojkott av
sydafrikanska varor.

Odén berättar om ekonomgruppen, som tog till
uppgift att bevaka hur det svenska nyinvesteringsförbudet från  tillämpades. Det var den
första svenska statliga sanktionslagen mot Sydafrika och följdes av handelssanktioner år .

ANC vinner respekt
När UDF, den förenade demokratiska fronten,
skapades i augusti  i Sydafrika samlade den
en brokig skara organisationer och föreningar.
Det blev möjligt att verka öppet även för antiapartheidorganisationer. Afrikagrupperna blev
en av de hemliga kanalerna för svenskt stöd till
folkliga initiativ, vilket Ingvar Flink beskriver i
kapitel fyra.
När södra Afrikas frihet var vår

Sedan  var P. W. Botha
Sydafrikas
premiärminister.
Hans linje var att motstånd skall
mötas med våld. Missnöjet i de
svarta förstäderna exploderade
 mot en ny grundlag som
lät färgade och indier rösta för
var sin kammare, men fortfarande lämnade svarta utan
rösträtt. Bothas svar var att låta
armén ockupera förstäderna.
En våg av vapenvägrare och desertörer lämnade Sydafrika och
stödet för Mandelas frigivning
växte både bland svarta och vita. Någonstans här svängde
svenska massmedia och började beskriva ANC med respekt. Vi behövde inte
längre se produktionen av alternativ information
som det primära, utan började känna en ljuv
medvind.

En ny typ av aktivister
När kampen i Sydafrika genom UDF och facket
fördes mera öppet verkade det också allt mer troligt att slutet för apartheid faktiskt var nära. Antalet Afrikagrupper växte under början av -talet, en del av dom tog också initiativet till lokala
ISAK-kommittéer. En del nya grupper skapades
av återvändande ARO-volontärer. Under 
och -talen fick Sydafrikafrågan många ungdomar att söka sig till Afrikagrupperna. Som
Fanny och Siri Ambjörnsson skriver kom en ny
generation, för vilken samhällsengagemang åter
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var OK. Det var en ny typ av aktivister för Afrikagrupperna. En del var medlemmar i någon av
ISAK-organisationerna men hade inget lokalt
ISAK att engagera sig i. Många hade ingen hemvist i någon av ISAK-organisationerna, de hade
ett helhjärtat engagemang för frihetskampen och
mot rasismen. Men framför allt delade de viljan
att göra något praktiskt. Det fanns en mer eller
mindre outtalad kritik av de »vuxna« Afrikagrupparnas förkärlek för möten, teorier och diskussioner.
Solidaritetsarbetet för SWAPO och Namibia
var påtagligt i slutet av -talet och början av
-talet, men gled sedan i bakgrunden och
Sydafrika kom i förgrunden.
Möten med kämpande sydafrikaner från sydafrikanska fackföreningar, UDF och South African
Youth Congress, SAYCO, gav inspiration. I slutet
av -talet samarrangerades flera turnéer och
besök från Sydafrika mellan Afrikagrupperna och
ISAK. Ibland kanske det formellt var en ISAKturné men på lokalorterna fanns ofta ingen sådan
skillnad. Insamlingsarbetet för de strejkande
gruvarbetarna i gruvarbetarförbundet NUM i
COSATU vid den stora gruvstrejken engagerade
många lokala Afrikagrupper och ISAK.
Åttiotalet var den mest intensiva perioden av
mobilisering för Afrikagrupperna. Det kan te sig
ironiskt att samtidigt som aktivitetskravet släpptes så var Afrikagrupperna som helhet mer aktiva
än någonsin. Mycket av afrikagrupparnas kreativitet och aktivitet skedde ofta inom ISAKs ramar.
Det var projekt från »Passa till en kompis«, insamling av idrottsmaterial till Sydafrika, till den
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Oliver Tambo och Olof Palme vid folkriksdagen i februari
1986.

internationellt samordnade Shell-bojkotten och
eldvakor kallade »Elda under din vrede« i samband med Sharpeville-dagen.

Konferens och folkriksdag
Tillsammans med ISAK ordnade vi  i Södertälje den tredje ICSA-konferensen. The International Committee against Apartheid, Racism and
Colonialism in Southern Africa hade bildats 
för att främja kontakt mellan frontstaterna, befrielserörelserna, solidaritetsorganisationer och media. Frontstaterna var de självständiga länder i
södra Afrika, som stödde befrielsekampen i Namibia och Sydafrika. ANCs delegation leddes av
ANCs ordförande Oliver Tambo, SWAPOs av generalsekreteraren Moses Garoeb. Bland de 
deltagarna från Sverige fanns företrädare för alla
politiska partier utom moderaterna. Konferensen
satte kanske inte många spår i verksamheten,
men den gav uppmärksamhet i media och stärkte
kontakterna, som alla de konferenser vi deltog i.
Annars fungerade vårt internationella samarNär södra Afrikas frihet var vår

bete effektivast med solidaritetsorganisationer i
de andra nordiska länderna, som kapitel fyra beskriver.
Den mäktigaste manifestationen och största
mobiliseringen i Sverige var folkriksdagen ‒
februari . Mer än ett tusen delegater deltog.
Bilden av Oliver Tambo på första raden bredvid
Olof Palme är en av de sista bilderna på Palme innan han mördades  februari. »Trycket mot regimen måste öka«, sade han i sitt tal vid folkriksdagen, »det måste göras klart för minoritetsregimen att man saknar varje stöd i omvärlden.«

det bara att fortsätta en lång relation.
Projektet Sjukvård till SWAPO hade starkt bidragit till att bygga upp sjuk- och hälsovård i
SWAPOs stora flyktingläger Kwanza Sul i Angola.
Även volontärrekrytering var redan i gång.

Övergången i Sydafrika

Det sydafrikanska folkets mod och uthållighet
hade störtat apartheid förr eller senare. Men det
faktum att det skedde i början av -talet och
att övergången inte resulterade i inbördeskrig berodde på omvälvande förändringar i Europa,
symboliserade av  november . Då rev förNamibia fritt
bittrade människor muren, som delat Berlin i Öst
Det dröjde till  innan Namibia blev fritt. Det
och Väst sedan . Östtyskland och sedan de
var slutet på en lång process, som
andra öststaterna föll ihop in»Han insåg att
börjat i slutet av -talet med
ifrån utan att Sovjetunionens
något av en politisk byteshandel. minoritetsstyrets tid var ledare Gorbatjov kom till undsättning, och sedan upplöstes
USA ville få bort de kubanska
ute,
gjorde
ANC
lagligt
också själva Sovjetunionen.
trupperna från Angola, där de haDärmed föll apartheidregide bistått MPLA sedan . Kuba
igen och förklarade att
mens främsta argument mot
krävde garantier för fortsatt västNelson Mandela
ANC. De kunde inte längre bemaktsstöd för fortsatt process mot
traktas som bulvaner för dödssjälvständighet i Namibia. Förskulle friges.«
fienden, den sovjetiska komhandlingsprocessen höll på att gå i
munismen.
stöpet när sydafrikanska soldater  maj  atI september  hade Frederik Willem de
tackerade SWAPOs läger i Kassinga och dödade
Klerk blivit premiärminister. Han var konservaöver 600 namibier. Därefter följde mer än tio år
tiv, men hans linje en annan än Bothas. Han insåg
med många turer innan Sydafrika  gick med
att minoritetsstyrets tid var ute, gjorde ANC lagpå att släppa Namibia och de kubanska trupperligt igen och förklarade att Nelson Mandela skulna drogs tillbaka från Angola.
le friges. Det skedde den  februari . En
I flerpartivalet för konstituerande församling i
övergångsprocess inleddes. När de Klerk mötte
slutet av  vann SWAPO en majoritet och har
styrt landet sedan dess. För Afrikagrupperna var
svårigheter bland de vita ordnade han en folkomNär södra Afrikas frihet var vår
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Den sydafrikanska flaggan halas
en gång för alla i Namibias
huvudstad Windhoek.
Fotografen Kaleni Hiyalwa var
med i ett afrikagruppsprojekt.

28

När södra Afrikas frihet var vår

Afrikagrupperna sände valobservatörer inom
ramen för ISAK. Som en vinjett över denna milstolpe, som bildar slutpunkten för vår bok, delger
Stefan Olsson minnen från det valdistrikt där han
var observatör. I ett kort eftermäle summerar
Bertil Högberg vad som hänt sedan med Afrikagrupperna.

Diskussion

Mandelas budskap vid besök i Sverige mars 1990:To
the pople of Sweden: The Path towards peoples'
victory is illuminated by your unselfish solidarity.
Stigen mot folkets seger är upplyst av er osjälviska
solidaritet.

röstning och fick stöd för sin linje och kunde
övertyga omvärlden att inställa sina sanktioner.
Slutligen kom Nationalistpartiet och ANC
överens, tillsammans med övriga partier, apartheidlagarna avskaffades och det första fria valet
hölls i slutet av april . Nelson Mandela utnämndes till Sydafrikas president med befrielserörelsen ANC som stommen i regeringen.
När södra Afrikas frihet var vår

Solidaritetsrörelsen är ett viktigt kapitel i Västerlandets politiska historia, som förtjänar att studeras ur idéhistorisk, sociologisk och socialpsykologisk synvinkel. Vi gör en ansats i kapitel sju, »I
backspegeln«, där vi ställer frågor om vad vi höll
på med och vilka ‘vi’ var. Sociologen Håkan
Thörn har låtit oss ta del av hans studie av Afrikagrupperna och brittiska antiapartheidrörelsen,
både lika och olika. Afrikagrupperna ser han som
en del av de nya sociala rörelserna.
Solidaritet kan definieras som aktivt stöd till
andra folks eller folkgruppers eller gruppers frigörelse från förtryck. Afrikagruppernas identifiering med befrielserörelserna har övergått till
samarbete med en rad krafter i civilsamhället i
södra Afrika. En del afrikagruppsmedlemmar
fortsätter att vara afrikaaktivister, andra har gått
vidare. Om vi kunde göra en översikt över vilka
andra solidaritetsfrågor afrikagruppsmedlemmar
har arbetat med så fick vi antagligen en provkarta
på många av de nya sociala rörelsernas, och några
gamla sociala rörelsers kampfrågor. Solidaritetens tid är inte förbi. Frågan är: Vad finns att lära
för framtiden?
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Elisabeth
Hedborg och
Mats Sundgren vid
Stockholms
Afrikagrupps
första demonstration
1972, MPLAs
representant
Antonio
Alberto Neto
t.v.

2.

HUR DET
BÖRJADE

Antirasism och kalla kriget
efter apartheidregimens makttillträde i Sydafrika  innan den
sydafrikanska rasismen väckte opposition också i
Sverige. Dagens Nyheters chefredaktör Herbert
Tingsten och Expressens Ivar Harrie började bilda opinion, likaså författarna Per Wästberg och
Sara Lidman, som hade besökt Sydafrika men blivit utvisade från landet.
En viktig opinionsbildare var domprosten
Gunnar Helander, som hade arbetat som missionär i Sydafrika och deltagit i kampanjer mot
apartheid och även han blivit utvisad. Jag minns
honom från en konferens med Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund i Uppsala,
där han inför flera hundra ungdomar talade
medryckande om rasförtryckets omänsklighet.
Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) startade
redan  en insamling till en stipendiefond för
»lidande svarta och färgade« studenter. Sveriges
Internationella Akademikerkommitté stödde insamlingen. Genom denna kom bland andra Billy
Modise till Sverige på -talet. Han blev aktiv i
Sydafrikakommittén i Lund och blev en viktig inspirationskälla. (Senare blev han ANCs represenDET DRÖJDE INTE LÄNGE
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tant i Sverige och efter ANCs seger ambassadör i
Kanada).
I april  skrev ett antal professorer vid
Stockholms högskola till Sydafrikas regering i
protest mot segregationen inom den högre undervisningen. I september samma år infördes en
annons i Dagens Nyheter med rubriken »Hjälp
rasförtryckets offer i Sydafrika«. Man vädjade om
bistånd till fängslade och deras familjer samt att
Sverige skulle hjälpa till med korrespondenskurser för svarta studenter.
Denna opinionsbildning bedrevs i ett klimat
som starkt präglades av det kalla kriget. Under
andra världskriget hade USA, Storbritannien och
Frankrike slagits på samma sida som Sovjetunionen mot Hitlertyskland men så fort kriget var
över utsåg USA kommunismen till huvudfienden. I denna offensiv gavs inget utrymme för att
vara neutral mellan Öst och Väst. Antikommunismen innebar hävdandet att »den som inte är
med oss är emot oss«. Det innebar en tvångströja
på den intellektuella debatten.
Indiens självständighet , Röda arméns seger i Kina  och de franska kolonialisternas
När södra Afrikas frihet var vår

Apartheid betydde helt olika villkor för svarta och vita.

nederlag  vid Dien Bien Phu i Indokina (nu
Vietnam) hade uppmuntrat de afrikanska nationaliströrelserna att intensifiera sitt arbete. Dessa
händelser fick också kolonialmakterna att inse att
självständighet var oundvikligt. När radikala afrikanska ledare vände sig till östblocket för att få
hjälp blev västmakterna oroliga för att afrikanska
När södra Afrikas frihet var vår

stater skulle liera sig med Sovjetunionen och Kina. Det var viktigt för Väst att vinna sympati i Afrika. Många av de svenska opinionsbildarna styrdes inte bara av ärlig antirasism utan också av det
kalla krigets fanatiska hat mot allt de kallade
kommunism.

33

Min väg – Dick Urban Vestbro
om ung student i början av -talet
påverkades jag av publiciteten kring
rasismen i Sydafrika, inte minst av domprost Gunnar Helanders engagemang
När SULs kampanj drog igång  kom
frågan om konsumentbojkott upp även bland
studenter på Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH), där jag studerade. Den konservativa
studentkåren ville inte delta i bojkotten, men
gick med på att ordna ett möte om situationen i Sydafrika. Vid mötet talade en representant från ANC som gjorde mycket starkt
intryck. Det bidrog till att jag accepterade att
vara med i SULs bojkottkampanj som företrädare för studenternas helnykterhetsförbund.
En kurskamrat på KTH fick mig att
genomföra mitt livs första demonstration när
jag  utanför Fruktcentralens butik på
Kungsgatan i Stockholm bar ett plakat med
texten »Denna butik säljer sydafrikansk frukt«.
Samma år deltog jag i mitt första Första
majtåg, bärande parollen »Bojkotta
Sydafrika«.
År  flyttade jag till Lund. Där gick jag
med i Sydafrikakommittén och även i redaktionen för Södra Afrika-bulletinen. Mitt enga-

S
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gemang ledde till att jag som nyexaminerad
arkitekt beslöt att söka jobb i något afrikanskt
land i hopp om att kunna göra nytta i ett fattigt u-land. Jag hade turen att få pengar för ett
forskningsprojekt om bostadsfrågor i Dar es
Salaam. Under min tid i Tanzania knöt jag
kontakt med befrielserörelserna Frelimo,
MPLA, och ANC, i viss mån även ZAPU och
SWAPO. Jag besökte regelbundet deras kontor
och samlade information. Jag skrev artiklar
för Södra Afrika informationsbulletin och för
den nystartade vänstertidskriften Tidssignal.
Jag blev bekant med MPLAs ordförande
Agostinho Neto samt med flera av Frelimos
och ANCs ledare.
I juli  fick jag bland de första göra en
intervju med Frelimos överbefälhavare Samora Machel, senare Moçambiques president.
Kontakterna med MPLA ledde till att jag erbjöds att gå med gerillan in i östra Angola. Jag
reste till Zambia för att genomföra besöket,
men planen fick tyvärr avbrytas.
När jag återvände till Sverige i oktober 
var jag besluten att försöka bygga upp en rörelse till stöd för befrielserörelserna i södra
Afrika, framförallt för MPLA och Frelimo.

När södra Afrikas frihet var vår

Första numret av den stencilerade
bulletinen.

Gabor Tiroler och Björn Kumm,
gästtalare vid ettårsdagen av
Rhodesias vita minoritetsstyre
1966. Gräddtårtan på affischen
garnerades med riktigt blod.

Jönköping – Sydafrika – Vietnam
1963 BILDADES Södra Vätterbygdens Sydafrika-

kommitté, SöVSAK. Bland medlemsorganisationerna fanns från början elevrådet på Jönköpings
Högre Allmänna Läroverk. Där gick jag i andra
ring  och var elevrådets sekreterare.
SöVSAKs ordförande, Anders Johansson, förmådde mig på ett möte att bli sekreterare också i
Sydafrikakommittén, efter en som tagit studenNär södra Afrikas frihet var vår

  

ten. Jag visste inget om apartheid men det jag fick
läsa om Sharpevillemassakern och se i filmen Endast för vita (som vi ägde på en gammaldags,
svartvit filmrulle) engagerade mig direkt.
»Bara de får reda på vad som pågår där i Sydafrika kommer ingen att vilja köpa KOO-marmelad eller äta Outspanapelsiner«, tänkte jag, när jag
stod utanför Domus och delade ut flygblad. Ras35

re i Lund, förberedde möten med auktoriteter
förtrycket och orättvisorna kunde inte vara svåra
som Per Wästberg och Björn Kumm, ordnade geatt förstå. Men affärsmännen ville fortsätta sälja
nom elevrådet konsert med Cornelis Vreeswijk,
frukten och konserverna. De tjänade på handeln
Fred Åkerström och Ann-Louise Hansson, från
precis som boerna. Jag insåg att det inte bara
vilken överskottet gick till Sydafrikaarbetet.
handlade om okunnighet och fördomar. ApartBland mina ANC-vänner fanns Ezra Benjamin
heidsystemet gav välstånd och privilegier. Det
som flytt från fängelse och tortyr och bodde i
gällde att studera och skaffa fakta för att visa detJönköping hos sin syster och svåger. Min alias
ta tänkte jag. Under falskt namn prenumererade
skrev inställsamt till Sydafrikas legation, och de
jag på Barclay-bankens månadsrapporter från
ville bjuda mig på turistresa till Krugerparken...
Sydafrika och flera storföretags årsredovisningar.
»Vi hör alla möjliga elaka rykten och förtal om
Året därpå skrev jag en uppsats om »Rasförtryck
Sydafrika«, skrev jag till legationen, »skulle Ni inoch ekonomiska intressen – teori om rasförtryckte kunna ha godheten att informera vår utrikesets mekanismer grundad på iakttagelser från Sydpolitiska förening om hur det verkligen är«. Och
afrika«. Den publicerades i den stencilerade,
legationssekreteraren kom med adjutant och flotibland både kladdiga och suddiga Sydafrika nyta broschyrer. Han bleknade
hetsbulletin, som vi gav ut senär han konfronterades med
dan november , från 
»…det blev så hetsigt
Ezra i diskussionen, och det
tillsammans med Sydafrikaatt jag med
blev så hetsigt att jag med ordkommittén i Lund under namförandeklubban, en hammare,
net Syd- och Sydvästafrika inordförandeklubban,
spräckte en skärbräda när jag
formationsbulletin.
försökte få ordning i salen. DiMed i kommittén var ett
en hammare, spräckte en
plomaten blev utbuad och uthundratal enskilda, samt fackskärbräda
när
jag
försökte
skrattad av de politiskt intresföreningar, politiska ungdomsserade gymnasisterna från
förbund och elevråd, som
få ordning i salen.«
SSU och FPU, så han fann för
sammanlagt hade cirka  
gott att smita.
medlemmar. Jag valdes till ordförande efter An inleddes USAs bombningar i Vietnam.
ders Johansson, som påbörjat journalistutbildSkulle vi splittra krafterna och ägna oss åt Vietning efter en uppmärksammad artikel i Jönkönam? Skulle inte det försvaga kampen mot apartpingsposten om Alliansmissionens samförstånd
heid? Vi diskuterade nätter igenom. Vid det laget
med rasåtskillnadspolitiken.
hade jag blivit varse såväl USAs som de svenska
Pappas lilla Facitskrivmaskin och telefonen i
storföretagens samröre med apartheidregimen,
läkarmottagningen lade jag beslag på under nätför att inte tala om Shells transport av olja till
terna. Jag konfererade med de äldre och kunniga36
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Sydafrika i strid mot FNs rekommendationer.
Imperialismen var väl inget tydligt begrepp för
mig, men jag anade sambandet mellan förtrycket
i Indokina och apartheid. Vi fick till en av de första FNL-grupperna. SöVSAK tappade medlemmar. Men kanske berodde det lika mycket på att
det humanitära budskapet ersatts av ett mycket
klarare politiskt till stöd för den väpnade kampen
mot kolonialism och förtryck i hela södra Afrika
och Guinea-Bissau. På våren hölls i Folkets hus i
Stockholm den första Russeltribunalen mot
USAs krig, och jag fick vara med.

Ur Sydafrikakommittéerna växte Afrikagrupperna och Isolera Sydafrikakommittén (ISAK)
fram nationellt och även i Jönköping. Ganska
många smålänningar blev volontärer i Moçambique och Guinea-Bissau för Afrikagruppernas
rekryteringsorganisation (ARO). Själv for jag ut
till Moçambique  och arbetade där till 
med rehabilitering av handikappade och krigsskadade för att efter hemkomsten fortsätta på Afrikagruppernas kontor och i dess styrelse samt
med att utbilda blivande biståndsarbetare.

Sydafrikakommitténs konsumentbojkott
  

Svenska Sydafrika-kommittén
(SSAK) var av stor betydelse. De första initiativen
togs i december . Det dröjde dock till den 6
mars  innan organisationen formellt skapades vid ett konstituerande möte. Initiativtagare
var Gunnar Helander och Per Wästberg. Till ordförande i interimsstyrelsen utsågs Joachim Israel,
Per Wästberg blev vice ordförande och Hans
Haste sekreterare. Som styrelsemedlem inbjöds
också Björn Beckman, som bl. a. engagerat sig för
Zambias självständighet.
Kommittén behövde sponsorer för informationsmaterial och kampanjer och vände sig till
fackföreningsrörelsen. Den västliga fackinternationalen FFI – till vilken LO och TCO hörde – haBILDANDET AV
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stöddes kravet av de socialdemokratiska och libede redan  uppmanat till bojrala ungdomsförbunden, men det avvisades av
kott av Sydafrika. Enligt ett SSAKalla partier utom kommunisterna. Det räckte ju
protokoll från  beviljade LO
inte för en majoritet i riksdagen.
en mindre summa pengar, som
Det blev istället konsumentbojkotten som blev
användes för att trycka en folder
antiapartheidrörelsens viktigaste instrument och
om rasförtrycket och facket.
SSAK beslöt att driva frågan.
SSAK hade i sin ledning repreHösten  tryckte SSAK tretsentanter för politistio tusen julkort med krav på bojka partier, men till en »Redan vid bojkottkott. Kooperativa Förbundet uppbörjan inga egna lokampanjens start
vaktades med krav att dess import
kalorganisationer.
av sydafrikanska varor skulle stopSocialdemokraterna beslöt KF och ICA
pas. Under  tog den internaoch folkpartiet doatt
sluta
sälja
sydtionella ungdomsorganisationen
minerade arbetet.
Även kommunister- afrikanska varor.«
World Assembly of Youth (WAY)
na engagerade sig
beslut om konsumentbojkott.
mot apartheid. SKP-ledaren
Folkpartisten David Wirmark var generalsekreteHilding Hagberg lade motiorare i WAY, vilket bidrog till att förankra bojkottner om handelsbojkott i rikskravet i Sverige. Han var också en av de mest rabidagen och kommunistpartiets
ata antikommunisterna, vilket bidrog till motungdomsförbund Demokratisk Ungdom (DU)
sättningar inom antiapartheidrörelsen.
sökte sig aktivt till antiapartheidrörelsen. KomSSAK och Sveriges Ungdomsorganisationers
munisterna motarbetades dock av övriga partier.
Landsorganisation (SUL) beslöt att dra igång en
SKP betecknades ofta som »icke-demokratiskt« i
bred bojkottkampanj i mars  i samband med
större medier. SUL vägrade ge den radikala stutreårsminnet av Sharpevillemassakern. Man
dentorganisationen Clarté medlemskap för att
spred talarlistor, filmer, bildband, foldrar, pressden hade kommunister som medlemmar. Denna
information och listor på litteratur om Sydafrika.
polarisering påverkade antiapartheidrörelsen
SUL uppmanade sina medlemsorganisationer att
starkt.
bilda lokalkommittéer för att driva kampanjarbetet. SSU, FPU, CUF, Unga Örnar samt Skid- och
Handelsbojkottens ringa stöd
Friluftsfrämjandet uttalade sitt stöd för aktionen
Krav restes på svenskt stopp för handel med Sydoch Svenska FN-förbundet kom snart med. Komafrika. Det hade varit det effektivaste sättet att påmunistiska DU organiserade en egen demonstraverka den sydafrikanska ekonomin. Visserligen
tion mot den sydafrikanska legationen i Stock38

När södra Afrikas frihet var vår

holm. Några lokala LO- och TCOdistrikt deltog.
Redan vid bojkottkampanjens
start beslöt KF och ICA att sluta sälja sydafrikanska varor. Snart anslöt
sig även den tredje stora detaljhandelsorganisationen Åhléns. Systembolaget med sitt statliga vin- och
spritmonopol, slutade sälja sydafrikanskt vin. Importen av sydafrikanska varor minskade med 
procent under  och med ytterligare  procent . Detta var en
stor framgång. WAY uttalade i augusti  att de skandinaviska ländernas aktion var den mest lyckade
i världen. Då fanns  lokalkommittéer med i kampanjen.

De som vägrade bojkotta

Den enda importören av frukt från Sydafrika i början av 1960 talet var
Söderquist & Albihn med kontor – och firmacykel – i Kapstaden. Bojkotten
halverade fruktimporten.

Alla var dock inte med på bojkotten. Butikskedjan Fruktcentralen
fortsatte importera sydafrikansk frukt. En rad
svenska företag i Sydafrika fanns kvar i apartheidstaten och fortsatte att göra investeringar. Dessa
företag ökade sin export till Sydafrika under samma tid som importen av konsumtionsvaror från
Sydafrika minskade. I oktober  rapporterades
att Sverige i strid mot FNs vapenembargo exporterade gasmasker till den sydafrikanska polisen.
Något senare rapporterades att svenska företag
deltog i en utställning i Johannesburg. Under
 framkom att Avesta Jernverk planerade
framställning av strategiskt stål i Sydafrika och att
När södra Afrikas frihet var vår

Sandvik till sitt dotterföretag i Sydafrika överförde patent på en hårdmetallegering som kunde
användas för kanonrör. Flera svenska företagsledare uttalade sig offentligt mot bojkotten. En företrädare för Banankompaniet skrev till exempel
att företaget »sympatiserar med negrerna«, men
att »organiserade punktaktioner inte hjälper dem«.
ASEA-direktören Åke Vrethem gick längre och
sade att Sydafrika är »civilisationens förnämsta utpost i Afrika«.
Inom antiapartheidrörelsen ökade kraven på
statlig bojkott. I maj  hade SUL framfört ett
39

Dick Urban Vestbro i första majdemonstration 1963.

sådant förslag, men det
avvisades. En sanktionskonferens  i
London med  deltagare från  länder föreslog
handelsstopp.
WAY beslutade rekommendera totala ekonomiska
sanktioner.
Förenta
Nationernas
nybildade expertkommitté för åtgärder mot
Sydafrika (med Alva
Myrdal som ordförande) rekommenderade
samma sak.

Samtidigt höll kraften på att gå ur kampanjen.
Konsumentbojkotten måste drivas kontinuerligt
på basnivå för att lyckas. De stora organisationerna kunde inte fokusera länge på Sydafrikafrågan.
De hade ju andra frågor som sina huvudprioriteringar.
I mitten av  återupprepade SUL kravet på
statlig handelsbojkott. Alla partier utom kommunisterna avvisade dock kravet. Majoriteten ansåg
att handelsbojkott var en fråga för FNs säkerhetsråd. De hävdade envist och grundlöst att man i
väntan på FN inte kunde vidta »isolerade svenska
åtgärder«. Detta argument upprepades sedan i
många år som försvar för att Sverige lade ned sin
röst när handelsbojkott föreslogs mot Sydafrika.

Från opinion till aktivism
förändrades när
också enskilda gick med i de lokala kommittéer
som bildats för att driva bojkottarbetet. De var
otåliga över trögheten i kampanjarbetet, som leddes av representanter för SULs medlemsorganisationer. De radikaliserades när de svenska företagen och de stora partierna motsatte sig några av
kampanjens viktiga krav.
En av aktivaste lokalorganisationerna var Södra Vätterbygdens kommitté för ungdomens Sydafrika-aktion (se Tirolers artikel). I november
 började den ge ut Syd- och Sydvästafrika InARBETET MOT APARTHEID

40

  

formationsbulletinen, ett stencilerat blad som
snart blev Sydafrikakommittéernas gemensamma
organ, från januari  tillsammans med Sydafrikakommittén i Lund. Sydafrika-kommittén i
Lund, Sakil, prenumererade under flera år på
dagstidningen Rand Daily Mail och andra sydafrikanska publikationer. För att prenumerationerna inte skulle avslöjas och stoppas gjordes de i
namnet »Mr Sakil« till kommitténs postboxadress. ANC-medlemmen Billy Modise i Lundkommittén bidrog till att Sydafrikakommittéerna
ställde sig bakom den väpnade kampen. I UppsaNär södra Afrikas frihet var vår

la höll samtidigt dess Sydafrikakommitté på att
omvandlas till aktivistorganisation (se Bertil
Malmströms artikel).

Konstnärsstöd till bulletinen
Flera kända konstnärer bidrog till nästa fas i kampanjen. Ett antal kända konstnärer och författare
hade skänkt alster till en konstnärsmapp, bl.a.
Gert Aspelin, Jörgen Fogelquist och Lage Lindell,
samt författarna Peter Weiss och Sara Lidman.
Den såldes  i  exemplar för tre hundra
kronor styck och blev grundplåten till tryckningen av bulletinen.
 döptes bulletinen, som dittills kommit ut
med  stencilerade nummer om till Södra Afrika
Informationsbulletin. Redaktionen i Lund blev en
pådrivande kraft i solidaritetsarbetet för södra
Afrika. En av de mest aktiva var Rolf Gustafsson
(senare utrikeskorrespondent för TV  och därefter på Svenska Dagbladet).
Stockholms Sydafrika-kommitté bildades till
kampanjstarten i mars  av lokalavdelningar
till de riksorganisationer som ingick i SUL. Till en
början var inga enskilda personer medlemmar.
Personer från Demokratisk Ungdom och Clarté
ville vara med men hindrades av bland andra
SSU och FPU. Många ledande medlemmar var
uttalade antikommunister, så även den första
ordföranden, Lars Gunnar Eriksson.
Det visade sig ohållbart att utestänga vänstern.
Många socialdemokrater och andra opponerade
sig. Ett marsmöte  upphävde förbudet för
»icke-demokratiska organisationer«, men styrelsen ogiltigförklarade mötet. Det ledde till två oliNär södra Afrikas frihet var vår

Billy Modise blev en tidig länk till ANC

ka Sydafrikakommittéer, båda ledda av socialdemokrater – den antikommunistiska ledd av Mats
Hulth och den vänsterorienterade av Bengt
Ahlsén. När den senare kommittén öppnade portarna för enskilda gick många vänstermänniskor
med. Riksorganisationen Svenska Sydafrikakommittén erkände båda. Hösten  gick de samman, men sår fanns länge kvar.

Aktivisterna söker sin roll
En annan konflikt gällde hur kampanjarbetet
skulle drivas. De lokala Sydafrikakommittéerna
ville att man skulle satsa mer på kampanjen, anställa en kampanjsekreterare och ge aktivisterna
en viktigare roll. De etablerade organisationerna
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slut att inte köpa sydafrikanska varor.
Men besluten upphävdes av regeringsrätten  med hänvisning till att kommuner och landsting inte fick fatta beslut i
utrikespolitiska frågor.
I slutet av -talet kunde man ana
början till en solidaritetsrörelse för Afrika
bestående av aktivister. Jag kontaktade
resterna av de gamla Sydafrikakommittéerna i Lund, Stockholm, Uppsala och
Göteborg. Intresset var positivt men antalet aktiva var få. I Lund fanns några aktiva som ville omvandla Sydafrikakommittén till en grupp för stöd till befrielserörelserna i Portugals kolonier, bland
andra Kerstin Eldh. Uppsala Sydafrikagrupp deltog redan i redaktionen för bulletinen.
I Stockholm var en ny rörelse på gång,
»AfroFront«, med initiativtagare från en
Bulletinförsäljning och pengainsamling till PAIGC i Uppsala. Ann Wikström, Torsten
Seth och Hasse Eriksson.
studiecirkel om Afrika inom Utrikespolitiska Föreningen. Där ingick bland annat
Berit Wiklund, Gunvor Segerström och Inger
präglade SULs kampanjledning och ville inte ge
Slettenmark. Den ledde till bildandet av Stockmakt åt vänsterorienterade aktivister, trots eller
holms Afrikagrupp våren . Medlemmar kom
kanske för att lokalorganisationerna stod för det
från Sydafrikakommittén, Cabora Bassa-kammesta av kampanjarbetet.
panjen (bland dem Ralph Praming) och från
Kampanjen försvagades påtagligt  men
det var inte helt tyst. SSAK och andra krävde att
Unga Filosofer, som gav ut tidskriften Kommentar och som hade gett ut en bok om LAMCOs Lirockartisten Little Gerhard skulle inställa sin plan
att framträda i Sydafrika, vilket han också gjorde.
beria, den kanske första skärskådningen av svensSydafrika bannlyste sångaren Cornelis Vreeswijk
ka företag i Afrika. Från dem kom bland annat
för att han hade skänkt en del av sina arvoden till
Hillevi Nilsson, Elisabeth Hedborg och Anu-Mai
Svenska Sydafrikakommittén. En stor framgång
Köll. Ylva Skånér kom från ytterligare en grupp i
var att många landsting och kommuner tog beStockholm, Angola-MPLA-gruppen.
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Stöd till väpnad kamp
DÅ BOJKOTTKAMPANJEN pågick utvecklade
antiapartheidrörelsen goda kontakter med motståndsrörelsen i Sydafrika. ANC som var den ledande kraften mot apartheid i Sydafrika samarbetade både med det sydafrikanska kommunistpartiet och med den fackliga organisation, South
African Congress of Trade Unions, SACTU, som
tillhörde samma international som öststaternas
fackföreningar. SACTU bildades  i protest
mot segregationen på den fackliga arenan.
Lokala Sydafrikakommittéer tog tidigt ställning för ANC och andra befrielserörelser. Man
uttalade stöd för ANCs program, den s.k. Frihetsdeklarationen från . Under  inbjöd några av de lokala kommittéerna Lionel Bernstein,
som var med i både det sydafrikanska kommunistpartiet och i ANCs väpnade gren Umkhonto
we Sizwe. Hans hustru Hilda Bernstein turnerade
bland lokalgrupperna ett år senare. En annan
som talade för entusiastiska aktivister var Arthur
Goldreich, medlem i kommunistpartiet och den
person som ägde huset i Rivonia där en stor del
av ANCs ledning åkte fast i en polisräd  juli
. En av dem som sattes i fängelse var Ruth
First, som fick sitta  dagar i fängelse utan åtal.
Hon bjöds till Sverige av Amnesty ( dödades
hon av en brevbomb, som sydafrikanska säkerhetspolisen skickat till hennes arbetsrum på universitetet i Maputo i Moçambique).
Dessa besök av ledande sydafrikanska kommunister påverkade den svenska antiapartheidrörelNär södra Afrikas frihet var vår

  
sen. Många radikaliserades och vände sig mot kalla krigets indelning av
världen i odemokratiska
kommunister och demokratiska kapitalister. I
Sydafrikafrågan tycktes
kommunisterna stå för
frihet medan kapitalisterna stod på förtryckarnas
sida. Många började inse
att sanktionerna endast
kunde vara effektiva som
ett stöd till motståndsrörelsen inne i Sydafrika.
Den tanken förblev en
hörnsten i solidaritets- Uppfordran till demonstration i Stockholm
1973.
rörelsens plattform.
Inte bara apartheidregimen vägrade vika för omvärldens fördömanden. Det lilla Portugal höll envist fast vid sina kolonier, med den av USA dominerade Atlantpakten NATOs goda minne. I Moçambique startade
Frelimo väpnad kamp år , ledd av Eduardo
Mondlane, tidigare FN-diplomat med många
vänner bland svenska politiker och kulturpersonligheter. En av de första journalisterna att besöka
de befriade områdena av Moçambique var Anders Johansson, som skrev positivt om Frelimo i
en serie artiklar i DN.
Uppmärksamheten kring kampen i Moçambi43

que ledde till att Svenska Frelimo-gruppen bildades i januari . Medlemmarna betalade regelbundet en summa till Frelimo-insamlingen. Drivande kraft var Sören Lindh. År  inleddes
väpnad kamp även i Sydvästafrika (Namibia) och
 i Zimbabwe. Även här leddes kampen av
personer som genom antiapartheidrörelsen lärt
känna opinionsbildande svenskar.

Vietnam drog aktivister
I februari  tog Svenska Sydafrikakommittén
ställning för väpnad kamp. Men samma år försvagades antiapartheidrörelsen kraftigt när
många radikaliserade aktivister gick till FNLgrupperna, som från  seglade upp som den
ledande svenska rörelsen för solidaritet med fattiga u-länder. FNL-grupperna drev linjen »samma
fiende här som där«, så vi kunde vänta oss ett förtroendefullt samarbete. FNL-grupperna omhuldade dock en tid »brännpunktsteorin«, som sade
att eftersom USA-imperialismen var huvudfienden och nu var svagast i Indokina, så måste alla
solidariska krafter samlas i FNL-grupperna. Annat var svek.
Men en del fortsatte sitt engagemang för södra
Afrika, nu med fokus på Portugals kolonier Angola, Moçambique och även Guinea-Bissau och
ögruppen Kap Verde i Västafrika.
Under första halvan av -talet kunde några
medlemmar i Afrikagrupperna med egna ögon se
befrielserörelsernas arbete i deras egna länder,
bland andra följande: Rolf Gustafsson och Knut
Andreasen från Lunds Afrikagrupp samt Bertil
Malmström från Uppsala Afrikagrupp besökte
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befriade områden i Guinea-Bissau. Hillevi Nilsson och Elisabeth Hedborg från Stockholms Afrikagrupp, samt Knut Andreasen besökte MPLAs
befriade områden i Angola. Anders Johansson
besökte Frelimos befriade områden i Moçambique i januari . Resorna ledde till artiklar, utställningar, bildband och även böcker. De stärkte
vår kunskap och trovärdighet. Författare och personer från andra organisationer bidrog med
ögonvittnesskildringar. Anders Ehnmark och fotografen Jean Hermanson samt de socialdemokratiska politikerna Birgitta Dahl och Gunnar
Hofring rapporterade positivt från Guinea-Bissaus befriade områden, likaså statsvetaren Lars
Rudebeck.

Nära relationer
PAIGCs ledare Amilcar Cabral besökte Sverige
flera gånger i slutet på -talet. Den pondus
han och Frelimo-ledaren Eduardo Mondlane hade bidrog till att påverka Sveriges politik till förmån för stöd till befrielserörelserna i Portugals
kolonier. Vi utvecklade nära relationer till Frelimos officiella representant i Sverige Lourenco
Mutaca och till PAIGCs representant Onesimo
Silveira. För egen del hjälpte jag MPLA att öppna
kontor i Sverige. Jag arrangerade ett besök för
MPLAs vice ordförande Daniel Chipenda i maj
 och för MPLAs ordförande Agostinho Neto
i juli samma år. Jag förmedlade kontakt med socialdemokraternas internationella sekreterare Pierre Schori, som tog emot MPLA-ledarna och därefter bidrog till att MPLA fick ett kontor i Stockholm. Under flera år delade Stockholms AfrikaNär södra Afrikas frihet var vår

Kvinnlig Frelimosoldat under träning

grupp lokal med MPLAs officiella representant i
Sverige.
Under  kom de första portugisiska desertörerna till Sverige och fick politisk asyl. De bildade Portuguese Deserters Committee, som tog ställning för befrielserörelserna MPLA, Frelimo och
När södra Afrikas frihet var vår

PAIGC. En av desertörerna, José Rocha, blev tillsammans med sin fru Maria medlemmar i Stockholms Afrikagrupp. De var medlemmar i portugisiska kommunistpartiet och bidrog till våra
kunskaper om det fascistiska portugisiska samhället.
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Egen kraft – Uppsala bryter ny mark
 
med en studiecirkel inom Sydafrikakommittén i Uppsala höstterminen . Vi
var sex-sju stycken som samlades kring Colin Legums bok Sydafrika. Två var sydafrikanska flyktingar, Ben Monakotla och Patrick Ncube. Ur
denna lilla kärna skulle Uppsala Afrikagrupp födas.
Den tvååriga Sydafrikakommittén i Uppsala
gick mot ett generationsskifte. Kommittén hade
bildats av studentföreningarna – sexton var medlemmar . På årsmötet  februari  beslöt
deras representanter att endast organisationer
kunde sitta i kommittén, inte enskilda personer. Men det mesta av det praktiska arbetet
gjordes av det gäng som bildade studiecirkeln. Som ett motdrag bildade vi
Uppsala Sydafrikagrupp på ett möte
hemma hos Ulla Byegård den  april
. Jag blev ordförande och kunde nu
ta plats även i Uppsala Sydafrikakommitté
som representant för en organisation. Man kan
säga att vi bildade den första afrikagruppen i Sverige.
DET BÖRJADE

En ny organisationsprincip
I konflikten vintern ‒ hade en traditionell
organisationsprincip brutit sig mot en ny. Den
gamla var att ta tag i en fråga och utgå från etablerade institutioner med det flöde av makt som
redan fungerade där – bilda ett utskott som satt
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fast stadigt på det mångförgrenade trädet, kunde
få näring därifrån och samtidigt ge vinst åt hela
trädet. Vi i gruppen ville i stället starta med oss
själva och skapa något självständigt som kunde
växa av egen kraft.
Vi kände ett avstånd till den äldre generationens stil. Jag minns ett möte vi hade med domprost Gunnar Helander på Västgöta nation där
Ben Monnakotla var med. Ben hade en skarp
analysförmåga och påverkade oss starkt de här
första åren. Han var kort till växten. Den långe
Helander la sin hand på Bens krulliga huvud och
strök det – så som man kan klappa ett barn.
Det var pinsamt.
Uppsala Sydafrikagrupp var liten,
engagerad och radikaliserades alltmer
åt vänster under intryck av det vi lärde
oss om systemet i Sydafrika. Vår viktigaste samarbetspartner var Sydafrikakommittén i Lund, som var huvudansvarig för Södra Afrika Informationsbulletin. Solidaritetsarbetet med Afrika vilade de här åren på två
ben: Lund och Uppsala.
Våra arbetsformer utvecklades i nära anslutning till FNL-rörelsen (Uppsala FNL-kommitté
bildades vintern ‒). Vi slet alltmer med
det som på tidens vänsterjargong kallades basarbete vi sprang med flygblad i trappuppgångar,
sålde Lundabulletinen vid alla större möten, stod
på Forumtorget och de senare åren på CelsiustorNär södra Afrikas frihet var vår

Röd Front demonstration 1 maj 1969 i Uppsala. Fr.v. Pelle Jacobsson, Karin Ingeborn, Gunilla Sundlöv och Bertil Malmström. Längst t.h. Gertrud Spross.

get varje lördag med plakat och insamlingsbössor. Samtidigt som vi var aktiva när det gällde
södra Afrika var vi medlemmar i Uppsala FNLgrupp och gick i de allt större Vietnamdemonstrationerna.
De närmaste två åren arbetade vi dubbelt, dels
i Sydafrikakommittén och dels i vår egen grupp.
När kommitténs ordförande Bengt Kjellman från
den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus lämnade stan, tog gruppen i praktiken
över kommittén, mest för att övriga föreningar
inte engagerade sig.  blev Ulla Byegård komNär södra Afrikas frihet var vår

mittéstyrelsens ordförande. Gruppen var fattig,
medan kommittén hade pengar och internationella kontakter som sände viktig information –
det var dess fördelar. Men i uttalanden och liknande måste styrelsen ta hänsyn till alla sina
medlemsorganisationer – det var tvångströjan. I
Sydafrikagruppen var vi fria.

Synen på våld
‒ blev synen på våld en skiljelinje inom
Sydafrikakommittén. Moderata studentföreningen Heimdals, Kristna studentföreningens och
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studentkårens representanter ville att våra bidrag
enbart skulle gå till »humanitära, icke-aggressiva
projekt«. Vi i gruppen stödde motståndet i Sydafrika. I stället för att samla in pengar till »rasförtryckets offer« stod det på våra bössor »ANC«.
Våren  gav plötsligt polismyndigheten i
Uppsala inte längre tillstånd till bössinsamling
för FNL eller ANC med motiveringen att de insamlade pengarna skulle kunna gå till vapen.
FNL-kommittén och Sydafrikagruppen gick då i
samförstånd ut trots avslaget. Lördagen den 
maj stod jag vid Västertorg då polisen svängde
upp, plockade in mig i bilen och beslagtog ANCbössan. Tre FNL-are och jag dömdes framåt hösten till dagsböter. Efter denna illegala bössinsamling trädde Heimdal ut ur Sydafrikakommittén.
Jag var gruppens och kommitténs chaufför de
här åren eftersom jag var den av oss som hade
tillgång till bil – en liten röd Morris, så kallad
hundkoja, som jag delade med mina två syskon.
Om något skulle fraktas eller hämtas inom Uppsala eller vid Arlanda eller Stockholm så använde
vi kojan: högtalare, strålkastare, banderoller, plakat, bulletinpackar, konst- och fotoutställningar,
allt stuvades in i den låga lilla kojan. Sam
Nujoma, Oliver Tambo och Amilcar Cabral har
alla hukat i den.
Jag sögs i olika riktningar i den allmänna
vänsterströmningen. Jag ledde en studiecirkel
kring Latinamerika och var nära att åka till Kuba.
Jag läste Marx, Lenin och Mao, diskuterade kring
socialismen, kommunismen, anarkismen. Jag hade ensamma uppgörelser med tidigare fördomar,
men de sena nätterna med tidskrifter och böcker
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PAIGCs ledare Amilcar Cabral drog mycket folk till sitt tal
i Universitetsaulan i Uppsala 3 oktober 1969.

innehöll också tvivel. Skulle FNL krossas? Skulle
ANC verkligen kunna göra något? Vi visste att gerillakrig hade startat i Angola, Moçambique och
Guinea-Bissau, men var det verkligen något bra
på gång? I april hade en junta tagit makten i Grekland och i juni drabbades arabvärlden av sitt
stora trauma: Israel slog till i sex-dagarskriget.
Världen såg ut att bli sämre. En filmstudiokompis
kom hem från Frankrike på hösten med ett besviket intryck av Parisvänstern: smågrupper, splittring, håglöshet. Strömmen som fick allt fler tillflöden stannade upp i virvlar och bakvatten. I oktober kom tragedin i Bolivia – Che Guevara och
hans gerillagrupp hade stupat. Jag satte upp en
meterhög Che-affisch i mitt rum så att den syntes
tydligt nere från Sysslomansgatan.
När södra Afrikas frihet var vår

Båstad 1968
ÅRET 1968 SLÄPPTE VI TVIVEL och tveksamhet. Alla rännilar och strömmar världen runt
ökade hastigheten och floden övergick till ett dånande vattenfall. Vi kastade oss över branten, vi
flög…
I Vietnam brakade FNL igång Tet-offensiven,
som för hela världen avslöjade USAs desperation.
Februari månad gick som i feber. På en väggkarta
nålade jag in alla dagliga rapporter från Vietnam.
Den första internationella Vietnamkonferensen
samlades i Västberlin, med tiotusen i talkör: »Wir
sind eine kleine Minorität« – vi är bara en liten
minoritet! Demonstrationer och kollisioner med
ordningsmakten fortsatte under mars och april, i
London, Rom, Tokyo… Tjecker och polacker
trotsade Moskva och tusentals polska studenter
hamnade i fängelser.
Pragvåren blomstrade. Ungdomen reste sig.
Det jäste på alla håll och kanter.

Idrott och politik
I mars, när vi just varit ute på Uppsalas torg och
protesterat mot avrättningarna av tre motståndsmän i Rhodesia, blev jag kontaktad av Lund. Sverige hade blivit lottat mot Rhodesia i årets Davis
Cup och trots att svenska regeringen påstod sig
ha brutit alla förbindelser med Salisbury tänkte
den inte förhindra ett idrottsutbyte. Det var upp
till Tennisförbundet. Idrott och politik hörde inte
ihop. Lund föreslog nu att vi inte skulle nöja oss
med att protestera mot hyckleriet, utan att vi
När södra Afrikas frihet var vår

 
skulle stoppa matchen, och i förväg öppet deklarera detta.
Sydafrikakommittén i Lund tog initiativet, den
drev mobiliseringen i Skåne, rekognoscerade i
Båstad, planerade taktiken, skötte alla kontakter
med massmedia och andra demonstranter (FPU,
CUF, och SSU). I Uppsala hade vi mindre uppmärksamhet på oss i våra förberedelser. Jag ringde aldrig från min egen telefon. Det mesta skötte
jag med direkt muntlig kontakt. Jag var kontaktman även för Stockholm, och var flera gånger nere på Vänsterpartiets lokal Kafé Marx för att diskutera och ge information. Vänsterns Ungdomsförbund kom med för fullt.
Händelserna i Båstad den  maj  har skildrats i de två böckerna Fallet Båstad – en studie i
svensk opinionsbildning av Bo Lindblom (Wahlström och Widstrand ) och vår egen så kallade vitbok Aktion Båstad. Den planerades gemensamt av Lund, Stockholm och Uppsala. Jag blev
bokens anonyme redaktör. Tack vare Åke Sethreus entusiasm och kontakter lyckades vi två tillsammans få boken klar i september. Den trycktes
på Vietnambulletinens tryckeri, var på  sidor
och kostade fyra kronor. Vi kallade boken en kollektiv produkt och gav ut den i Båstadsaktivisternas namn. Vi ville inte avslöja oss i onödan för
polis, åklagare eller SÄPO.
Här väljer jag att berätta minnesfragment från
en av Båstad-aktionens scener, norra grinden,
som den dagen kom att döpas till »Våta grinden«.
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Det är en annan bild än massmedias »kravaller«,
som i sensationssyfte använde om Båstad.
När demonstrationståget startade kl. .
kopplade jag av, trots att luften var fylld av spänning. Slut på allt förarbete. Jag hade gjort mitt, nu
var jag en i massan. Lund hade inte tilldelat mig
något ledaransvar. Med dånande talkörer »Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe« och »Stoppa matchen, stoppa matchen« nådde vi den lilla gatan
framför tennisstadions norra ingång.
Där uppstod ett villrådigt läge. Alla stod upp.
Några skakade i grindarna och de gled upp utåt.
Innanför fanns först bara tre-fyra poliser, men sedan rusade flera till för att stänga öppningen. Det
blev tumult när de främsta av oss inte backade
och polisen började slå med sina batonger. Jag
kunde inte bara vara en i massan. Jag fick de bakre leden att sätta sig ner, trängde mig vidare
framåt och snart satt så gott som alla ner framför
poliserna. Alla från Uppsala visste taktiken, de
drog med sig sina närmaste i att sitta. Men polisen ville stänga grinden, några satt i vägen och
det blev en ny batongattack.
Jag kom ansikte mot ansikte med en polis, vi
drog båda i en grindhalva och en kvinna låg fastklämd på marken nedanför honom. Det var någon decimeter mellan våra ögon när jag röt:
»Släpp, sluta, du skadar henne!« Jag kan fortfarande känna vreden inombords när jag vrålade
den gången. Kvinnan kom loss utan att bli allvarligt skadad. Några av de sittande värjde sig genom
att kasta grus, och det kom också grus och ägg farande bakifrån. Ahmed och James från Uppsala
hade skaffat en påse ägg och uppe från muren på
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högra sidan roade de sig med att pricka poliser.
Jag banade mig fram och sa: »Vänta med äggen,
dom kan behövas senare.« Vilket jag inte trodde,
jag ville bara få slut på kastandet.
Först i det här läget började fotografer och
journalister komma från södra grinden. De såg
en våldsam konfrontation i grindöppningen och
tolkade det hela som att vi försökt storma. Det
hade varit en idiotisk taktik. Vi ville blockera ingången.

För första gången vattnet
Plötsligt vattnet. Aldrig tidigare hade man i Sverige använt vatten mot demonstranter. Vattenkanoner var något för kravallpolisen i Berlin eller
Paris. Det var Båstad brandkår som sprutade för
att driva bort oss. Trycket drev tillbaka dem av oss
som satt längst fram och högra grindhalvan
drogs igen. Plötsligt upphörde strålen. Klas Hellborg från Lund tillhörde den grupp aktivister
som tidigt gått in med biljetter och satt på läktarna. Han hade sprungit ner och skurit av brandslangen. Men snart kom vattnet tillbaka och strax
tillgrep polisen även tårgas. Detta var också en
nyhet i svensk demonstrationsbekämpning. Tårgasen spreds vidare med vattenstrålen, och hela
vår dyblöta skara sviktade. De flesta sprang undan med svidande ögon, kanske ett femtiotal satt
hostande kvar. Sedan jag suttit med i denna glesa
kedja en stund sprang jag efter dem som skingrats nedåt gatan och manade alla tillbaka. Snart
var vi kompakt samlade igen framför grinden
som nu helt stängts. En lättnad för poliserna och
lika bra för vårt syfte.
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Polisen försöker stänga grinden. Bertil Malmström t.h.

Trots att grinden nu var låst fortsatte brandkåren att duscha oss ytterligare en kvart. Nu stod vi
alla upp, det var inte någon mening med att sitta
på den våta marken. De som hade plakat höll
dom som skydd, andra drog ilsket ner taggtråden
och staketet till höger om ingången och välte en
av biljettkurarna där. Jag använde den som plattform att tala från. Det gällde att hålla ihop aktionen, hindra individuella påhitt som skulle kunna
få den att urarta. De från Göteborg eller Skåne
kände mig inte i förväg, men i kalabaliken och
kampen hade vi nu alla svetsats samman till ett
dynamiskt kollektiv. Det tog sig uttryck i talkörerna. Vi skrek både gamla välkända slagord och
uppfann nya: »Känner du stanken från Enskilda
När södra Afrikas frihet var vår

banken«, »Hasselqvist är rasist« (det rimmade så
bra och det fanns visst fog för anklagelsen i klumpiga uttalanden han gjort). »Värm er, kamrater«
tog någon upp och snart hoppade vi alla  upp
och ner. Vi sjöng internationalen och »Befria Södern« och vi ropade, med skratt och viss självironi: »Inget stoppar folkets flodvåg!« Talkörerna
fungerade även som styrmedel. En grupp kraftiga
karlar välte plötsligt den liggande kuren som jag
stod på, jag fick hoppa ner, och de rullade kuren
emot oss för att mucka gräl. Några var nära att gå
i fällan, flera ropade »Samma fascister här som
där«. Men de överröstades genast av talkören
»Inga provokationer, inga provokationer«, vi krokade arm och blev en enhet igen.
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Lindblom skriver i sin bok
I högtalarna inne på stadion
att det rådde en fantastisk
hördes meddelanden om att matstämning. »Det var jublanchen var inställd. Vi var skeptiska,
de lyckliga, skrattande och
så hade det låtit redan någon timsjungande ungdomar (och
me tidigare. Kanske vid kvart i tre
enstaka medelålders) som
kom Mats Hasselqvist själv (som
återvände från tennisstadimånga i Tennisförbundets ledon. Birthe, som är född
ning anställd i Wallenbergs Enoch uppvuxen i Danmark,
skilda Bank), såg ner mot oss från
tyckte sig för ett ögonblick
sluttningen och försäkrade att det
återuppleva den  maj
inte skulle bli någon match och
.«
att »ni kan gå hem nu«. Jag tänkHela aktionen hade tate: han skall inte ta poäng från oss
git två timmar.
genom att tala om vad vi skall göI början av maj bröt stura. Å andra sidan insåg jag: de av
dentrevolten ut i Paris. Pooss som ropar »falska rykten« får
etiska slagord fyllde husinte ta över, då kan vi bli me- Bertil Malmström i aktion.
väggarna: »En barrikad
ningslöst stående här, tröttas och
täpper till gatan, men öppnar en stig«, »Fantasin
försvagas. Det gällde att bevara energin, inte släptill makten«, »Att delta är att vara fri«. President
pa från oss något av den makt vi skapat. Jag vänDe Gaulle tappade ansiktet och auktoriteten,
tade en kort stund, pratade med några andra, semen framåt sommaren ebbade majrevolten ut.
dan hoppade jag upp på stenmuren nedanför
Det blev ingen allians mellan studenter och arbeHasselqvist och ropade: »Kamrater vi har segrat!
tare, det blev ingen revolution. Det andra halvåret
Vi har segrat här och nu«. Det kunde verka som
av  var det makthavarna som gick till offenom jag hade ny och egen information men det
hade jag inte. Jag chansade.
siven. Natten till den  augusti rullade de sovjetiska stridsvagnarna in i Tjeckoslovakien, och
En fantastisk stämning
trots ett imponerande civilt motstånd blev landet
Vi bröt blockeringen fem i tre och gick i ett ordockuperat. Pragvåren var krossad.
nat tåg, någorlunda i led om fyra och fyra, våta
* Två filmer gjordes om Båstadshändelserna: En kortare,
och huttrande tillbaka till samlingsplatsen, där
Lars Westmans »Sanningen om Båstad«, som framför allt
kamraterna från »torra« grinden tog emot oss
bygger på hans många stillbilder från aktionen, och en längmed applåder. Efteråt försökte många tidningar
re färgdokumentär »Den vita sporten«, gjord av filmskoleeleverna i grupp 13, handledda av Bo Widerberg.
skildra detta som ett »snöpligt återtåg«, men Bo
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Min väg – Bertil Malmström
 vände jag mig mot nya vägar. Jag var trött
på den dominerande hållningen till världsproblemen i det akademiska Uppsala: ett bekvämt
tillbakalutat tyckande. Jag sökte mig till den
spirande alternativa vänsterrörelsen.
Varför blev det inte ett upproriskt arbete för
Vietnam, Kuba eller Palestina? Varför blev det
Afrika?
Svaret bottnar nog i barndomen. Redan före
skolåldern deklarerade jag att jag skulle resa till
Afrika »när jag blir stor«. De flesta pojkar på
-talet följde Tarzan genom matinéfilmerna
eller serierna, men jag slukade också alla böckerna. När jag var tretton fick jag två av mina
klasskamrater att stanna inne en rast. Vi öppnade kartboken vid ett uppslag över hela världen,
höll alla i en penna, blundade och lät den falla.
Den föll på Afrika. Då bläddrade vi fram sidan
med Afrika och lät pennan falla igen. Det blev
ett litet märke mitt i Franska Centralafrika vid
en ort som hette Ati. På pappas skrivmaskin
skrev jag med karbonpapper ut tre dokument
som vi alla undertecknade på skolans toalett. Vi
lovade att om femton år skulle vi resa till Ati
och mötas där.
När Kongokrisen bröt ut  inventerade jag
fornminnen söder om Falköping. Jag minns hur
jag på en grusväg nedanför Ålleberg mötte arkeologen som hade grannsocknarna och hur vi
stod där med våra cyklar och diskuterade
Kongo. Jag hade lumpen bara tre år bakom mig
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och funderade på att söka till den svenska FNkontingenten. Jag är mycket glad att jag avstod.
Det blev inget möte det året då vi tre skulle
träffas i Afrika. Men , efter flera års
solidaritetsarbete, blev jag inbjuden av PAIGC
att tillsammans med författaren Göran Palm
besöka de befriade områdena i Guinea Bissau.
Kvällen den  oktober gick vi över gränsen
från grannlandet i söder.
Vi startade när det blivit mörkt. »Na pintcha« – framåt! In i skogen i snabbt tempo, på
obefintliga eller smala stigar. Marken var blöt
och snart vadade vi i vatten. Detta var vägen in
i det regntidsöversvämmade låglandet. Floderna bildade en labyrint av långsamt flytande vattendrag. Efter några timmars nattmarsch nådde
vi en större flod – eller var det en vik, en arm av
havet? Vi halkade nerför en slänt och sjönk ner
i leran upp till knäna. Okante väntade med en
motorbåt i dunklet. Vi var tio i gruppen, fem
var gerillasoldater.
Båten gled sakta, med lågt motorljud. Den
svarta trädridån reste sig högt från stränderna,
vita hägrar lyfte tyst och spöklikt och inne från
mörkret hördes dova, egendomliga skrik.
»Kong« sa Bari. Annars var natten stilla. Äntligen var jag i min ungdomsdröm. Jag tänkte på
min barndoms filmer, på Marlows färd i Joseph
Conrads Mörkrets hjärta, och att i detta sällskap
var det rätt och riktigt att till sist komma till
Afrika.
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Cabora Bassa
Vi fick inget andrum efter Båstad.
Cabora Bassa kallas en ravin som floden Zambezi bildar efter Mosi-oa-tuny (Röken som dånar) eller Viktoriafallen. Portugal och Sydafrika
tänkte tämja floden, spärra av med en damm och
ta ut energin i ett kraftverk. Frelimo var uttalad
motståndare till projektet och öppnade i mars
 en ny front i området.
I maj slog Anders Johansson på DN och Rolf
Gustavsson vid bulletinredaktionen i Lund larm.
Västeråsbaserade ASEA ville ingå i ett konsortium för kraftverksbygget vid Cabora Bassa. I över
ett år diskuterades sedan frågan i massmedia.
Också sanktionspolitiken mot Rhodesia berördes, ström från Cabora Bassa skulle även levereras dit.
Under alla sex års Afrikaarbete minns jag bara
ett enda tillfälle då någon i vår grupp i Uppsala
förespråkade våldsam skadegörelse. Det var efter
Båstad, vi trängdes i min etta och diskuterade Cabora Bassa. En av killarna sa »man borde placera
en bomb i ASEA«. Han var en av de lugna och
stabila. Han menade allvar. Vi andra tryckte genast ner en sådan tanke.
Men vi hade inget emot att jobba illegalt och
med lättare skadegörelse. En natt flera månader
senare gick vi runt i Uppsala och fäste falska Expressen-löpsedlar (tryckta på konstfack i Stockholm) med vattenglas på elskåp och på tobaksaffärernas fönsterrutor.
Vi hade livliga kontakter med FNL-gruppen i
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Uppsala Sydafrikakommittés falska
löpsedel gav Expressen stoff till sin
egen löpsedel.

Västerås och organiserade i samarbete med dem
en stor demonstration den  december. Vid mötet efteråt talade Miguel Murupa, Frelimos internationelle sekreterare och en resolution antogs
som krävde att svenska arbetsgivare »fråntages
sin ensamrätt att leda och fördela arbetet och fritt
antaga och avskeda arbetare«. Bakgrunden var att
företagsledningen hotat med avskedanden om
inte ASEA fick Cabora Bassa-ordern. Kravet i
mötesresolutionen visar på socialismen inom
Uppsalagruppen (och Västerås FNL-grupp) vid
denna tid. Vi ville ha ett annat maktförhållande
mellan arbete och kapital.
Det fanns idéer vi inte orkade genomföra. Det
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var aktuellt att sätta upp en skulptur på torget
framför ASEAs huvudkontor, och en pristävling
om bästa förslag var utlyst. Jag skissade på ett
fruktansvärt monument, kämpande afrikaner infångade i en köttkvarn med taggigheter och
bläckfiskarmar. En euforisk natt i Staffan Sörhammars lya planerade vi detaljerna. Det skulle
byggas i delar och i lätt men segt material så att vi
skulle kunna slå till en natt och snabbt sätta ihop
monstret utan att det sen skulle vara lätt att riva
ner. Det var synd att Västeråsarna aldrig fick se
detta konstverk.
Staffan hade varit scenograf redan på collaget
»Apartheids Ansikte«, som hade tagit en stor del
av vår tid under läsåret ‒. Jag hade sammanställt texter från sydafrikanska författare till
korta scener, tog vittnesmål från Per Wästbergs
bok På den svarta listan och vävde samman med
fakta om apartheid. På hösten repeterade vi och
satte till musik och diabilder. Karin Persson var
sammanbindande berättare. Vi framförde det på
flera platser i Uppsala tills pjäsen lades ned i mars
. Det var nytt och tidstypiskt att ta upp nuets
konflikter via teater.  visade Scalateatern i
Stockholm Peter Weiss’ pjäs Skråpuken om Angola.
Kampanjen mot Cabora Bassa blev allt bredare, med återkommande demonstrationer, bland
annat i Göteborg. Våren  arbetade vi i Uppsala fram ett specialnummer om Cabora Bassa.
Opinionens samlade tryck var starkt och ihållande. På hösten backade ASEA och drog sig ur
projektet.
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Cabora Bassa är tema i Uppsala april 1969 för en teach-in, en opinionsbildarmetod med ett batteri av föreläsningar utvecklad av radikala rörelser
i USA.
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Senghor-aktionen 1970
Senegals president, lät i mars  spärra Senegals södra gräns
mot Guinea-Bissauför PAIGCs transporter och
stängde ett sjukhus som befrielserörelsen hade på
senegalesisk mark. Guinea-Bissaugränsade till Senegal, som därför var
viktigt för att föra folk och materiel in
till kolonialkrigets Guinea-Bissau. I
april anlände Senghor till Sverige på
en skandinavisk turné, som de flesta
tolkade som ett försök att göra sig påmind till nobelpriset i litteratur. Han
skulle göra ett officiellt besök i Uppsaladen  maj och hålla en föreläsning
på universitetet om »Afrikansk socialism«.
Det var läge för en aktion.Senghor
och hans följe skulle få veta att vi visste om hans ingripande mot PAIGC, att befrielserörelsen hade starkt stöd här, och att han inte var
välkommen.
I Uppsalagruppen  många drivande aktivister: Hans Eriksson, Mats-Olof Ors, Stig Andersson, Gertrud Spross, Kristina Johannesson,
Sture Lidénoch andra.
Vi planerade att få president Senghor och hans
följe i obalans under besöket. En inspiration till
upplägget hade jag fått sommaren  när jag
var en vecka på Gotland och var med när Visby
FNL-grupp tog emot lyxkryssaren Kungsholms
amerikanska passagerare som kom i land för nåLEOPOLD SÉDAR SENGHOR,
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gon timma. De åkte runt
i buss till de bästa ställena där man kunde fotografera ringmuren, kyrkor och andra vackra
motiv. Vid alla dessa turistställen stod vi uppställda med plakat i stil
med »The best way to
help your boys in Vietnamis to get them
home«. Vi var inte så
många så enligt ett
schema fick smågrup- En affisch i screen-tryck fanns
öve lt där president
Senghor
perna skynda till nya komral
.
platser. De dollarstinna resenärerna kunde inte ta ett foto utan att få
med vårt budskap.
När president Senghor kom var universitetsbiblioteket Carolina Rediviva första anhalt. Vid
trappans fot möttes presidenten av universitetets
rektor och överbibliotekarien, men också av rastande studerande som plötsligt blev demonstranter, bredde ut en banderoll och lyfte plakat. En
filmtrupp på plats var i själva verket vår egen. Inne i läsesalarnas tystnad visade folk också stillsamt fram skyltar med text på franska.

Marionett på Silverbibeln
Vi ville ge ett intryck att vi var många och fanns
vart de än kom i sitt program. En annan grupp
När södra Afrikas frihet var vår

stod utanför Afrikainstitutet och när gästerna
skulle kliva in i institutets hiss var den full av silkscreenaffischer. Den i efterhand mest berömda
detaljen i vår aktion gällde Silverbibeln, Codex
Argenteus, Uppsalas största bokskatt. Den låg utställd under glas i en monter på Karolina, täckt av
en grön sammetsduk som skydd mot solljuset.
Kristina Johannesson lyckades minuterna innan de kom smuggla in en silkscreenaffisch under duken, med Senghor som marionettdocka i
händerna på Frankrike och Portugal. Tyvärr såg
ingen av oss deras miner när överbibliotekarien
lyfte på duken.
Vi hade också demonstranter utanför kyrkogården, men störde inte besöket vid Dag Hammarskölds grav.
Huvudaktionen var det offentliga mötet på
kvällen på universitetet. Vi visste att det finns en
svag punkt i början på ett möte, innan relationerna har etablerats. Där satte vi in vår stöt. När
Senghor och hans sällskap kom in i föreläsningssal IX gick jag förbi Utrikespolitiska Föreningens
ordförande och före honom upp på podiet medan jag sa till honom: »jag skall bara säga några
ord«. Från andra hållet kom Pelle Jacobsson och
Bert Fridlund, vi hade bytt våra vanliga slappa
tröjor mot kavaj och slips. Jag öppnade mötet och
lämnade sen ordet till Pelle och det tog en stund
innan alla fattade att vi inte representerade föreningen och inte högaktade Senghor. Krister och
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Uppsala gruppen tar över podiet. Staffan Sternlo och Christer Hallgren
på väg upp, Bert Fridlund, Pelle Jacobsson, Bertil Malmström och Stefan
Zetterström. Rektor Torgny Segerstedt och president Leopold Senghor
på första raden t.h. reste sig och gick kort härefter.

Stefan, båda storväxta, hade slutit upp på var sin
sida om oss, de skulle agera mjuka livvakter, stå i
vägen och prata lugnande med den som ville ingripa.
Föreningens ordförande försökte stänga av
mikrofonen och rektor kom fram nedanför mig
röd i ansiktet och sa »Sluta upp med de här dumheterna«, men publiken visade sitt stöd och ropade »låt honom tala« och svarade »ja« på frågan
om vi skulle ha diskussion i stället för föredrag.
Vi visste naturligtvis inte hur mötet skulle utvecklas, vi var beredda att debattera, men kunde
lika gärna bli arresterade. Överraskande snabbt

När president
Senghor lämnade mötet vecklades banderollerna ut.
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valde Senghor, hans uppvaktning och värdar att
lämna salen, publiken brast ut i en applåd och
vårt folk bredde ut sina dolda banderoller..
På kvällen firade vi med mycket vin och direkt
dagen därpå tog jag flyget till Finlandför att komma före presidenten till Helsingfors. Sedan 
hade vi kontakt med Börje Mattssonoch Mikko
Lohikoskii antiimperialistiska Trikont. De hade
inte förberett något speciellt mottagande av
Senghor men nu kom de igång. När presidenten
följande dag talade i universitetets amfiteater anslöt vi oss till den stora publiken. Börje och Mikko rusade fram i mittgången och bredde ut en
banderoll, men blev hårdhänt nertagna av finska

Afrikagrupperna blir till
träffades
aktivister från Sydafrikakommittéerna i Lund,
Uppsala och Stockholm samt finska Trikont i
Uppsala i juni . Vi kom överens om att arbeta för MPLA, Frelimo och PAIGC och fortsätta
samarbetet kring Södra Afrika InformaTill
utvecklingen
i
tionsbulletin.
Sydafrika, Namibia och Zimbabwe
ställde vi oss avvaktande eller skeptiska, vi såg ingen aktiv gerillakamp där.
Vi blev också överens om att kalla oss
Afrikagrupper. Vi valde bort att kalla
oss grupper för »södra Afrika« för vi ville ta med PAIGC i Västafrika och kanske senare andra befrielserörelser (t.ex. i Kongo och
Kenya) utanför södra Afrika. Genom att kalla oss
KORT EFTER SENGHOR-AKTIONEN

58

säkerhetsvakter. Det som vållade störst debatt dagen därpå var att en man i Senghors egen eskort
drog sin pistol, och man frågade sig vilka friheter
en gästande statschefkunde ta sig på finsk mark.
Trikont hade goda kontakter med TV och Börje och Mikko kunde själva framträda samma
kväll och motivera sin aktion.
Eftersom  maj inföll på Kristi Himmelsfärdsdag då det inte kom ut några tidningar i Sverige
blev det inte någon större reaktion i svenska
massmedia, inte på riksplanet. Men lokalt var
upprördheten stor. Uppsala Nya tidning hade rubriken »Tror UppsalaSydafrikakommittéatt de är
gudomliga?«

  
»grupper« ville vi betona vikten av basaktivitet,
detta i opposition till kampanjer uppifrån av den
typ som drivits av SUL. Vi påverkades av De Förenade FNL-grupperna, som hade satt ett mönster
med sina aktivistgrupper.
Lunds och Uppsala Sydafrikakommittéer ombildades till Afrikagrupper första halvåret
. Stockholms Afrikagrupp bildades
formellt den  augusti . En månad
senare bildades Arvika Afrikagrupp.
Göteborgs Afrikagrupp tillkom i februari . De fem grupperna hade gemensamma konferenser en eller ett par
gånger varje år. En viktig konferens hölls i
Stockholm i januari . Vi bekräftade vårt stöd
till MPLA, Frelimo och PAIGC. Till dessa rörelser
När södra Afrikas frihet var vår

skrev vi brev med erbjudande om samarbete. Vi
beslöt vidare att utarbeta ett gemensamt program
och ett gemensamt studiecirkelmaterial. För det
senare fick vi   kr av Sida. I juni samma år
hölls en gemensam konferens i Arvika. Där beslöt
vi att starta en insamling till MPLA och att anta
ett uttalande mot NATO och dess stöd till Portugals kolonialkrig.

Vänsterns splittring försenar enhet
Den splittring som fanns inom vänstern återspeglades i Afrikagrupperna och det försvårade arbetet
för en gemensam riksorganisation Ett exempel är
den gemensamma konferens som hölls i Lund i
december . Till mötet fanns förslag om en
plattform där Afrikagrupperna skulle ta ställning
mot Sydafrikas rasism, Portugals kolonialism och
USAs imperialism. En sådan plattform skulle göra
det möjligt för socialdemokrater, radikala kristna
och fackföreningsfolk att delta i arbetet. Förslaget
avvisades emellertid med hänvisning till att man
måste ha »klar analys av imperialismen«, alltså ansluta sig till Lenins imperialismteori. »Reformister« var inte välkomna. Jag var nästan ensam om
att förorda en bred plattform, men sågs som representant för Vänsterpartiet Kommunisterna,
som en del aktivister i yttersta vänstern ogillade.
Under  gjordes flera försök att bilda en
enad riksorganisation. Vid en konferens i Göteborg beslöts att vi skulle kalla oss Afrikagrupperna i Sverige (Afrikagrupperna), men vi lyckades
inte välja en nationell styrelse. Senare samma år
höll vi en ny konferens och antog ett gemensamt
program. Det skulle efteråt godkännas av lokalNär södra Afrikas frihet var vår

Röd front demonstration i Stockholm 1 maj 1971. I förgrunden portugisiska desertörer.

grupperna, vilket dock inte skedde. Men vi fick
till stånd en interimsstyrelse.
I maj  i Stockholm höll Afrikagrupperna
sin första riktiga kongress. Sju lokalgrupper var
representerade. Vi lyckades bli eniga om stadgar
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»För medlemmarna rådde arbetsplikt. I
Stockholms Afrikagrupp hade vi möte varje
tisdag. I stort sett varje lördag hade vi
torgmöten…«

Till Södra Afrikaveckorna inbjöds
Uppsala 1974.

andra organisationer.

men när det gällde programmet blev det strid
kring frågan om »tendensfrihet«. Vi misslyckades
återigen anta ett gemensamt program. En extrakongress senare samma år misslyckades likaså.
Först på Afrikagruppernas andra kongress i juni
 fick vi ett gemensamt program. Vi beslöt
också om en nationell medlemsavgift och att en
redaktionssekreterare för bulletinen skulle anställas.

Nya Afrikagrupper
Under  växte Afrikagrupperna kraftigt. Antalet lokalgrupper ökade till femton. Vi ändrade
stadgarna för att ta in »stödmedlemmar« som in60

te behövde vara aktiva, men som i gengäld regelbundet gav ett bidrag till organisationen. Till exempel Stockholms Afrikagrupp hade  mer
än  aktiva och  stödmedlemmar.
Vi skaffade oss nya, större lokaler i Stockholm
(gemensamma för Stockholms Afrikagrupp och
den nationella organisationen) och vi anställde
för första gången en funktionär. Vi återupptog
det arbete till stöd för ANC och SWAPO, som hade inletts på -talet. Självständigheten hade
vunnits av befrielserörelserna i Kap Verde, Guinea-Bissau, Angola och Moçambique, men Zimbabwe, Namibia och Sydafrika var inte fria.
Under större delen av -talet var Afrikagrupperna aktivistgrupper med mycket studier
och diskussioner. För medlemmarna rådde arbetsplikt. I Stockholms Afrikagrupp hade vi möte
varje tisdag. I stort sett varje lördag hade vi torgmöten med flygbladsutdelning, insamling av
pengar till MPLA och försäljning av Afrikabulletinen. Många av oss hade ytterligare ett möte i
veckan i någon arbetsgrupp eller för samråd med
andra vänsterorganisationer. Ungefär så gick det
till i alla Afrikagrupper. De hårda kraven på medlemmarna kan ses som sekterism och gjorde det
svårt att få nya medlemmar. Vår sekterism tog sig
också uttryck i kategorisk kritik mot den socialNär södra Afrikas frihet var vår

Min väg – Mai Palmberg
et hade inte blivit Afrika och Afrikagrup-perna för mig om jag inte hade
studerat i USA de två åren efter studentexamen från Åbo svenska flicklyceum .
I USA studerade jag  till  i ett litet
flickcollege för rika familjers döttrar i Bradford,
Massachusetts. Under två år och massor av läsande förvandlades jag från konservativ till radikal. Lärarna var progressiva, engagerade och
inspirerande och tiderna var omvälvande.
Mina vägar till solidaritetsrörelsen var två
För det första glädjeyran bland internationalister och antirasister kring de nya självständiga
staterna i svarta Afrika med jätten Nigeria i
spetsen. De skulle ge ett efterlängtat alternativ
till de på olika sätt omänskliga systemen i väst
och öst. Ghanas president Nkrumah var min favorit. I Baltimore hörde jag (och ett par tusen
andra) Miriam Makeba sjunga och tala om den
ofullbordade friheten i Sydafrika.
Den andra vägen var medborgarrättsrörelsen
i USA och mötet med rasismen. I det lilla Finland fanns visserligen rasism i våra huvuden,
men få möten med svarta . Jag var framgångsrikt indoktrinerad om hur USA var frihetens
obefläckade land, så jag fick en kulturchock vid
mötet med rasismen, diskrimineringen i norr
och segregationen i söder. Jag äcklades av hyckleriet. Jag deltog genom studentorganisationen i
stödet till en kampanj Student Non-Violent
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Coordinating Committee (SNCC) organiserade
för stöd till svarta i sydstaterna som ville rösta
 (och som hundra år efter inbördeskriget
ännu inte kunde det). Jag fick tillfälle att träffa
Malcolm X privat påsken .
När jag återvände till Åbo och började studera statskunskap valde jag att skriva uppsatser
om panafrikanism och afrikansk socialism. Men
sen kom studentrevolten och jag blev en av de
drivande vid Åbo Akademi. Vi var antiauktoritära och provocerande. Första årets studenter
skulle göra arbetsplikt för något gott ändamål,
det skulle bli krigsveteranerna. Vi föreslog FRELIMO och överöstes med chauvinistiskt hat.
För att få ro att studera och inte bara revoltera tog jag mig  till Uppsala och Nordiska
Afrikainstitutets bibliotek. Friden var inte långvarig. Våren  gick jag till universitetet i
Uppsala för att lyssna på en föreläsning av Senegals president Leopold Senghor. Den avbröts av
Uppsala Afrikagrupps protest. Jag imponerades
och gick med. En ny och lång period av aktivism
började.
I Afrikagrupperna har jag allra mest gjort det
jag tror jag kan bäst, att skriva. Solidaritetsarbetet blev sedan både mening och miljö för mig.
Utan solidaritetsrörelsen hade jag för länge sedan återvänt till Finland. Sedan  har jag
haft förmånen att även på arbetstid arbeta med
Afrika. på Nordiska Afrikainstitutet.
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demokratiska regeringen. Detta hindrade samarbete med fackföreningar, SSU-are och andra progressiva krafter.
Att vi var få lokalgrupper och hade sekteristiska tendenser innebar inte att Afrikagrupperna
saknade politiskt inflytande. Vårt nära samarbete
med befrielserörelserna i Portugals kolonier var
väldigt viktigt. Vi kunde ta upp frågor, som för
dem var angelägna. Vi informerade regelbundet
Frelimo, MPLA och PAIGC om den svenska utri-

kespolitiken och fick i gengäld information som
vi använde i våra kampanjer. Efter samråd med
Frelimo började vi driva kravet att bilar inte skulle klassas som militärt bistånd, ett krav som ledde
till framgång. En annan gång kunde vi genom en
artikel i Tanzania bidra till att stoppa ett hot om
arrestering av MPLA-ledare i Zambia, vars regering hade stoppat transport av MPLAs vapen till
östra Angola. Sådant stärkte känslan att vi deltog
i en gemensam antiimperialistisk kamp.

En ny solidaritetsrörelse
började bära upp
opinionsarbetet för stöd till Sydafrikas befrielse
från rasism kom något nytt till stånd. Men inte
alldeles nytt under solen. Solidaritetsrörelser har
funnits i över tvåhundra år. De har alla i sol och
regn fört ut information, ställningstaganden och
uppmaning till handling vid sidan av etablerade
media genom kampanjbroschyrer, kampanjknappar, direkt kontakt, penninginsamlingar, insändare, möten, brevskrivning och namninsamlingar. Arbetarrörelsen införde demonstrationståg som ett spektakulärt sätt att uttrycka protester. Afrikagrupperna är en i raden av solidaritetsrörelser, med många likheter och några olikheter.
NÄR ENSKILDA PERSONER

• Abolitionisterna, som organiserade sig i en
kommitté  och nådde  målet att Storbritannien avskaffade slavhandeln. Då hade
visserligen slavrevolten på Haiti skrämt upp de
europeiska slavnationerna. Abolitionisterna
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förtjänar dock den upprättelse Adam Hochschild ger dem i boken Spräng bojorna! I det
långa tidsperspektivet och antalet hängivna
aktivister liknar faktiskt abolitionisterna med
Thomas Clarkson i spetsen Afrikagrupperna.
Även i det faktum att abolitionisterna ofta
kom från religiös bakgrund men i sitt
solidaritetsarbete inte förlitade sig på bibeln
utan på tron på rättvisa.
• Stöd till boerna under anglo-boer-kriget  i Sydafrika. Boerna uppfattades som ett
litet frihetstörstande folk av fria bönder i krig
mot världens största imperium, det brittiska
och gruvbaronernas kapitalism. Från Norden
deltog en frivilligbrigad på boernas sida.
• Proteströrelsen i början av -talet mot
Kongos grymma metoder att utvinna rågummi i kung Leopolds personligt styrda fristat.
Medan många nordbor deltog i koloniseringsprojektet fanns bland Kongo-kritikerna
När södra Afrikas frihet var vår

enstaka svenska missionärer, främst baptisten
E.V. Sjöblom.
• Spanienrörelsen på -talet, som mobiliserade till stöd för det republikanska Spanien
mot fascisterna. Rekryteringen av frivilliga soldater var en viktig del.
• Under andra världskriget verkade många för
solidaritet med norska motståndet mot Hitler
och för Finland i dess krig mot Sovjetunionen,
både vinterkriget ‒ och fortsättningskriget ‒ där Finland stred på Tysklands
sida. En av världens största evakueringar av
barn organiserades från Finland till Sverige
under parollen »Finlands sak är vår«. Svenska
frivilliga hade också stridit i Finland, på de vitas sida, under inbördeskriget .
• Ett tyst solidaritetsarbete utfördes också för att

rädda judar undan nazismens utrotningskampanj, samtidigt som det officiella Sverige var
ganska tyst.
• Vietnamrörelsen, som i Sverige dominerades
av en aktiviströrelse med maoistisk ledning,
De Förenade FNL-grupperna, DFFG. Stommen var de talrika lokalgrupperna. Antiimperialism stod på dess program. I andra länder
tog sig Vietnamrörelsen andra former, till exempel i USA där flera grupper vid bl.a. universiteten uppstod, demonstrerade och upplöstes.
Gemensamt för all solidaritetsverksamhet var
övertygelsen och ihärdigheten. Adam Hochschild
skriver att solidaritetsrörelser sedan den brittiska
kampanjen mot slavhandeln har förenats av två
saker. Solidaritetens drivkraft är inte det egna intresset utan den
mänskliga medkänslan och dess övertygelse är att upplysning om orättvisor
skall leda till folklig
mobilisering för att
få slut på dem.

De brittiska slaverimotståndarna ritade skissen
som visar hur slavarna
skeppades över Atlanten – en av de första
solidaritetsaffischerna.
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Deltagare i Afrikagruppernas första sommarläger 1978 i Ljusdal efter gatuteater om Namibia.
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Göteborg – i politikens vindöga
    
att ett antal personer i Göteborg som engagerade sig för befrielsen av de
portugisiska kolonierna i Afrika gick samman.
Det var tidigt sjuttiotal. Arbetet bedrevs mest från
olika kompisars hem. Flera anslöt sig och vi kunde skaffa en liten rivningsetta i Gårda, omodern
men funktionell. Strax därefter blev vi formellt
antagna som lokalorganisation i Afrikagrupperna
med namnet Göteborgs Afrikagrupp, förkortat
GAG. Med vind i ryggen flyttade vi till större
sammanhang, till Sprängkullen. Detta stora
allaktivitetshus med scen och restaurang högst
upp inrymde alla möjliga rörelser längst ned, såsom Chilekommittén, Musikens Makt och Nationalteatern.
Vi gjorde som man brukade då, hade möten
om befrielsekampen, stencilerade flygblad och
stod på stan och spred information. Demonstrationer tyckte vi var det viktigaste man kunde göra
för att stödja befrielserörelserna. Under den här
tiden blev Guinea Bissau, och sedan Moçambique
och Angola befriade.
Vi var mycket oroade för avlyssning och infiltration av säkerhetspolisen. Misstänksamhet var
DET BÖRJADE MED
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tidsandan. I en av våra studiecirklar misstänkte
några deltagare att Gert Klaiber var utsänd för att
infiltrera. Gert kom från Västtyskland, bara det
verkade skumt. Inte heller läste han på
universitet. Det kan idag tyckas besynnerligt med
en sådan misstänksamhet, men det fanns ett intresse från olika säkerhetstjänster för vår verksamhet.

Vänsterfloran
I mitten av sjuttiotalet skärptes motsättningar
mellan främst olika politiska grupper på vänsterkanten där vi ingick. Det gällde att hålla reda på
alla olika grupper i Göteborg som Chilekommittén, Clarté, Fib/Kulturfront, Förbundet Kommunist, Kommunistiska Arbetarförbundet, Kommunistiska Enhetsgruppen, Kommunistisk Ungdom, KFLM(r), Marxist Leninistiska Kampförbundet, Förbundet Arbetarmakt, SKU (ml), Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), Vänsterpartiet
Kommunisterna (VPK), SSU, Röd Ungdom,
Grupp 8, FNL-Grupperna (DFFG), U-Gruppen,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Musikens
Makt, Palestinagruppen, Svensk-Kubanska FöreNär södra Afrikas frihet var vår

svenska företag av
Affisch i en serie om
pp
gru
ika
Göteborgs Afr

Aktion utanför SKFs huvudkontor i Göteborg

ningen, Svensk-Indianska Förbundet. När vi arrangerade demonstrationer ställde ofta vissa upp
med folk och arbete medan andra organisationer
bara stod med som arrangör. Till möten inför olika arrangemang kallade vi vanligen många av
dessa organisationer, varav vissa som Röd Ungdom, SKP, MLK, oftast drog sig ur i vredesmod
efter att ha ställt krav som inte kunde uppfyllas.
De främsta dispyterna under denna tid gällde
stödet till Angola. Vi stödde MPLA. I Göteborg
återspeglades stormaktspolitikens motsättningar.
MPLA stöddes av Sovjetunionen på världsarenan, i Göteborg av VPK, KU och KFML(r), som
 blev KPML(r). FNLA stöddes av Kina och
lokalt av SKP. UNITA stöddes av Portugal och
Sydafrika och i Göteborg av Europeiska Arbetarpartiet (EAP), en skum organisation som på ytan
När södra Afrikas frihet var vår

verkade socialistisk men i själva verket var fascistisk. En stor del av vår verksamhet blev ändlösa
diskussioner om vilka befrielserörelser vi skulle
stödja eller inte stödja. Dessa ändlösa diskussioner försvårade vår kontakt med vanliga människor.
Det blev samma problem när vi började titta
närmare på Rhodesia, där två befrielserörelser
gjorde anspråk att vara den sanna och riktiga.
Även här spelade stormaktspolitik in. ZANU
stöddes av Kina och därmed av SKP. ZAPU stöddes av Sovjetunionen och alltså även av VPK. Fler
långa diskussioner.
Listan över våra samarbetspartner var mycket
lång och ingalunda begränsat till vänstern. GAG
samarbetade också med såväl CUF, Liberal Ungdom, SSU, fackföreningar, kyrkliga organisationer
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trotskistfalangen
KAF.
Det innebar att även
sydafrikafrågan drogs i
långbänk. Det hävdades
att ANC inte representerade de breda folklagren
och att vi borde stödja
andra grupper och rörelser. Vi beslöt till slut att
stödja ANC fullt ut. Ett
viktigt skäl var att vi var
osäkra på vilken typ av
samhälle de andra rörelserna ville ha. Vi bekämpade kolonialismen och
vi önskade inte någon
form av nykolonialism i
befriade länder, inte helSånggruppen Fjedur ledd av Anders Nyberg längst t.h. medverkar vid Göteborgs Afrikagrupps möte vid
ler i ett majoritetsstyrt
»Kopparmärra«.
Sydafrika.
Speciellt för Sydafrika var att det fanns aktiva
och andra intresseorganisationer. Men vi samfackföreningar som vi kunde knyta kontakter
arbetade aldrig med extremvänstern, KPML(r), de
med. Vi var med och arrangerade möten mellan
ville inte. Vi samarbetade heller aldrig med exSACTU och fackföreningarna på SKF, Volvo och
tremhögern, av förklarliga skäl, men inte heller
Götaverkens skeppsvarv. Vi drev bojkottfrågan,
med moderaterna, av mer svårförklariga skäl.
men kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
Kanske hoppades de att marknadskrafterna skuloch tillika fackföreningsordförande på SKF, Göle befria Afrikas förtryckta folk? Moderata Ungran Johansson, var inte intresserad. Vårt samardomsförbundet (MUF) blev alltid bjuden till våbete med fackföreningarna i Göteborg blev inte
ra manifestationer men avböjde varje gång med
bättre av att några medlemmar vid en demonmotiveringen att de inte jobbade tvärpolitiskt.
stration kom med egna paroller, som vi inte hade
kommit överens om.
Sydafrikafrågan i långbänk
Vi hade en speciell syn på hur vår verksamhet
GAG var själv uppdelad i politiska läger: De som
skulle byggas upp. Medlemsantalet totalt var inte stödde något parti, VPK-falangen och
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40 personer. Ett fåtal, kanske femton,
bedrev det aktiva
politiska
arbetet.
Det var inte fråga
om att jobba en
gång i veckan utan i
stort sett varje dag.
Vi resonerade att det
var bättre att ha ett
fåtal aktiva som
kunde ställa upp när
Hans Tollin talar under en södsom helst än ett stör- ra Afrikavecka i mitten på
re antal medlemmar, 1980-talet
som man inte visste om de ställde upp när det väl
gällde. Därför hade vi ganska hårda medlemskrav. Man skulle genomgå en grundcirkel
och det ställdes krav på aktivt arbete. Ville man
inte ställa upp på dessa krav kunde man bli stödmedlem. Då kunde man gå på alla möten men
man hade ingen rösträtt.
Elitistiskt? I viss mån ja. Formellt sett var GAG
på -talet en klanderfri demokratisk organisation och yttrandefriheten stod högt i tak. Men i
det konkreta politiska arbetet var det bara en
handfull människor som styrde och ställde. Det
finns förklaringar till detta. Dels det redan nämnda debattklimatet, präglat av småsint vänstersekterism. Vi skulle ha kunnat sitta än idag och tjata
om exakta formuleringar på affischer och banderoller. Men vi var inte någon rödvinsvänster utan
ville åstadkomma resultat. Därför var det viktigt
att enas inom ledningsgruppen och sedan köra i
gång.
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Att lita på varandra
En annan aspekt var att vi var tvungna att lita på
varandra. Våra nattliga affischeringsronder föll
utanför lagens råmärken. Om någon åkte dit
kunde vi andra lita på att hon eller han skulle tiga
om sina medbrottslingar. Böter delade vi solidariskt. När vi smög omkring i livsmedelsbutiker
och klistrade små klisterlappar med texten »Köp
inte Sydafrikanska varor« var vi knappast heller
lagliga. Vissa befrielserörelser i Afrika på den tiden var fortfarande terroriststämplade, bl.a. var
ANCs status oklar. Vissa av oss var rädda för att
en Afrikagruppsaktivist skulle kunna anklagas för
samröre med terrorister.
När man idag ser tillbaka, slås man av att vi
åstadkom så mycket med få aktiva personer. Vi
förankrade bojkottidén. Vi samlade in mycket
pengar. Vi framställde informationsmaterial lokalt och nationellt, arrangerade stora galor och
kulturarrangemang. Vi fick förankring i fackföreningsrörelsen. Vi genomförde otaliga möten och
demonstrationer, appellmöten, föreläsningar på
skolor och folkhögskolor.
Vi samlade in pengar med ensamrätt på de två
ANC-galorna  och  september , som
ordnades av Thomas Ledin och Mikael Wiehe
och andra inom musikrörelsen. Galorna gav ca 
milj. kronor, som gavs till ANC. Olof Palme var
där och den svenska rockeliten.
Under slutet av sjuttiotalet och tio år framåt
var vi en aktiv del i en närradiostation, Radio Aktiv, som bestod av ett flertal solidaritetsföreningar. Vi gjorde många inslag och var en period den
drivande kraften.
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Falun – många ton mot apartheid
bildades . Från start
bedrevs ett intensivt informations- och insamlingsarbete till stöd för de nybildade staterna i
södra Afrika och mot apartheid. Vi arrangerade
möten, turnéer, kulturbesök, bojkottkampanjer
och penninginsamlingar. Vi samlade in spadar
och byggmaterial för Kap Verde och kassettband
till ANCs radiostation Radio Freedom. Men insamling av kläder och textilier blev vår största insats. Från  och tolv år framåt var det insamling varje år, ja vissa år två gånger. Lennart Lindström var trägen samordnare för klädinsamlingarna.
Första året  insamlades ca två ton till förmån för namibiska flyktingar i Kwanza Sul-lägret
i Angola. Miljögruppens butik Nybroboden var
vårt första insamlingsställe. De två följande åren
användes KFUM/KFUKs lokaler. Insamlingen
ökade till fyra, sedan sju ton. För att informera
dem som lämnade kläder ordnade vi utställningsskärmar och gratismaterial. Vi bjöd på fika i
insamlingslokalen för att få tillfälle att prata med
dem som kom. Andra föreningar hjälpte till,
bland dem Salemkyrkans scouter.
Vårt insamlade material förmedlades via Brödet och Fiskarna i Västerås. För att bistå dem och
lära oss mer åkte medlemmar från Falu Afrikagrupp, ibland ‒ personer, på årliga packningshelger till Västerås. Under åren ‒ kom
en lastbil från Brödet & Fiskarna och hjälpte oss
med att hämta kläder i Faluns bostadsområden.

 

FALU AFRIKAGRUPP
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Lennart Lindström och Monica Lindh hör till Falu Afrikagrupps trägnaste aktivister.

Insamlingen per år hade ökat till ca ‒ ton. I
mitten av -talet övergick vi till att samla in
under ett par helger och vardagar i maj istället för
När södra Afrikas frihet var vår

en viktig del av verkRegelbundna klädinsamlingar var
samheten.

under höstarna. Falu kommun lånade ut
lokaler i Hällaförråden.  uppgick resultatet till drygt  ton och året därpå
till närmare  ton till ett uppskattat
värde av   kr. En del sändes via
Gävle biståndsgrupp eftersom Brödet
och Fiskarna inte kunde ta emot allt.
Från  blev Namuno-projektet i
Mocambique vårt insamlingsmål. Vi hade bra
draghjälp av media genom gratisannonser, artikNär södra Afrikas frihet var vår

lar och reportage. 
sände regionalradion direkt vid två tillfällen från
vår insamling. Det kunde
bli kö av bilar fyllda med
kläder, även från orter
utanför Falun. De som
lämnade kläder stannade
ibland och hjälpte till eftersom vi hade svårt att
hinna med trots extrahjälp från både släkt, stödmedlemmar och andra
föreningar.
Vi samlade ‒ ca
 ton årligen till värdet av
drygt en miljon kronor. Men från  gick
mängden ned till en tredjedel, av flera orsaker.
Stora klädinsamlingar till Östeuropa pågick. Falu
kommun hade börjat med återvinning, även av
kläder. Brödet och Fiskarna hade placerat en fast
container vid Mariagården. Falu Afrikagrupp beslöt därför att sluta arrangera egna klädinsamlingar. Förutom annat afrikagruppsarbete arbetade vi också aktivt i Dala-ISAKs verksamhet
under åren ‒.
Vi var många som jobbade hårt med
dessa klädinsamlingar. Det var ett roligt arbete med många tillfällen till
kontakt och samtal med människor i
Falun med omnejd, dessutom vetskapen
om att det vi samlade in kom till nytta. Falu
Afrikagrupp har fortsatt sin verksamhet och bidrog till Sydafrikajubileet i Dalhalla .
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Täby – ett strå till stacken

 

»ÄR´E NÅN SOM HAR SETT MIN JACKA?« fråga-

de Kristofer när vi höll på att lasta in insamlingskläderna i containern på stora parkeringsplatsen
i Täby Centrum. Efter en stund hittade vi jackan,
instoppad i en säck bland en massa andra kläder.
Det blev inget ofrivilligt bidrag till Afrika.
Klädinsamlingen till SWAPOs flyktingläger i
Angola var höstens främsta aktivitet inom den lokala ISAK-Täby, som Afrikagruppen hade dragit
igång . Det var en praktisk och konkret uppgift att samlas kring. Några få personer med antiimperialistisk inriktning hade startat klädinsamlingarna i mitten av -talet. De lyckades
skapa ett tvärpolitiskt samarbete där de flesta politiska partierna i kommunen, lokala fackklubbar,
andra föreningar och enskilda deltog. Flygblad
trycktes upp och fördelades i förväg. Insamlingsdagen i slutet av oktober stod vi i vackert höstväder – som det var för det mesta! – med vår banderoll och container från Emmaus och tog emot
kläder som folk kom och lämnade. Vi samlade
också i bostadsområdena runtomkring. 
upphörde vi med klädinsamlingarna, efter ca tjugo år.
Täby Afrikagrupp hade börjat  som en
studiecirkel hemma hos Gunilla Andrae och
Björn Beckman. De var sedan drivkrafter, inspiratörer och kunskapskällor i afrikagruppen under många år, tills de flyttade in till Stockholm.
Täby Afrikagrupp var först ett par år knuten till
Stockholms Afrikagrupp, men blev en egen lokal72

grupp . Varje termin hade vi studiecirkel
kombinerat med afrikagruppsmöte. Vi träffades
klockan . på lördagsmorgnar. Lördag förmiddag är än idag mötestid för vår afrikagrupp.
Många studieböcker avverkades under årens
lopp. Vi diskuterade politiska förhållanden, antiimperialism och solidaritet. Så gott som varje
termin hade vi en inbjuden talare. Ofta var det en
representant från de befrielserörelser vi stödde.
Trots att få av oss varit i Afrika så tyckte vi att vi
kom att lära känna södra Afrika. Medlemmarna
växlade under årens lopp. Under -talet var vi
omkring  aktiva, senare sjönk antalet.
Det var förstås inget självändamål att lära känna södra Afrika. Vi ville ju föra ut vårt budskap
och stödja kampen mot apartheid. Så gott som
varje år hade vi appellmöten på torget i Täby
Centrum, i anslutning till Sharpevilledagen eller i
samband med klädinsamlingen. En gång målade
När södra Afrikas frihet var vår

Brian Isaacs med flera spelar i Täby Centrum norr om Stockholm bojkottveckan mars 1978.

vi en stor banderoll och hängde upp ovanför motorvägen med texten »Bojkotta Shell«. Då blev
det text och bild på första sidan i lokaltidningen.
Konserten »Rock mot Apartheid«  oktober 
blev mycket lyckad, med nästan  ungdomar
(medelåldern var kanske  år). Vi anordnade
också debattmöten och filmvisningar. Vi underNär södra
»Gör
ni då Afrikas
inte åtskillnad?«
frihet var vår

sökte uppvärmningen av offentliga lokaler – var
det med olja från Shell? Lärarna i gruppen tog
upp ämnet i skolorna och ordnade temadagar om
Afrika.
När apartheid äntligen föll och Sydafrika blev
demokrati  – nog kände vi att också vi hade
dragit vårt lilla, lilla strå till stacken.
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Umeå Ungdomsgrupp

    

Det är en sömnig lördagförmiddag i
Umeå. På torget, någonstans mellan Domus och Åhléns och mitt emot Rådhuset,
har ett tiotal tjejer i trettonårsåldern samlats. Det tisslas och tasslas, bergsprängare
placeras ut, någon tejpar wellpapp på sopkvastsskaft, någon annan laddar knallpulverpistolen. Runtomkring börjar folk så
smått samlas – kvinnor med alldeles för
tunga matkassar samsas med mammor
och pappor som stolt ser på när deras döttrar förbereder sig. Så höjer Jenny, i vitsminkat ansikte och iklädd sin pappas alltför stora kostym, leksakspistolen mot himlen och skjuter – föreställningen kan börja!
Polisbevakad president Botha talar till kuvade svarta i Umeås gatuteater.

Umeå Ungdomsafrikagrupp startade i
slutet av -talet. Det var en tid då solidaritet och engagemang inte stod högt i kurs.
Framför allt inte engagemang för den så kallade
tredje världen. Och inte bland tonåringar. Trots
detta var vi ett gäng på ca ‒ tjejer som varje
fredag efter skolan träffades i en lokal i centrala
Umeå för att planera aktiviteter, prata världspolitik och fika hembakad kladdkaka. Vi var mellan
 och  år och enbart tjejer. Vissa gick i samma
klass, andra var ensamma i sin skola att vilja engagera sig i en solidaritetsorganisation. Eftersom
det fanns få alternativ för dem som ville engagera
sig, blev Afrikagruppen en samlingsplats för alla
som var lite »annars«, som man säger i Umeå –
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alla som ville något annat än att festa och hänga
på discon på fredagskvällarna.
I bakgrunden hörs rösterna. Slagorden. Sången. Ett
demonstrationståg, bestående av åtta svartklädda
personer, kommer toi-toiande upp mot talarstolen
på Rådhustorget. Jenny, alias P.W. Botha, står stel i
sin kostym och blickar ut över publiken. Mässar
sitt försvar för apartheid. Bakom honom stegrar
sången, folket närmar sig. En lidande Jeanette, i
svartmålat ansikte och trasiga, svarta paltor, lösgör
sig ur gruppen och ställer sig väldigt nära Botha.
Höjer rösten. Tar till orda. Det blir ett brandtal.
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För de svartas rättigheter, de svartas kamp. Botha
skruvar besvärat på sig i talarstolen. Luften darrar
och likaså gör Botha.
Men så: ytterligare ett, två, tre, fyra skott – och
alla demonstranter, inklusive Jeanette, faller döda
ner. Ligger stilla i några sekunder. Men reser sig sedan långsamt, med knutna nävar. Och till tonerna
av »N´kosi sikelel’ iAfrika« tågar de långsamt ifrån
torget.
När vi bestämde oss för att bilda en ungdomsgrupp fanns redan en Afrikagrupp i Umeå. »Vuxengruppen«, som vi kallade den, hade funnits
länge. De träffades varannan vecka. De arrangerade appellmöten, samlade pengar och skrev artiklar. Vi ville arbeta snabbare, träffas oftare, göra
mer spektakulära arrangemang. Det var ju fråga
om liv och död, resonerade vi. Kanske inte för
oss, men för alla svarta i södra Afrika. Och trots
att »vuxengruppen«, som vi kallade den, säkert
själva gärna hade fått förstärkning av ett gäng nyväckta ungdomar, stödde de vårt val att starta en
egen grupp. Ibland ordnade vi saker gemensamt
med dem, men oftast bestod kontakten i telefonsamtal och hastiga möten på stan.
..
Utanför systembolaget, det är klart bästa platsen.
Där får man nästan alltid stora sedlar. Helst tar
man dem när de är på väg ut – med helgens vin i
en påse i ena handen är det nästan omöjligt att
svara nej på frågan: »Är du emot apartheid?« Blir
svaret mot förmodan ändå nej får de genast följdfrågan: »varför inte då« – och då är de definitivt
fast.
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Bössinsamling i Umeå. Fr.v. Cecilia och Jeanette Diamant,
Fanny och Siri Ambjörnsson, i barnvagnen lillasyster Liv.

Två timmar varje lördag står vi där. Upprymda,
med tunga bössor och rejält nerkylda fingrar smiter vi sedan in på teatercaféet, köper var sin kopp
te och sliter ivrigt upp bössornas plomberingar. Att
räkna vem som vunnit tävlingen för veckan, lägga
pengarna bunt för bunt i ett tjockt kuvert och gå
med dem till posten är en njutning, lika stor som
lördagsgodis…
Umeå Ungdomsgrupps verksamhet bestod i allt
från att skramla bössa för ANC och SWAPO till
att skriva insändare i lokalpressen, samla in kläder, spela gatuteater, göra utställningar om södra
Afrika och prata på skolor om apartheid. Sydafrika var vår väckarklocka, apartheid symbolen
för all orättvisa i världen. Det var lättbegripligt,
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var dessa läger årets höjdpunkt, en inspirationskälla för arbetet resten av året. Vi reste hem
med en känsla av att vi inte bara var viktiga utan
också många. Då var det inte lika tungt att komma tillbaka till Umeå på hösten och möta alla
ifrågasättanden från andra jämnåriga, från lärare
eller rektorer som envisades med att tycka att Afrika inte var det viktigaste i hela världen.

Siri Ambjörnsson
talar med
Monde Wani
från Sydafrika
på nationellt
teaterläger för
ungomsmedlemmar 1993.

tydligt och fyllt av hopp. Under de år som gruppen existerade blev Sydafrika fritt, Namibia fritt,
Mandela fri. Vi fick vara med om att förändra
världen och för flera av oss var det en upplevelse
som kom att betyda mycket för resten av livet.
Vi blev omhuldade av Afrikagrupperna nationellt. När Umeå ungdomsgrupp startade, fick aktiva unga en flerhundraprocentig ökning. Fler
ungdomsgrupper började bildas runtom i landet
och på kansliet i Stockholm tillsattes en särskild
person med ansvar för ungdomsverksamheten,
Nina Andersson (senare Larsdotter). Till Nina
kunde vi ringa om allt (och lite till). Hon hjälpte
oss att ordna årliga sommarläger, där ungdomar
från hela landet träffades och bytte erfarenheter,
pratade politik, färgade kläder, lagade vegetarisk
mat och lyssnade på föredrag. För många av oss
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Det är dags för årets sommarläger. Av alla ställen i
Sverige har man detta år valt Sjöbo. Vi är ett trettiotal upprymda tonåringar, som klämt ihop oss i
fyra minibussar och är på väg in i centrala delarna
av samhället. Bara något år tidigare har Sven-Olle
Olsson bildat sitt Sjöboparti och utlyst folkomröstning om flyktingmottagandet i kommunen. Kan
man välja en bättre plats än denna för att göra en
aktion mot Shell? Några korsningar från macken
hoppar vi ur bussarna. Fram med plakaten och
megafonerna, de knutna nävarna höjs i skyn. Så
börjar vi marschera, med sikte på macken. Inget
kan vara mer spännande än att vara just här, just
nu! Så ropar någon plötsligt att en polisbil åker efter oss. Och visst ser vi den – en vit och svart polisvolvo som sakta rullar där bakom oss. Någon börjar springa, rakt mot macken. Nästa hänger på och
till slut rusar hela tåget. Vi hänger upp vår banderoll över bensinpumparna, kastar oss in i bussarna
igen och åker hem till kursgården för te och smörgås, i trygghet. Om den lömska polisbilen hade existerat eller inte var det nog ingen som i efterhand
riktigt säkert visste. Men spännande var det! Och
det var minsann inte så många som kunde skryta
med att de blivit jagade av poliser i Sjöbo…
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Västerbottens Folkblad skildrar firandet av Mandelas frigivning i februari 1990.

Afrikagrupperna satsade även på att få in ungdomar i den nationella styrelsen. Vi uppmuntrades
att resa till årsmöten och engagera oss i styrelsearbetets mer avancerade delar. Från Umeå blev
vi ett år inbjudna att komma till årsmötet i Stockholm och spela upp vår gatuteater på Medborgarplatsen. Det var en stor dag – flera i gruppen
hade knappt ens varit i Stockholm och tänk att få
resan betald. Umeå Ungdomgrupp var aktiv i ca
tio år. Det var länge, för många unga flyttar ifrån
Umeå när de slutat gymnasiet. Så gjorde även unNär södra Afrikas frihet var vår

dertecknade, vilket var anledningen till att vi
lämnade gruppen.
När gruppen slutligen lades ner, var tiden en
helt annan. Politik och engagemang var inte längre fel och fult bland unga, utbudet av alternativa
politiska rörelser hade ökat och Sydafrika hade
hållit sitt första demokratiska val. »Vuxengruppen« är däremot fortfarande aktiv, något som väl
ofta är fallet när man spar lite på krafterna och
har möte varannan vecka snarare än två, tre ggr i
veckan…
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AFRIKAGRUPPER I ALLA HÖRN
    
Vi har räknat till sammanlagt  Afrikagrupper. Alla dessa  existerade dock
aldrig samtidigt. År  fanns det fyra-fem lokala Sydafrikakommittéer. I
mitten av  när Afrikagrupperna höll sin andra kongress hade
antalet stigit till nio. Organisationen växte snabbt, ett år senare
fanns det  lokalgrupper, samt nio orter med kontaktpersoner.
I mitten av -talet fanns ca  aktiva grupper. Under
slutet av -talet förvann många men i början av
 finns ett femtontal grupper. Ibland var
kontaktpersonen någon som ville dra igång
Östersund
en Afrikagrupp och som också lyckades.
I andra fall var det någon som ibland
tog initiativ till aktioner som kanske
var aktiv i någon annan
organisation där material
från Afrikagrupperna
Ådalen
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Seminarier och galor
i Göteborgs Afrikagrupp
 var stöd till befrielserörelserna och mot
apartheid inga självklarheter. Gruppen svetsades
samman av de hårda krav på medlemskap som
fanns i början, med studiecirkel och basarbete
som villkor. Vi var pålästa. Jag tror att det var viktigt då att lägga en teoretisk grund för arbetet.
Jag tror inte man kan överskatta det opinionsbildande arbete som enskilda aktivister och
medlemmar bidrog med under - och -talen. Agitation, torgmöten och bulletinförsäljning
NÄR JAG KOM MED

- 
lade grunden för den bredare rörelse som var på
väg.
Jag kände efterdyningarna av de stora ANCgalorna på Scandinavium i Göteborg hösten
. Där deltog många av Sveriges kanske mest
populära artister, Mikael Wiehe, Björn Afzelius,
Tommy Körberg, Thomas Ledin och många
andra. Jag tror att det vid den tidpunkten hände
något, rörelsen blev erkänd som en kraft att räkna med, frågorna fick ett ansikte genom de svenska artister mot apartheid, som medverkade.

Ann-Marie Kihlberg, Thomas och
Elisabet vid Göteborgs Afrikagrupps försäljningsbord under
Fredsloppet.
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Januariseminarierna
Afrikagrupperna höll på att komma ut ur sitt
skal. Det var en grupp bland väldigt många
andra. Fast för en del var Afrikagruppen allt.
Men i det jag gjorde fanns det ingen plats för
organisationsegoism. Vi var en del av en stor
och spännande rörelse.
Antiapartheidrörelsen blev en väldigt bred
folkrörelse före datorisering och Internet. Jag
arbetade som lokal sekreterare i Göteborgs Afrikagrupp fram till . Till  blev jag
också ett slags informell sekreterare för det lokala ISAK med dess -tal organisationer. Det
var ständig aktivitet.
Jag upplevde snart att både Afrikagrupperna och jag själv kom att bli katalysatorer i vad
som hände – stödgalor och seminarier efter- Gruppen Piri-Piri spelar på en av Göteborgs Afrikagrupps
insamlingsgalor.
frågades.
Det mesta jag var med om var positivt: rättviJanuariseminarierna byggde på efterfrågan och
setänkandet i handling. Bland det negativa var att
tung politisk kunskap – anledning nog till att sevi med vår antirasistiska agenda var så oförberedminarierna blev bra. Seminarierna var lokala men
da och handlingsförlamade när rasistiska attacker
samtidigt nationella för de gav sällsynta tillfällen
på flyktingförläggningar kom i början av att diskutera aktuella problem i södra Afrika och
höra inledningar av folk med stor kunskap. De
talet.
pågick i flera år och tog upp frågor som fredsproEtt av de arrangemang jag bidrog till som jag
cessen i Angola och Sydafrikas ekonomiska val efär mest glad över, var den konsert i april  i
ter apartheid. Jag tror också att det faktum att jag
Domkyrkan, som firade det första demokratiska
var »reklamare« med examen i marknadsföring
valet i Sydafrika. Kyrkan var fylld till sista plats.
gjorde sitt till. Att upprepa arrangemang och ge
Invandrare, svenskar, afrikaner, gamla människor
dem en profil, att skapa en förväntan – en tradi– kändes hur symboliskt viktigt det var för oss altion – det är bra marknadsföring.
la att det förhatliga rasistiska systemet kunde kasSå var det med »galorna« också. De blev en
tas över ända. En musiker från Gambia flätade in
mötesplats för allt det som hände i politiken,
rytmer från en djembe i en svensk sommarpsalm
kring Nicaragua, El Salvador, Kuba, södra Afrika.
– det var ett sant möte mellan människor.
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Min väg – Madi Gray

J

ag bestämde mig för att lämna Sydafrika då
jag inte kunde hitta ett verksamt sätt att arbeta mot apartheidsystemet Året var 
då jag flyttade till London.
Jag hade tur och hittade en partner som redan var engagerad i kampen för södra Afrikas
befrielse. Med Bertil Egerö vid min sida fick jag
en mentor och kamrat samt någon som kunde
introducera mig till solidaritetsrörelser i flera
länder. Många av de människor som jag mötte
under vår tid i London och Dar es Salaam och
de första åren i Stockholm är fortfarande vänner.
I Tanzania träffade jag Pamela Dos Santos,
gift med Marcelino som några år senare skulle
bli Moçambiques vice-President. Pamela frågade, »Varför jobbar du endast med solidaritetsrörelser? Som sydafrikan kan du bli medlem i
en befrielserörelse«. Dagen därpå knackade jag
försynt på ANCs kontor i Dar es Salaam, sa att
jag funderade över ANCs politik och undrade
om någon hade tid att tala med mig. Två, tre
gånger besökte två kamrater oss. De satt i flera
timmar och svarade på alla frågor som en liberal kvinna utan mycket politisk erfarenhet kan
tänkas ställa.
Jag fick en introduktion till ANC i London,
fick ännu flera svar, och när jag kom till Stock-
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holm medförde jag ett brev till ANCs representant i Sverige, Sobizana Mngqikana. Efter en
prövotid accepterades jag som ANC-medlem.
Redan innan jag träffade Bizo gick jag med i
Stockholms Afrikagrupp. De första åren lyssnade jag noga vidmedlemsmötena som hölls varannan vecka, jag ville lära mig hur vänstern resonerar. Jag tror att mina argument bidrog till
beslutet år  att stödja ANC som den ledande befrielserörelsen i Sydafrika.
Jag gick snabbt med i redaktionen för Afrikabulletinen. Priset för mitt engagemang betalades delvis av min dotter Nandi, vars som ännu
minns hur hon lade Afrikapussel och kröp runt
på golvet i källaren på Humlegårdsgatan.
Jag reste land och rike runt och talade till tusentals personer, från förskolebarn till fackliga
medlemmar, från politiskt engagerade till
fredsaktivister. Jag visade filmer och diabilder,
och hade ofta sällskap av sydafrikanska artister.
Ibland har jag burit en ANC-hatt, men oftare
var mötena i ISAKs eller Afrikagruppernas regi.
Både ANC och Afrikagrupperna har blivit
integrerade i mitt liv i mitt andra hemland. När
jag nu guidar svenska turister i Sydafrika bygger
mina kunskaper om Sveriges historia och förhållanden mycket på erfarenheter från solidaritetens och kampens tid.
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Afrikabulletinen

 

LOKALGRUPPERNA FUNGERADE

som en enda stor redaktion för Afrikagruppernas bulletin, sedan 
med namnet Södra Afrika Informationsbulletin. Vid sidan av studiecirklar blev diskussionerna om artiklar lokalgruppernas politiska
skolning. Försäljning av lösnummer
på gator och torg var den viktigaste
utåtriktade verksamheten.
När Afrikagrupperna i mitten av
-talet blev en riksorganisation fick bulletinen en redaktion med säte i Stockholm. Artiklarna var fortfarande osignerade och diskuterades
flitigt, men nu inom redaktionen. Bland dem
som var med då kan nämnas Hillevi Nilsson
(som lade sin själ i Angola), Elisabeth Hedborg
(senare utrikeskorrespondent på Rapport), Bertil
Egerö (samhällsvetare i Lund) och Olof Dahlberg
(i många år redaktör för TVs Dokument Utifrån).
Själv var jag med i redaktionen i sju år.
I maj  fick bulletinen ett nytt namn, Afrikabulletinen, som den skulle heta i nästan tjugo
år. Efter segern över apartheid blev namnet Södra
Afrika .
I september  anställde Afrikagrupperna
sin första redaktionssekreterare, Magnus Bergmar, på halvtid. Han öppnade en debattsida, Ordet är fritt med ett öppet brev till Konsum i Uppsala, som uppmanade till förnyad bojkott av
sydafrikanska varor.
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Kollektiv arbetsstil avtar
Namn på skribenter och illustratörer började
smyga sig in i slutet av -talet. Långsamt försvann det kollektiva tänkandet. Ändå var redaktionssekreteraren mer sekreterare än självständig
redaktör. Redaktionen utsågs av Afrikagruppernas kongress och tillämpade kollektivt beslutsfattande i alla viktigare frågor. Den höll regelbundna
redaktionsmöten, antingen på lokalen, eller hemma hos någon medlem med barnvaktsproblem.
Alla skulle läsa alla artiklar och tycka till. I mitten
av -talet tycktes det för tungarbetat. Systemet upplevdes som en superdemokratisk fornlämning i -talets antihierarkiska anda. Nu
fick de ofta journalistutbildade redaktörerna friare händer, men var i princip underställda styrelsen.
Afrikabulletinen började heltidsanställa en redaktionssekreterare i början av -talet. Ibland
delades tjänsten av två personer. Utgivningen
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Bulletinen har varierat i både namn och utförande.

blev mer regelbunden, sex nummer om
året varav ett var ett dubbelnummer.
Tidigt började bulletinen använda humor som
vapen, ofta på omslaget. Bidrag kom från kända
och mindre kända tecknare, Olof Sandahl, Ola
Nyberg, Karin Södergren, Hans Eriksson, Susanne Öhman och flera.
Christer Temptander, Ola Wikander och Peter
Widén var bland dem som bidrog med fotomontage. Yrkesfotografer bidrog till att tidningen, utställningar och affischer blev mer professionella.
Sven-Erik Sjöberg, Anders Gunnartz, Birgitta Lagerström, Ann Andrén och Gustaf Eneroth var
några som ställde upp gratis.
Vinjetten Vi växer med kampen var med en bit
in på -talet. Fokus var på lokalgrupperna
och deras arbete, kampanjer och upptåg. Västerås
Afrikagrupp demonstrerade flera gånger vid
ASEAs bolagsstämma, bland annat år . Eskilstuna Afrikagrupps loppmarknad Loppis
spred information och samlade in   kr till
Zimbabwe-insamlingen år . Göteborgs Afrikagrupp tillbringade lördagar med att Måla för
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befrielse, brigadmåleri med information, insamling och bulletinförsäljning på gatan under .
I slutet av -talet fick Afrikabulletinen en
lokal på Grev Turegatan i Stockholm. Där fanns
ljusbord för layout och vi fick låna en offsetkamera från tidskriften Kommentar för att kunna
rastrera bilder för tryck.  flyttade redaktionen med Afrikagrupperna till Solidaritetshuset.
Prenumeranterna på tidningen var aldrig
särskilt många. När det nationella medlemskapet
infördes  och bulletinen ingick i medlemsavgiften blev de egna medlemmarna den största
mottagargruppen. På -talet hade lösnummerförsäljningen varit den överlägset största kanalen. De största upplagorna trycktes i slutet på
-talet och var som högst  . Det överträffades bara av enstaka specialnummer senare.
Trots att antalet Afrikagrupper ökade dramatiskt i ingången till -talet så sjönk försäljningen av lösnummer. I kampanjarbetet var
lösnummerförsäljning på stan inte längre så
framträdande.
När Afrikagruppernas Rekryteringsorganisa83

Bulletinen berättar om Eskilstuna Afrikagrupps loppmarknad för befrielserörelserna. lll: Gunnel Säflund-Almered
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tion, ARO sände ut volontärer till de
befriade länderna började bulletinen kunna publicera intervjuer med
vanligt folk där. Somliga volontärer
skrev dagböcker och utdrag publicerades i Afrikabulletinen eller Frontline, den nya internbulletinen. Befrielserörelsens ledare i exil intervjuades
fortfarande, men det började även
finnas intervjuer med människor i
Namibia och Sydafrika, som gjorde
motstånd på hemmaplan. Flera
medlemmar i Afrikagrupperna reste
till Sydafrika och Namibia på turistvisum och kom hem med färskt
material. För att skydda sina källor
och av säkerhetsskäl skrev de ofta under pseudonym till exempel Ulla Andersson (Elle-Kari Höjeberg), Herman Andersson (Magnus Walan)
samt Kristoffer Leonardsson (Christer L Pettersson).
På -talet blev Kerstin Bjurman redaktör. Sedan dess har mycket
skett, som användningen av färg i tidningen, vilket nuvarande tryckteknik
gör möjlig. Trots Internet som är
oslagbart som snabb informationskälla, spelar bulletinen alltjämt
en viktig roll – den ger bakgrund, fokuserar på kärnfrågor och förklarar
Afrikagruppernas målsättningar genom att visa hur de omsätts i arbetet.
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Från långt till brett
NÄR JAG ARBETADE som redaktionssekreterare
befann sig tidningen i förvandling från oregelbundet utkommande bulletin med långa politiska texter för aktivister till en mer professionell
tidning med ett bredare och mer lättillgängligt
innehåll, som siktade på intresserade men kanske
inte lika fullt så initierade läsare.
Jag har återvänt till årgångarna ‒, vilket
bjuder på intressant läsning. Det slår mig att även
om mycket i tidningen handlar om utvecklingen i
södra Afrika, så var kampen på hemmaplan alltid
i fokus. En av de viktigaste uppgifterna för Afrikabulletinen var att ge en motbild till den gängse
nyhetsbilden i svenska massmedier, som förvånansvärt okritiskt förmedlade västmakternas och
även Sydafrikas propagandabilder.

 
Här gick Afrikagrupperna också på offensiven
och anmälde rapporteringen i Rapport och Aktuellt om valen i Rhodesia till Radionämnden. I Afrikabulletinen nr ⁄ finns en utförlig redovisning av hur okritiskt positivt valen redovisats i
tv-nyheterna och hur gerillan, Patriotiska Fronten, inte i något inslag presenterats i ett positivt
perspektiv. Men inslagen friades, berättar nr
⁄.
Bättre gick det med en annan anmälan från
samma tid. Aktuellt fälldes för ett nyhetsinslag
om den första presidenten i Angola, Agostinho
Neto, pepprat med grova felaktigheter. Radionämnden konstaterade att inslaget stred mot bestämmelserna om opartiskhet och saklighet i radiolagen.

En del av bulletinredaktionen: Fr.v. Jerker Lundeqvist och Hasse Eriksson.
Bakom Stefan Olsson t.h.
skymtar bulletinens illustratör Karin Södergren.
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Afrika inlägg i svensk debatt

delas en »Afrikagroda« för att tidningen tagit in
en platsannons där Sydafrika försöker rekrytera
Även när texterna handlar om utvecklingen i Afsvenska kärnkraftstekniker. I nr ⁄ berättar vi
rika återspeglar de politiska strider på hemmaplan i Sverige. Hösten  kunde en text om
hur utrikesminister Ola Ullsten föredrar att ta
den kinesiska utrikespolitiken i Afrika ta hela
emot en sydafrikansk tennisspelare från Stockförsta uppslaget i tidningen. Artikeln handlar om
holm Open, framom att träffa en ANC-delegahur Kina med sin antisovjetiska politik kommit
tion som vill få till stånd en oljebojkott. »Dränk
att hamna på den reaktionära sidan i olika afriBotha i protestbrev« lyder en uppmaning i samkanska konflikter. Man kan lätt läsa den som ett
ma nummer.
inlägg i debatten inom den svenska vänstern, där
I nummer ⁄ avslöjar Afrikabulletinen att
Margaretha af Ugglas, ledamot av Sidas styrelse,
ett parti, SKP, med sin reflexmässiga identifiering
investerar i Sydafrika. Med ena
med Kina kom att hylla den svarta
handen är den moderata riksrhodesiska lydregimen under biskop
dagskvinnan med och beslutar om
Muzorewa, som tillträtt tidigare unbistånd till ANC, med den andra
der året. I samma nummer kläs den
styr hon Kinnevik som via Sandvik
nya rhodesiska konstitutionen av,
och Fagersta säljer gruvutrustning
den skulle bevara den vita makten
till Sydafrika.
men med en svart fasad.
Afrikabulletinen publicerade reMed allt fler som reste i södra Afgelbundet noveller och dikter från
rika blev också reportagen och bildmaterialet bättre. När Rhodesia ger Afrikabulletinen nr 40 tilldelar södra Afrika. I nr ⁄ finns en
Systembolaget sin Afrikaupp öppnas gränserna. Till det första groda för vägran att bojkotta sydafrikansk novell från Soweto av
Miriam Tlali som fortsätter som
fria valet i Zimbabwe  har reSydafrika.
följetong till nästa nummer. De litdaktionen två team med reporter och
terära bidragen var långt ifrån någon kulturell
fotograf på plats. Nr ⁄ domineras stort av
reportage och bilder därifrån. De följande numfernissa för tidningen. I Sydafrika dök det upp en
ren följer upp med självständighetsfirandet och i
ny våg av författare som berättade om livet i de
flera reportage illustreras de problem som den
svarta förstäderna. I ett land där det var svårt att
nya regimen står inför.
arbeta som journalist blev litteraturen ett sätt att
I slutet av -talet står utvecklingen i Sydfå ut berättelser om vad som hände i de svarta
afrika i centrum. Afrikagruppernas kamp för bojområdena. Med hjälp av fiktionens värld kunde
kott av Sydafrika blir en central fråga. I nummer
författare ta sig förbi censuren – åtminstone så att
⁄ berättas om en skandinavisk kampanj
boken hann publiceras och spridas utomlands inmot SAS-flygningar till Sydafrika, medan DN tillnan den bannlystes.
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Min väg – Bertil Högberg
å min väg till Afrikagrupperna möttes jag
av en port – det var inte i första taget så
lätt att komma in från en kristen organisation. Jag hade berörts bara marginellt av engagemanget kring Sydafrika i början av talet. Men i Svenska Missionsförbundets Ungdom, där jag var aktiv, diskuterades frågan och
blev för mig en del i ett allt starkare internationellt intresse. Missionsförbundets traditionella
missionsarbete i de båda Kongo-staterna hade
lagt grunden för ett stort Afrikaintresse i dessa
kretsar.
Det var kyrkans satsning på utvecklingsfrågor genom dess U-veckor, som fick mig att fokusera på södra Afrika. U-veckorna var ett sätt
att ta tag i de strukturella rättvisefrågor som
sällan kom fram i kyrkornas vanliga arbete
kring mission och bistånd.
Inom ramen för mitt första jobb som ansvarig för Frikyrkliga Studieförbundet i södra
Västmanland hade jag fått i uppdrag att engagera frikyrkorna inom Västerås stift i den första
U-veckan . I de första U-veckorna med teman som »Rättvisan kan inte vänta« och »Frihet åt förtryckta« var apartheid i Sydafrika ett
framträdande exempel. Krav växte att kyrkorna
skulle avveckla ägandet av aktier i Sydafrikaföretagen. För oss i Västerås, som var ASEAs bas,
blev det viktigt att uppmärksamma de svenska
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företagen i Sydafrika.
För att förbereda material och utställningar
initierade jag  en studiecirkel om
Sydafrika. Jag skaffade material från Stockholms Afrikagrupp och bad om hjälp att få studiecirkeln att bli en Afrikagrupp. Men jag fick
en väldigt ljum respons.
Jag flyttade snart min bas till den nystartade
ekumeniska gruppen Brödet och Fiskarna och
jobbade med U-veckorna därifrån. Jag var där
med om att ge ett södra Afrika-fokus på verksamheten. Vi började med stöd till SWAPO i
Namibia utan att någon egentligen kunde speciellt mycket om landet. Möten inom ramen för
U-veckan med den anglikanske biskopen i exil,
Colin Winter från Namibia, betydde mycket för
mitt kommande engagemang.
Efter U-veckan i november  fick vi veta
att några AT-läkare som hade varit medlemmar
i Uppsala Afrikagrupp ville dra igång en grundcirkel för att starta en Afrikagrupp i Västerås.
Det blev två grundcirklar och ett stort Namibia-seminarium tillsammans med Brödet och
Fiskarna. På kongressen i Åseda  blev sedan Västerås Afrikagrupp invald som medlemsorganisation. Vi fick in stöd till SWAPO i programmet. Några dagar efter kongressen åkte jag
till Sydafrika och Namibia, en resa som kom att
betyda mycket för mitt framtida engagemang.
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Från aktivister till medlemmar
DEN 15 MARS 1990 var den stora dagen. Nelson
Mandela skulle träffa Sverige! Afrikagrupperna,
ISAK och flera andra arrangerade en gala i Globen. Några dagar efter att information om evenemanget gått ut måste man tacka nej till att ännu
fler körer kom upp på scenen för att hylla frihetshjälten. När galan satte igång stod drygt 
personer på estraden. Arenan gungade till rytmen av frihetssånger.
Afrikagrupperna hade vid den här tiden blivit
en katalysator och samarbetspartner i centrum
för en folkrörelse mot apartheid. Afrikagrupperna var som störst på -talet med en bra bit
över två tusen medlemmar. Medlemsavgifter
samlades till en början in lokalt. På extrakongressen i november  ändrades strukturen så att
alla blev medlemmar i första hand i Afrikagruppernas nationella organisation. Deltagande i den
lokala verksamheten var frivilligt. Ekonomiskt
stöd till lokalgrupperna fördelades i relation till
medlemsantal. Kravet på aktivism slopades. Medlemskap var öppet för alla som stödde Afrikagruppernas program och betalade årsavgiften på
 kronor. Afrikabulletinen, internbulletinen
och en del annat material ingick.
Till slutet av -talet fyllde internbulletinen
behovet att argumentera internt och reda ut ideologi och strategi. Sedan ersattes den av Frontline,
som hade personliga reportage och artiklar kopierade från andra tidningar. Från mitten av talet ersattes den av den tryckta och lättlästa Söd88

 

Siv Helgesson och Jea Lundquist jobbar med medlemsregistret i Stockholms Afrikagrupps källarlokal.

ra Afrika Nyheter, som kom ut varannan vecka
med notiser och reportage. Den gavs ut gemensamt av Afrikagrupperna, Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation (ARO) och ISAK och den
riktade sig också till journalister.

Studiebok gav grundplåt
Den nya studieboken Befrielsekampen i Afrika
kom ut i juli  och sålde så bra att den gav
överskott. Afrikagrupperna kunde starta ett kansli. Stockholms Afrikagrupp (SAG) lånade ut en
del av sin lokal på Humlegårdsgatan på ÖsterNär södra Afrikas frihet var vår

malm. Bertil Högberg, Georg Dreifaldt och Lena
Johansson var de första anställda. Mot slutet av
 flyttade Afrikagrupperna, ARO och SAG till
Solidaritetshuset, ett Kultur-märkt hus vid Barnängen på Södermalm, som inrymde flera solidaritetsorganisationer och ett bibliotek.
Som vänsterorganisation med rötterna i 
års antiauktoritära revolt skydde Afrikagrupperna hierarkiska strukturer. Ingen skulle stå över
någon annan. I praktiken fungerade Dick Urban
Vestbro som styrelseordförande. Han var välförberedd och kom med utarbetade förslag. När han
lämnade styrelsen  blev styrelsearbetet tungrott och år  valdes Bertil Högberg till »hemlig« ordförande. När han efter ett drygt års frånvaro från styrelsen valdes igen  blev han Afrikagruppernas första officiella ordförande. Den
längsta ordförandeperioden hade Anita Jansson
från  till . Inom styrelsen fanns ett
arbetsutskott
Olika andra utskott tillkom inriktade på kampanj- och praktiskt arbete för till exempel Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. Relativt fristående grupper arbetade sedan många år med studieverksamhet, sjukvårdsbistånd och annat.

Sjukvårdspersonal aktiv yrkesgrupp
Den yrkesgrupp som var starkast organiserad inom Afrikagrupperna var sjukvårdspersonal.
Förutom att samla in och packa sjukvårdsmaterial hos Brödet och Fiskarna gav sjukvårdsgruppen
även ut en tidning Saude, som framför allt speglade arbetet inom sjukvården i Moçambique och
med SWAPO. I Uppsala fanns även ett antal år en
När södra Afrikas frihet var vår

Sören Karlsson och Anki Källström packar solidariskt handlade varor från
Afrika till lokala Afrikagrupper och postorderkunder.

jordbruksgrupp och en lärargrupp som gav ut
tidningen Mwalimu.
För medlemmarna och deras familjer hölls
ibland veckolånga sommarläger på platser som
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Stockholms skärgård, Uppsala och Lindsberg i
Dalarna. Sommarlägren gästades av talare från
befrielserörelserna. Medlemmar i Afrikagrupperna bjöds in på de arbetsläger som ordnades årligen av Brödet och Fiskarna samt Emmausgrupperna. Vi lärde oss att sortera kläder och packa
dem i balar innan de skeppa»Som vänster- des till befrielserörelserna.
Efter ISAKs bildande 
organisation med jobbade ISAK och Afrikarötterna i 1968 års grupperna tillsammans för
bojkott av Sydafrika. Folk
antiauktoritära revolt stod utanför affärer som sålskydde Afrikagrupperna de sydafrikanska produkter
med plakat. Klistermärken
hierarkiska strukturer. sattes på hyllor med
Ingen skulle stå över sydafrikanska varor.
Fokus skiftade efter
någon annan.« importförbudet 
och tusentals vykort
skickades till den sydafrikanska regeringen
med krav om frigivande av politiska fångar i
kampanjerna »Riv Apartheids fängelser!« och
»Befria barnen från apartheid!«
Åtskilliga demonstrationer hölls. I en av de
största i mitten av -talet marscherade  
personer från Sergels torg till den sydafrikanska
legationen. Som alltid fick vi lämna namninsamlingslistor och protestbrev i brevlådan. Legationen vägrade öppna.
Särskilt på mindre orter rapporterade journalister och fotografer ofta om möten och demonstrationer. Återvändande volontärer intervjuades
i lokalradion.
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Afrikagrupperna producerade också kampanjmaterial: affischer och flygblad, knappar, t-tröjor
och märken. Flera utställningar producerades. I
slutet på -talet startades en ganska omfattande import och försäljning av produkter från
Afrika. Vi blev en del av den Alternativa handelsrörelsen. Det som nu kallas Rättvis Handel kallade vi Solidarisk Handel. Lokalgrupperna sålde
varorna tillsammans med informationsmaterial
på sina bokbord men mycket såldes på postorder.
När ANC-aktivisten Denis Goldberg blev frigiven
och utvisad började han sätta ANCs färger och
symboler på allt från klockor till almanackor och
sålde dessa över hela världen. De ingick även i
vårt sortiment.
Tidningen Amandla Maatla i början av -talet var en av de första
satsningarna för att locka flera ungdomar till arbetet mot apartheid.
Därefter gav Afrikabulletinen ut flera
temanummer om barn och ungdomar. Några skrifter om barn under apartheid gavs ut. Lärarhandledningar publicerades
och en lärargrupp bildades. Kongressen år 
sänkte medlemsavgiften för ungdomar under 
år. På - och -talen engagerades så många
ungdomar att flera ungdomsgrupper kunde bildas.
Många lokalgrupper samlade in kläder och annat, som kassettband till ANCs Radio Freedom,
kängor och sjukvårdsmaterial. Detta gjordes i
samverkan med Brödet och Fiskarna i Västerås
och flera av Emmaus- grupperna (läs mer om
detta samarbete i boken Den stillsamma vreden).
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Min väg – Anita Jansson
er av en slump än av medvetet val
hamnade jag på en folkhögskolekurs
med resa till Zimbabwe. Året var 
och landets självständighet så färsk att huvudstaden fortfarande hette Salisbury. Mugabe var
hjälte, majsskörden var lovande. Hela landet andades hopp och framtidstro. Det var en fantastisk upplevelse för en vanlig svensk tjej med lite
äventyrslusta och allmän rättvisekänsla, men
utan erfarenhet av politiskt engagemang eller
solidaritetsarbete.
Väl hemkommen var jag på jakt efter ett jobb.
En ny slump gjorde att en kompis såg en annons
där Afrikagrupperna sökte en medarbetare till
kansliet i Stockholm. Jag sökte jobbet och fick
komma på intervju i källarlokalen på Humlegårdsgatan. Det var en trevlig intervju, men jag
insåg att jag inte riktigt passade.
Jag ringde därför upp Afrikagrupperna efteråt
och sade att jag inte var intresserad. Där kunde
min och Afrikagruppernas historia ha varit slut,
kanske, om inte den avslutande frågan hade varit: »Men du kanske är intresserad av att gå en
studiecirkel om södra Afrika?« Det tyckte jag var
ett ypperligt sätt att behålla kontakten med en
del av världen som jag lärt känna så varmt för.
Hösten  gick jag i Stockholms Afrikagrupps studiecirkel. På den tiden var studiecirkeln obligatorisk om man ville bli medlem i en
lokalgrupp. Jag visste inte ens att det fanns någon lokalgrupp att bli medlem i. Innan studie-
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cirkeln var slut dök det upp aktiviteter som det
behövdes frivilliga till. Det var en stor alternativutställning på Skeppsholmen, som Afrikagrupperna behövde en aktivist till. Det var förberedelser inför ANCs -årsdag, det behövdes någon som kunde hjälpa till att sy en banderoll. Jag
nappade och fick en rad nya vänner och erfarenheter på köpet. Utan att jag riktigt visste ordet av,
var jag medlem i Stockholms Afrikagrupp och
stod ute på stan och skramlade med bössa och
sålde Afrikabulletinen på lördagar.
På ett möte fick vi höra att redaktionen för Afrikabulletinen behövde frivilliga krafter. Det lät
kul, jag anmälde mig. Jag kände mig lite bortkommen i början, men efter ett tag lärde jag mig
att montera sidor. Det här var före datorernas
tid, vi skar ut spalterna i original, körde dem i
vaxmaskin och monterade dem för hand på pappersmallar. Så småningom fick jag också skriva
nyhetsnotiser.
Däremellan var det julbasarer, stödgalor, demonstrationer och … ja, på den vägen är det.
En ny, spännande värld mötte mig, som ett resultat av några slumpar och ett vaknande intresse för rättvisefrågor. Det visade sig vara en värld
där man ibland får ta fram kunskaper och förmågor som man själv inte ens visste att man hade. Mycket slit, javisst. Men också mycket gemenskap, arbetsglädje och – inte minst – känslan
av att i varje fall vara med och försöka påverka
utvecklingen i världen.
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Uppsala Afrikagrupps sånggrupp sjöng på
möten och
torgaktioner
under 25 år. Deras sånger från
södra Afrika
gavs ut på skiva
av Afrikagrupperna.

Musiken, musiken...
och studiebok gav
förståelsen och orden, gav musiken, enkannerligen körmusiken identifikationen och känslan.
Här var inspirationen Sydafrika med sin körmusik, där psalmer hade fått ny mening i frihetskampen och ofta också nya militanta ord.
Uppsala Afrikagrupp skapade en egen kör redan i
början -talet och den verkade i  år. Afrikagrupperna gav ut en skiva med deras sånger i
början på -talet.
Inom några andra grupper skapades det också
körer under perioder eller etablerades nära samarbete med fristående körer såsom Falu Fredskör
och Motvals i Linköping. I Stockholm, Uppsala
och Göteborg ordnade Afrikagrupperna inalles
ett tiotal körseminarier med brett deltagande
från alla möjliga körer. Anders Nyberg från Fjedur var ledare på flera av dessa. Han och gruppen
OM BULLETIN, SKRIFTER
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Fjedur blandade svensk folkmusik och sydafrikansk befrielsemusik. De spelade en stor roll i
spridningen och utvecklingen av den sydafrikanska befrielsemusiken inte bara i Sverige utan
också utanför landets gränser.
Jag minns en konsert i Berwaldhallen i Stockholm, där Anders Nyberg dirigerade så många
körer som den stora scenen bara kunde rymma.
Jag fick gåshud av sången och trodde gärna på att
den skulle nå fram till förstäder och fängelser i
Sydafrika.
Musiken inom solidaritetsarbetet är en påminnelse om att man inte skall överdriva vikten av
‘medvetenhet’, ett modeord inom vänstern, som
förutsättning för solidaritetsarbete. Inte var det
alltid klokskap, utan ofta en förtvivlans galenskap, som drev oss.
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Kultur mot apartheid

  

FÖR BEFRIELSERÖRELSEN var kulturen ett sätt

Amandlas turné

att i flyktinglägren stimulera och diskutera kampen, synliggöra plågor och uttrycka längtan genom konst, dans och sång. De skapade solidaritet
och enighet inom de egna leden. Afrikagrupperna började tidigt på -talet att arbeta med
kultur i olika uttryck och former för att berätta
om apartheidsystemets fasor och stimulera intresse att delta i antiapartheidarbetet i Sverige.
Genom besök av ANCs musikgrupper fördes deras budskap fram på ett starkt sätt.

Mayibuye hade redan gett ut en skiva i Storbritannien, som Afrikagrupperna köpte in och som
sålde bra. Vi fick blodad tand och tvekade inte ett
ögonblick när Lindiwe kom med idén att bjuda in
och ordna en nordisk och nordeuropeisk turné
med kulturgruppen Amandla. Nog är det tur här
i livet att vi inte vet i förväg vad och vilket arbete
vi ger oss in på!
Amandla bodde i ett ANC-område i Angolas
huvudstad Luanda och tränades av en professionell sydafrikansk musiker, Jonas Gwangwa.
Gruppen bestod av trettio musiker, sångare och
dansare plus ett par personer som följde med
som kontaktpersoner för massmedier och organisationer.
Hösten  från slutet av oktober till november månad ut förverkligades den stora
turnén. Jonas Gwangwa bröt benet dagarna innan gruppen reste och kunde
inte vara med, vilket gjorde många medlemmar oroliga och osäkra. Vår turné
började i Göteborg. Gruppen skulle komma med tåget från Köpenhamn. Det kom
men ingen av Amandlas medlemmar steg ur. Jag
gick oroligt in till telefonautomaten för att ringa
Lindiwe i Stockholm. Men då plötsligt fick jag syn
på dem – där satt de på golvet längs väggarna
runt hela ankomsthallen, hängde på varandra
och verkade utmattade. Jag gick fram till den närmaste och frågade försiktigt om de möjligen var

Mayibuye
Mitt första arbete på Afrikagruppernas kansli var
att ordna en turné med sånggruppen Mayibuye,
bas i London. Vid deras första konsert
våren  i Stockholm hoppade
till min förskräckelse en helt ny
person upp på scenen, men eftersom det inte lät för tokigt så
fick kvinnan fortsätta och medlemmarna i Mayibuye sjöng på
och verkade rätt stimulerade.
Kvinnan, som hängde på gruppen
till vår interna middag efteråt, visade
sig vara Lindiwe Mabuza, ANCs nya representant
i Stockholm. Därmed startade en lång vänskap
och ett nära samarbete under många år med kulturen som motor i antiapartheidarbetet i Sverige,
Finland, Danmark, Norge och andra länder i norra Europa.
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Sydarikanska Amandla utför stöveldans i Göteborg.

Amandla? Så började fem veckors arbete med
turnén, dag och natt. Redan första föreställningen
blev en succé. Musiken, berättelsen, sångarna och
dansarna var fantastiskt skickliga och gruppen
drog fulla hus runtom i Sverige, Finland, Norge
och Tyskland och Holland. En skiva spelades in
och såldes i stora mängder efter turnén.

Amatörism och gott humör
Så mycket vi borde ha gjort bättre och så tålmodiga Amandla-gruppen var inför våra tillkortakommanden! Vem hade tänkt på att gruppen åt
94

rätt så litet under dagen men behövde mängder
med mat efter föreställningen, när det mesta var
stängt, inte minst i mindre städer? Vem hade
tänkt på att vi hade behövt en professionell ljussättare för att genomföra föreställningen? Jag fick
i hast lära mig så gott jag kunde plus att hitta utrustning på orter där man inte heller planerat för
detta behov. Vem hade planerat för tvätt av alla
scenkläder, när vi slutade sent och startade tidigt
nästa morgon? Vår amatörbehandling av gruppen togs emellertid med gott humör av dem själva.
När södra Afrikas frihet var vår

Afrikagrupperna var huperna runtom i Sverige ställvudansvariga för att genomföde upp med hade vi aldrig
ra turnén även utanför Sverige
kunnat genomföra turnén.
och någon från oss var med
De erbjöd husrum och mat,
hela vägen. Vi lärde känna vavärme och vänskap, ordnade
randra väl inom ländernas olilokal och scen, hade kontakka antiapartheidgrupper, vilter med tidningar och raket var oerhört värdefullt i
dio/TV, gjorde reklam och
framtida kampanjer.
sålde biljetter.
Det gick ett par år och så
I Sydafrika har många tikom nästa turné, hösten .
digare Amandlamedlemmar
Nu satsade vi stort och kände
berättat för mig hur viktiga
oss lite mer kunniga. I veckor
dessa två turnéer var för dem
innan sydde vi upp kläder för
själva och hela organisatiogruppen, samlade utrustning
nen. Unga människor fick
av olika slag till scenen och
visa sin skicklighet, självförmusiken. Jag kontaktade
troendet steg, de syntes och
SVT, de spelade in hela förefick se världen, de fick träffa
ställningen i Göteborg efter Lena Johansson med dotter Minna i samband andra unga människor och
prata om musik eller sång,
tuffa förhandlingar med Jonas med en rockgalorna för Sydafrika 1986.
de fick en smak av vad norGwangwa, som var med denna
mala samhällen kan vara, de fick status i sin orgagång. Det blev också en ny skiva. De uppträdde i
nisation.
samma länder som vid första turnén, och dessuKulturen kom in i antiapartheidarbetet på
tom Belgien. Stor succé igen, utsålda hus och glamånga sätt.  startades »Konstnärer mot
da människor. Fast visst hade vi många dramer
även vid den andra turnén. Vid den stora föreapartheid.« Lindiwe Mabuza var motor även
ställningen i Stockholm, på Musikakademin vid
denna gång, själv satt jag ordförande vid första
Nybroplan, hotade brandvakterna att stoppa fömötet och ordförandeskapet gick därefter över
reställningen, för Akademin var ännu inte färtill en arbetande konstnär, Ursula Schütz. Det
digrenoverad. Jag såg säkert ut som jag tänkte
blev konstutställningar i Stockholm och Götegråta, för de gick med på att föreställningen kunborg, till vilka många kända konstnärer donerade
de äga rum, med en mängd brandsoldater runt
sina verk för till förmån för ANC. Konstnärer
rummet.
mot apartheid fortsätter än idag som Konstnärer
för Afrika.
Utan allt det arbete, som de lokala AfrikagrupNär södra Afrikas frihet var vår
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Bojkotten mot Shell samordnades internationellt. Malmö Afrikagrupp arrangerade gatuteater mot Shell med hjälp av
scenskolans elever 1987.
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INTER–
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Det självklara valet i Angola
För ett fritt Angola! En analys av MPLA, FNLA och
UNITA hette den fjärde i Afrikagruppernas
skriftserie. När skriften kom ut hade Angola ännu
inte fått sin självständighet. Portugiserna lämnade över makten i Luanda till MPLA den  november . Den övergångsregering bestående
av representanter för alla tre rörelserna samt Portugal hade spruckit på våren och försommaren
, och FNLA och UNITA hade haft våldsamma sammanstötningar med MPLA. Båda hotade
nu med sina uppbackare USA, Zaire och Sydafrika att kasta MPLA ur sadeln.
På den tiden gjordes Afrikagruppsarbetet anonymt. Bakom skriften stod Hillevi Nilsson. Redan
hösten  reste hon ned till Luanda mitt under
vad som kallades »det andra befrielsekriget« för
att arbeta där tillsammans med sin man Lasse i
solidaritet med MPLA. Detta alltså ett bra tag innan Afrikagrupperna började rekrytera volontärer till Angola.

Argument och vittnesmål
Skriften kom ut i flera upplagor. Den svarade mot
ett behov av att veta vad som riktigt pågick i Angola, där kriget fortsatte medan Kap Verde, Guinea-Bissau och Moçambique verkade få en fred98

 

lig övergång från portugisisk koloni till självständig stat. Det var ett stort arbete för att få reda i
Angolas ganska komplicerade politiska historia.
De källor som anges är samtida tidningar, som
West Africa och AfriqueAsie, Daily News från Tanzania och Observer från London samt några av de
främsta Angola-kännarna John Marcum, Gerald
Bender och Basil Davidson.
Vad undersökningen skulle få för resultat var
ganska klart från början. Afrikagrupperna hade
ju redan på olika håll innan vi bildade en nationell organisation uttalat stöd för MPLA. Rörelsen
hade haft en representant i Stockholm sedan
, först Antonio Alberto Neto med trotskistiska sympatier och sedan, från mitten av , Saydi Mingas. (Han blev senare finansminister i det
självständiga Angolas första regering, men tragiskt dödad i ett kuppförsök lett av Nito Alves 
maj .) Afrikagruppernas kongress  hade
beslutat prioritera arbetet för Angola och MPLA.
Om vårt stöd till MPLA var självklart var det inte
självklart för alla andra. Därför behövdes skriften. UNITA hade ett visst stöd bland maoister
och FNLA fann sina svenska förespråkare bland
vissa folkpartister.
Efter en grundlig genomgång av den antikoloNär södra Afrikas frihet var vår

Saydi Mingas var MPLAs
representant i Stockholm
före 1975. Här på ett blixtbesök våren 1975 där han
berättade att krig med
UNITA och FNLA var oundvikligt. T.h. Hillevi Nilsson.

niala kampens historia och uppkomsten av de tre
rörelserna summerar skriften svaren på vad som
presenteras som de avgörande frågorna för att
svara på frågan om det finns någon (läs någon
bra, värd att stödja) befrielserörelse i Angola.

Fyra frågor
Första frågan är om rörelsen är nationell. Varken
FNLA eller UNITA kvalificerar här. Den förra domineras av bakongofolket, den senare av UNITAledaren Jonas Savimbis etniska grupp. Att denna
När södra Afrikas frihet var vår

grupp är den största i landet, ovimbundu, sägs
inte här.
Andra frågan är om rörelsen är revolutionär
och vänder sig mot nykolonialism. Det gäller ju
förstås bara MPLA. FNLA och UNITA var beroende av stöd från Zaire/USA och Sydafrika. Att
MPLA fick stöd av socialistiska stater inklusive
Sovjetunionen och Kuba nämns inte, det sågs inte som något som förklarade rörelsens karaktär.
Tredje frågan är: Kan rörelsen mobilisera folket? Här betecknas FNLA som lögnare, som på99

står att de har folkets stöd när folk är rädda för
dem, och citat visar hur rörelsen inte bryr sig om
civilbefolkningen. UNITA sägs ha ett visst stöd
hos »Savimbis stam«, men tar till militära tvångsmedel om folk inte lyder order. Från MPLAs befriade områden däremot beskrivs bykommittéer,
medan folkkommittéer på olika håll i landet vittnar om stöd för MPLA.
Fjärde frågan är om ledarskapet fungerar bra.
Svaret blir nej. I UNITA är Savimbi enväldig, i FNLA är det Holden Roberto
som har den absoluta ledningen. Men
även om det har funnits problem i MPLA
har rörelsen »byggt upp en demokratisk
samhällsstruktur med medvetna medlemmar och fungerande kontakter mellan olika nivåer«.
Slutsatsen är att det i Angola finns bara en enda nationell befrielserörelse, som kan ge hela nationen verklig självständighet. Vi tog ställning för
den bästa av rörelserna. Men vi tog också ställning i ett krig.
Detta skrevs . Till den fjärde upplagan, daterad september  har en efterskrift lagts till.
Den summerar den dramatiska händelseutvecklingen under »andra befrielsekriget«, som började med att Sydafrika invaderade i augusti 
för att förhindra att MPLA fick makten i Angola
och för att stödja FNLA och UNITA, som nu samarbetade.

Förött land
Före Angolas självständighet  november började kubaner anlända för att bistå civilt och mili100

tärt. Den  mars  tvingades de sydafrikanska trupperna dra sig tillbaka över gränsen mot
Namibia. »Angreppskriget var över«, säger skriften. Men sedan kom Sydafrika tillbaka och beväpnade UNITA, som fick en militär styrka de
aldrig tidigare hade haft.
Angola blev mer förött än något annat land i
södra Afrika. De fick betala för att de blev en av
kalla krigets blodigaste krigsscener i Afrika och
för att MPLA-regeringen gav
plats åt både SWAPO i Namibia och ANC i Sydafrika att
skola och träna sina medlemmar på angolansk mark. Antalet och andelen människor i
Angola som sargats av landminor är kanske störst i världen, i bredd med Kampuchea.
I skriften citeras en MPLA-militant från :
»Vi vill att makten i det framtida Angola ska ligga
i händerna på den klass, som är den mest utsugna, den klass som led mest under kolonialismen,
det vill säga bönderna och arbetarna. Vi vill skapa
ett progressivt Angola, ett Angola som försvar de
mest utsugnas rätt och inte borgarnas.«
Man kan inte i dag (januari ) tycka att det
gick så. I stället verkar en politisk klass ha vuxit
fram, som skor sig på landets rikedomar, medan
de mest utsugna fortsätter att vara de mest utsatta och försummade. Hade vi för stora illusioner?
Eller är Angolas felutveckling en ofrånkomlig
följd av krigens förödelse? Det är kanske omöjligt
att svara på. Personligen har jag ibland en kättersk tanke: Var krigen ofrånkomliga?
När södra Afrikas frihet var vår

En del av en internationell rörelse
UNGEFÄR SAMTIDIGT som Afrikagrupperna bildades uppstod liknande solidaritetsorganisationer i västeuropeiska länder och i Nordamerika.
Alla dessa hade uppfattningen att välfärden i
västvärlden i hög grad byggde på kolonial plundring, att befrielsekampen i södra Afrika ytterst
riktade sig mot USAs världsherravälde och att
man bara skulle stödja antiimperialistiska befrielserörelser. I Angola betydde det MPLA, men inte
FNLA eller UNITA. I Moçambique betydde det
Frelimo, men inte Coremo. I Sydafrika betydde
det African National Congress (ANC), men inte
Pan-Africanist Congress (PAC). Det var signifikativt att USA hade vänskapliga förbindelser med
PAC , som till skillnad från ANC utmålade de vita, och inte rasismen, som fiende och som förkastade ANCs samröre med kommunister
Under -talet organiserades en serie gemensamma konferenser till vilka befrielserörelsernas ledare inbjöds. Även med vissa olikheter i
synen på arbetet var dessa konferenser av stor betydelse för att stärka opinionen mot Portugals
kolonialvälde och mot rasismen i Sydafrika och
Zimbabwe.
Innan de första Afrikagrupperna bildades hade
jag under min vistelse i Tanzania ‒ knutit
kontakt med olika solidaritetsorganisationer,
bland dem Prexy Nesbitt, som hade förankring
hos kristna och radikala svarta grupper i USA
(senare anställd av Kyrkornas Världsråds internationella kampanj mot rasismen); den kanadensisNär södra Afrikas frihet var vår

  

ke statsvetaren John Saul, som senare startade
den Toronto-baserade solidaritetsgruppen TCLSAC; den italienska statsvetaren Giovanni
Arrighi, som hade kontakt med italienska vänstergrupper; Peter Meyns, som kom att delta i den
västtyska solidaritetsrörelsen; samt Mikko Lohikoski och Börje Mattsson, som arbetade inom
finska fredsaktivisterna och Världsfredsrådet.
Under tiden i Tanzania hade jag regelbunden
kontakt med befrielserörelserna Frelimo, MPLA,
ANC, SWAPO och ZAPU, vilka alla hade kontor i
Dar es Salaam Jag etablerade också kontakt med
den radikala studentrörelsen vid universitetet i
Dar es Salaam.

Teorin om mutade
arbetare
Amerikanen Don Barnett som
också var i Dar es Salaam grundade i USA Liberation Support Movement (LSM), som byggde på
föreställningen att arbetarna i
den rika världen var mutade genom de superprofiter som industriländerna kunde göra i de
fattiga länderna. När dessa länder befriade sig genom gerillakrig skulle dock den orättvisa
handeln avskaffas. Då skulle
Väst komma i kris, vilket i sin En afrikabild vi avstod från att
tur skulle leda till ett radikalt använda.
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Klippbulletinen Facts and Reports från Holland var en viktig informationskälla.

socialistiskt medvetande. LSM spred filmer,
böcker mm om befrielsekampen i södra Afrika
med denna syn. Man samlade in pengar som sen
skickades till befrielserörelserna.
Även om många i Afrikagrupperna ansåg att
det låg en del i ’mutteorin’ – att västerländsk välfärd bygger på kolonial plundring och orättvis
handel – tog vi inte detta som ursäkt för att anklaga svenska arbetare för brist på solidaritet.
Tvärtom var vi försiktigt optimistiska om möjligheten att få dem att ta ställning för södra Afrikas
befrielse.
När förberedelserna för bildande av Afrikagrupperna tog fart på allvar , etablerades
kontakt, för det mesta per brev, med den brittiska
gruppen Committee for Freedom in Mozambique, Angola and Guinea-Bissau (CFMAG), Angola Comité och Werkgroup Zuidelijk Afrika
(Arbetsgruppen för södra Afrika) i Holland, med
INFI-Berlin, portugisiska ARMAL, finska
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Trikont, norska Fellesrådet for det sørlige Afrika,
danska Sydafrika-Kontakt och flera andra.

Solidaritetskonferenser
I juni  ordnades en solidaritetskonferens i
Rom under aktiv medverkan av Afro-Asian Peoples’ Solidarity Organisation (AAPSO) med säte i
Kairo, men med betydande sovjetiskt stöd. Afrikagrupperna inbjöds och vi diskuterade länge
om vi skulle delta. Jag ansåg att organisationen
var byråkratisk och inte tillräckligt antiimperialistisk. Till sist reste Bertil Malmström från Uppsala på grund av de nära kontakterna de hade
med PAIGC.
Holländska Angola Comité inbjöd de nya solidaritetsorganisationerna till en första gemensam
konferens under påsken  i Driebergen. Från
Uppsala deltog fem, från Lunds Afrikagrupp (under bildande) Kerstin Eldh och Dick Urban Vestbro. Konferensen gav många värdefulla kontakNär södra Afrikas frihet var vår

Samma år var Afrikagrupperna med i förbereter. Beslut fattades om utbyte av material. Angola
delserna för en av alternativkonferenserna i samComité hade börjat ge ut Facts and Reports, en
band med FNs första miljökonferens, i Stockbulletin med pressklipp som gavs ut varannan
holm i juni . Ett huvudtema på denna konfevecka. Den blev en ovärderlig källa för information om händelseutvecklingen i södra Afrika.
rens var miljöförstörelsen genom USAs krig i
Påsken  hölls den andra konferensen i ValVietnam. Inför konferensen sammanställde
kenburg, Holland, där Mai Palmberg ledde AfriStockholms Afrikagrupp en skrift om användankagruppernas delegation.
det av napalm och växtgifter i Angola och
Till skillnad från många
Moçambique. Vi använde
»Vi
använde
FNs
definition
av
andra solidaritetsorganisatioFNs definition av folkmord
ner hade Angola Comité goda
folkmord och visade att ett och visade att ett sådant påkontakter med kyrkor och
gick i Portugals kolonier. Vi
sådant pågick i Portugals
andra etablerade organisatiolyckades få ihop medel för att
ner. Jag såg på detta med viss kolonier. Vi lyckades få ihop ha med talare från Frelimo
skepsis, men tvingades samtioch MPLA på konferensen.
medel
för
att
ha
med
talare
digt inse att de hade lyckats
De flesta som deltog i dessa
påverka den allmänna opiniogemensamma solidaritetsfrån Frelimo och MPLA på
nen i Holland medan vi stankonferenser hörde till den
nade inom studentvänstern.
nya vänstern, som tog avkonferensen.«
stånd från Sovjetsystemet.
Det fanns dock en del organisationer som var
Konferens i Lund
mer sovjetvänliga, som franska kommittén mot
Påsken  blev det Afrikagruppernas tur att varasism och kolonialism, en belgisk Sydafrikara värd för en konferens, , som hölls i Lund. Afrikommitté och finska aktivister i kontakt med
kagrupperna bestod vid denna tid endast av fem
Världsfredsrådet, som hade säte i Helsingfors.
lokalgrupper utan riksorganisation. Med begränÄven inom den nya vänstern lockades vi att tona
sade resurser lyckades vi ändå betala resor för ett
ner kritiken mot Sovjetsystemet, eftersom de bepar representanter för befrielserörelserna. Från
frielserörelser vi stödde fick kraftigt stöd från östFrelimo deltog Oscar Monteiro; från PAIGC
blocksländerna. När Kina bröt med Sovjet ville
Onesimo Silveira (som bodde i Uppsala och var
prokinesiska grupper i Väst att solidaritetsrörelPAIGCs representant) och Fernando Cabral , från
sen skulle stödja rörelser i Afrika som Kina favoMPLA Antonio Neto, MPLAs representant i
riserade, men eftersom dessa var få och svaga blev
Stockholm. Trots viss oenighet om synen på nydessa krav inget större hot mot solidaritetsrörelkolonialism, var konferensen helt enig i stödet till
sens enighet.
MPLA, Frelimo och PAIGC.
När södra Afrikas frihet var vår
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Hillevi Nilsson arbetade tio år från 1975 i Angola, här på besök hos en institution för handikappade driven av kvinnoorganisationen OMA.

Värdsungdomsfestivalen
Afrikagrupperna deltog vid några tillfällen i
Världsungdomsfestivalen, som ansågs styrd av
Sovjet. I den deltog även representanter för ickesovjetvänliga ungdomsorganisationer, som socialdemokraternas, folkpartiets och centerns ungdomsförbund. I augusti  hölls festivalen i
Berlin. Vid denna tid höll Sovjetunionen tillsammans med Zambia på att skära ner sitt stöd till
MPLA. Agostinho Neto, MPLAs ordförande, vädjade om stöd från Afrikagrupperna. Av detta skäl
fick Afrikagruppernas representant Hillevi Nils104

son i uppdrag att framföra kritiska synpunkter i
sitt tal. Hennes kritik ledde till trakasserier från
arrangörerna, som försökte dra ner henne från
talarstolen.
Vid ungdomsfestivalen på Kuba  förberedde Afrikagrupperna sig genom att dela ut vårt
ställningstagande i Eritreafrågan. Vi ansåg oss visa integritet eftersom Sovjet och Kuba tagit ställning mot Eritreas rätt till självständighet från Etiopien. De ansåg att Mengistus regim i Etiopien
var progressiv, vilket skulle gynna Eritreas folk.
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Min väg – Ingvar Flink

I

Sverige beslöts att ett av de fria ämnena i
studentskrivningarna i svenska  skulle
handla om rasism. Det var antagligen som
en reaktion på massakern i Sharpeville i mars
. Jag valde det ämnet.
Frågan hade intresserat mig redan under
-talet främst genom mitt intresse för jazz.
De flesta av mina idoler var svarta och USAs
jazzhistoria är full av diskriminering av dem.
Längre tillbaka i mitt unga liv spökade också en
stor beundran för David Livingstones kamp
mot slaveriet. Mitt engagemang mot rasismen
baserades på övervägande borgerliga värderingar och jag kunde efterhand konstatera att
borgarna bröt mot sina ideal, inte minst i Sydafrikafrågan.
Detta, i början passiva, engagemang i frågan
bar jag med mig under hela min studietid i
Uppsala. Först kom ställningstagande för befrielserörelsen i Algeriet, FLN. Jag slukade all litteratur på svenska om konflikten, Henri Alleg,
Servan-Schreiber, Sven Öste, Victor Vinde och
fler.
Efter Algeriets frigörelse  riktades mitt
intresse alltmer på södra Afrika och behovet att
engagera mig praktiskt växte. Jag upprördes av
hyckleriet, som hyllade motståndsfolk under
andra världskriget som hjältar samtidigt som
de som kämpade för samma sak i Afrika betraktades som kriminella terrorister. Jag sökte
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en väg för att få utlopp för mina känslor.
Båstadsdemonstrationerna  löste problemet. Det som imponerade på mig hos rörelsen var att man inte nöjde sig med bara
prat. Nu var det slutsnackat! Nu gällde det att i
praktiken hjälpa befrielserörelserna i södra Afrika på alla tänkbara sätt, även samla in pengar
för militära ändamål.
Uppsala Sydafrikakommitté stödde den väpnade kampen och var aktiv i organiseringen av
protesterna i Båstad. Jag blev medlem i gruppen
efter Båstad och var mycket aktiv under några
år.
Under -talet bildade jag familj och fullföljde mina doktorandstudier. Engagemanget
blev åter passivt ända till början av -talet,
då jag anställdes på heltid på Afrikagruppernas
kansli i Stockholm. Där är jag kvar och har under denna tid innehaft de flesta poster i administrationen.  pensioneras jag.
De senaste åren har jag haft ansvaret för
verksamheten kring Västsahara, Afrikas sista
koloni. Jag har åter engagerat mig i Uppsala Afrikagrupp, som har Västsahara som prioritering. Cirkeln sluts därmed, dels genom att jag är
tillbaka i nordvästra Afrika och dels genom att
vi återigen har att övertyga ansvariga om att kolonialismen inte kan bekämpas med enbart
ord. Praktisk handling krävs för att försvara
folkrätten.
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Samarbete självklart men svårt

 

ISAK med pengar från Utrikesdepartementet
var det en självklarkunde samla många av världens solidaritetsrörelhet att samarbeta över gränserna i solidaritetsarser flera gånger under senare delen av -talet.
betet för befrielsen av södra Afrika. Flera av oss
Samordningen av det egna nationella arbetet tog
hade skaffat sig många kontakter över hela värlnästan all tid i anspråk och det blev oftast mycket
den. Listan på alla internationella konferenser vi
lite tid över för att inordna sig i en internationell
varit med på är mycket lång.
kampanj.
Bäst fungerade samarbetet när det gällde att
Den brittiska antiapartheid-rörelsen (AAM)
övervaka sanktionerna mot Sydafrika. Vi kunde
hade en central ställning i det internationella
få de allra senaste informationerna från South Afsamarbetet. De var mycket aktiva, kom med
rica Non-Racial Olympic Committee (SANROC)
många briljanta idéer och var duktiga
i London vad gällde sportbojkotten,
»Bäst fungerade på att omsätta dem i praktiken. Efterfrån Shipping Research Bureau i
Amsterdam vad gällde oljetransporsamarbetet när som ANC hade sitt utomafrikanska
högkvarter i London, stod dessutom
ter till Sydafrika och från World
det
gällde
att
AAM dem mycket nära. Tyvärr var
Campaign Against Nuclear and MiliAAM tidvis svåra att samarbeta med.
tary Collaboration with South Africa
övervaka
De hade svårt att frigöra sig från det
i Oslo vad gällde om militärt och
nukleärt samarbete. De gav alla vik- sanktionerna mot brittiska imperialistiska tänkandet
och agerade ibland med irritation när
tiga informationer, som vi kunde anSydafrika.«
andra solidaritetsrörelser kom med
vända i sanktionsdebatten i Sverige
egna initiativ eller invändningar. De ville gärna
och i kampanjer.
styra hela det internationella samarbetet. Då var
Andra försök till samordning fungerade inte
det lättare att samarbeta med holländarna och
lika smidigt, utom möjligtvis Shell-bojkotten.
amerikanarna.
Det ordnades många olika konferenser och seminarier världen över, men sällan ledde det fram till
gemensamma aktioner. Bland arrangörerna var
Lyckat nordiskt samarbete
FNs olika institutioner för apartheid-frågor och
Inom Norden hade vi ett mycket intensivt och
Världskyrkorådets program för att bekämpa ralyckat samarbete. Alla länder var med utom
sismen. Inte heller solidaritetsrörelsens egna
Island, som vi aldrig fick ordentlig kontakt med.
sammankomster fick mycket genomslag i gemenVi lyckades fördela det gemensamma arbetet
samma kampanjer, trots att Afrikagrupperna och
mellan oss, så att varje land fick sin stående upp-

I BÖRJAN AV 1980-TALET
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gift, som roterade ibland.
En uppgift var att utge ett
nyhetsblad på engelska
med information om arbetet i Norden, Nordic
Newsletter. En annan var
att ordna ett årligt möte,
där vi diskuterade gemensamma åtgärder. En tredje
var att arrangera gemensamma möten ambassaderna i Norden för frontstaterna, de självständiga
länder i södra Afrika, som
stödde befrielsekampen i Dag Ehrenpreis och Magnus Walan representerade Afrikagrupperna på UNESCOs extra
Namibia och Sydafrika. generalförsamling i Paris om Namibia 1980. T.h. Ruth Mompati från ANC.
En fjärde uppgift var att
bevaka nordiska ministermöten och Nordiska
skärpas om inte apartheid avskaffades. Det gällde
Rådets möten och utforma gemensamma skrivelatt göra detta budskap trovärdigt för Sydafrikas
ser till dessa. Allt detta fungerade utmärkt.
regim.
Afrikagrupperna tog initiativet till att skapa en
Det internationella samarbetet tog mig runt
nordisk forskningsbyrå för att kunna övervaka de
världen i flera omgångar. När folk frågade mig
sanktioner, som växte i omfattning under andra
delen av -talet. Med pengar från Sida och genom besök i England, Holland och USA kartlade
vi liknande arbete i andra länder. Britterna hade
dåliga erfarenheter av infiltration av sydafrikanska agenter och var inte särskilt förtjusta i detta
initiativ, som de snarast upplevde som spionverksamhet för Sydafrika.
Det hela rann ut i sanden när utvecklingen i
södra Afrika gjorde detta arbete överflödigt. Viktigt var dock att vi in i det sista med olika initiativ
gjorde klart att sanktionerna skulle fortsätta och
När södra Afrikas frihet var vår

Ingvar Flinks
ID-bricka från
konferens i
Nigeria.
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om jag fick resa mycket i mitt Afrikajobb svarade
jag att jag varit i Oslo sju gånger.
Det dröjde nämligen ända till  innan jag
fick tillfälle att besöka Afrika. Det var en konferens i Lagos i Nigeria. Där upplevde jag en klassisk situation, då jag en sen och het natt på ett rökigt hotellrum diskuterade revolutionen i Sydafrika med en sovjetryss, en holländare och en
ANC-medlem medan vi åt sardiner och drack
vodka. Det var bara Bellman som fattades.

En annan intressant upplevelse var ett besök i
Sovjetunionen tillsammans med Dick Urban
Vestbro . Vi träffade det halvstatliga afro-asiatiska solidaritetsrådet. Vi mötte många personer,
som individuellt var mycket engagerade, men
som dock hade svårt att diskutera södra Afrika på
ett förutsättningslöst sätt.
När vi kom hem hade Folkriksdagen mot
apartheid just avslutats. Några dagar senare mördades Palme.

Ingvar Flink överlämnar »Vi räknar dagarna«, LP-skivan med Uppsala Afrikagrupps sånggrupp till Afro-Asiatiska solidaritetsrådet i Moskva 1986.
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AAPSO-konferenser och Zimbabwe
deltog jag i en konferens om södra
Afrikas framtid på Utrikespolitiska Institutet i
Stockholm. I en fullpackad sal fick man höra Colin Legum, en av de inbjudna talarna, varna västmakterna för att inte ta läget på allvar och kanske
låta kommunisterna skörda frukterna av det portugisiska kolonialväldets fall. Jag höll ett kort och
argt anförande där jag varnade för typer som Colin Legum, som inte tänkte på folkens befrielse
utan bara på antikommunistiska manövrer. Genast efter mitt anförande fick jag en inbjudan av
ANCs representant i Kairo till en stor konferens,
som Afro-Asian Peoples’ Solidarity Organisation
(AAPSO) skulle anordna i Zambias huvudstad
Lusaka.
AAPSO var en nygammal aktör på solidaritetsarenan, som hade bildats redan på -talet när
de då självständiga staterna i (Nord)Afrika och
Asien på Bandung-konferensen  beslöt verka
för de nya staternas oberoende och koloniernas
frigörelse. Anwar Sadat, som senare blev president i Egypten, var första generalsekreteraren.
Länge var AAPSO tämligen inaktivt, men såg nya
uppgifter efter »nejlikornas revolution« i Portugal i april  som gjorde slut på landets mångåriga fascism och koloniala ambitioner. För AAPSO var en central fråga befrielserörelserna ZAPUs
och ZANUs enhet. Nu efteråt kan man fråga sig
om det drivande motivet var att rädda ZAPU från
att bli politiskt eliminerat, eller om motivet var
att rädda Zimbabwe från en prokapitalistisk lös-
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ZANUs Robert Mugabe är måttligt intresserad vid ett möte om enhet
med Joshua Nkomo, ZAPU påsken 1979 i Lusaka.

ning där hela befrielsekampens vinningar skulle
förvändas till intet.
Det var ingen hemlighet att Sovjetunionen
stödde AAPSO. Flygbiljetterna till dess konferenser sades vara betalda av de afro-asiatiska solidaritetsråden i Sovjetunionen, som i sin tur sades
vara folkliga organisationer. Deltagarna flög med
sovjetiska Aeroflot, som inte hade rätt att ta upp
passagerare vid mellanlandning, så alla rutter
startade från Moskva, där vi först alla skulle sammanstråla.
För mig personligen var det inte svårt att svälja
den sovjetiska kopplingen, eftersom jag hörde till
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MPLAs första kongress i december 1977 i Luanda. Mai Palmberg i bakre raden representerade Afrikagrupperna, Carl Lidbom t.h. socialdemokraterna. Framför Mai är Joe Slovo, Sydafrikas kommunistparti, t.v. Paul Staal, Holland.

de sällsynta exemplaren av Afrikagruppsmedlemmar som hörde till Arbetarpartiet Kommunisterna. För övrigt kände jag inte till om det fanns någon annan APK-medlem så jag hade ingen att
konspirera med, inte heller var jag med om någon diskussion inom APK om mitt arbete i Afrikagrupperna. Att vara med på AAPSO-konferen110

serna gav en chans att träffa andra och framför
allt befrielserörelserna. Flera andra västliga solidaritetsorganisationer resonerade på samma sätt.
Jag var med om två konferenser där ZAPUs
och ZANUs enhet stod högst på dagordningen.
Visst fanns deras samarbetsorgan Patriotiska
Fronten, men mest på papperet. Det var en ofNär södra Afrikas frihet var vår

fentlig hemlighet att konkurrens och maktkamp
snarare än samarbete präglade verkligheten. I
april  hölls en stor konferens i Lissabon, till
vilken AAPSO hade lyckats få ZAPUs och ZANUs
högsta ledning att sitta vid samma konferensbord
– för första gången sades det. Av konferenstalen
minns jag ingenting, det var ingen diskussion
utan bara tal efter tal, färdigskrivna, pompösa,
fulla av fraser.

Vår censur av Nkomo och Mugabe
Men däremot kunde vi från de nordiska solidaritetsrörelserna med vår samlade kraft få till stånd
intervjuer med ZAPUs ledare Joshua Nkomo och
med ZANUs ledare Robert Mugabe. Först kom
Nkomo. Han utstrålade bilden av en landsfader.
Han satt där med sin väldiga kropp i vår mitt,
pratade men sade just ingenting. Snömos snarast.
Sedan kom Mugabe. Strunta i Patriotiska fronten
sade han, ge allt stöd åt oss. Om ZAPU och Nkomo gav han några spydiga kommentarer. Efter
dessa intervjuer hade vi möte för att diskutera
hur vi skulle förhålla oss till detta. Det bästa vi
kan göra för Zimbabwes folk är att inte skriva något alls, föreslog jag, och detta antogs som handlingslinjen. Vi stödde ju enhetsförsöken inom
Patriotiska fronten. Censur? Kanske, men vi ville
inte spela med i ett spel som kunde bidra till ytterligare splittring.
Min andra AAPSO-konferens (som jag inbjudits till på konferensen i Stockholm) hölls i Lusaka påskveckan i april . I mitt tal förklarade
jag att vi i Afrikagrupperna hade varit kritiska till
Zambias stöd av Unita i Angola. Zambiska regeNär södra Afrikas frihet var vår

ringens kontaktman till befrielserörelserna svarade med självkritik från Zambias sida. Intet av detta kom med i dokumentationen av konferensen,
som däremot återgav alla färdigskrivna frasrika
tal.

Rhodesisk militärattack
Men om AAPSO-konferensen föreföll vara en
pseudohändelse tyckte tydligen inte Rhodesia
det. Smith-regimen tog tillfället i akt och ackompanjerade AAPSO-konferensen med attacker
mot befrielserörelserna. Laserstyrda bomber från
Mirage-plan fälldes mot ZAPU-ledares hem första dagen. Zambias president Kaunda blev vred,
hötte med pekfingret och sade: »Dom har bombat Vietnam tusen gånger, låt dem bomba oss tusen gånger, men vi fortsätter.«
Konferensens sista dag, långfredag, attackerade
rhodesiska styrkor på natten och den tidiga morgonen det stora hus Nkomo hade fått från president Kaunda, som låg nära hotellet där de flesta
konferensdeltagare var inkvarterade. Ljudet av
bazookas fick oss att tro att en militärkupp var på
gång. Längre bort besköts Liberation Centre, ett
område där befrielserörelserna hade kontor. Det
spreds rykten att det var ZANU som stod bakom
attacken, vilket föreföll bisarrt. Innan de flesta
deltagare for hem fick vi åka med bussar till det
sönderskjutna Liberation Centre. Jag tog bilder,
som Antiapartheid Movements effektiva Margaret Ling tog med sig till tidningar i London. När
sydafrikanske storspionen Craig Williamson senare avslöjades undrade jag vad hans roll på konferensen riktigt hade varit.
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Karin Södergrens bild i Afrikabulletinen av hur utrikesminister Ola Ullsten och statsminister Torbjörn Fälldin låter
investeringslagen läcka som ett såll.

5.

KRITIKER
OCH
KATALYSATOR

...speciellt den svenska imperialismen
 
andra kongress i juni
 antogs ett program, som beskrev organisationen som »arbetsgrupper som bedriver antiimperialistiskt solidaritetsarbete« med syftena:
• att avslöja och bekämpa imperialismen
i Afrika, speciellt den svenska
• att stödja antiimperialistiska befrielserörelser
i Afrika
• att bekämpa apartheid.
VID AFRIKAGRUPPERNAS

Så hette det länge. Men vad menades med »speciellt den svenska imperialismen?« Programmet
 hade drygt en sida om den svenska imperialismen, som inleds med att »Sverige är en del av
det imperialistiska systemet och deltar i utsugningen av folken i andra länder«. Texten nämner
tre aspekter. För det första de relativt stora svenska investeringarna i Sydafrika som hade skapat
gemensamma intressen mellan svenska företag
och Sydafrikas regering. För det andra har arbetarna i Sydafrika och Sverige gemensamma intressen. För det tredje har svenska regeringen visserligen fördömt apartheid, men inte försökt
stoppa handel eller investeringar.
Det är signifikativt att biståndsorganet Sida inte alls nämns. Redan på slutet av -talet hade
bistånd inletts till Frelimo (Moçambique-institutet i Dar es Salaam) och till Guinea-Bissaus befrielserörelse PAIGC. Under det budgetår som inleddes bara ett par veckor efter kongressen 
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fick SWAPO drygt  och ANC drygt  milj. kr.
Året före Angolas och Moçambiques självständighet  hade MPLA beviljats ,  och Frelimo ,  miljoner. Innan Namibia blev fritt från
Sydafrika  och Sydafrika blev fritt från apartheid  hade SWAPO och ANC fått  respektive  miljoner kr Sidabistånd. Anslagen
steg nästan varje år och de enstaka borgerliga regeringarna bröt inte trenden.
Hur fick vi ihop det? Det här var ju inga småslantar, knappast bara samvetspengar.
Trodde vi att Sida var något helt annat än den
svenska staten? I så fall hade vi sällskap av en inflytelserik grupp på Sida, vars hjärtan bultade
minst lika mycket för Afrika som för Sverige, och
såg sig, liksom vi, som speciellt goda vänner till
befrielserörelserna.
Dessutom anhöll vi om och fick Sida-pengar
själva, faktiskt riktigt från början, till den första
studieboken. Med tiden växte Sida-finansieringens roll och på kontoret i Stockholm dikterades
arbetsrytmen av ansökningar och redovisningar
till Sida. Det var mycket vi inte hade kunnat göra
utan Sida-medel: ett flertal projekt, hela rekryteringen av solidaritetsarbetare, information kring
rekryteringsländerna.
Svenska imperialismen betydde sist och slutligen främst de svenska företagen. Flera av dem var
verksamma i Sydafrika, inte minst från Wallenbergs industriimperium. Med dem hade vi inga
När södra Afrikas frihet var vår

De sydafrikanska militärfordonen rullar inte utan svenska företag, visar Stockholms Afrikagrupp i gatuteater.

gemensamma intressen. Däremot med de sydafrikanska arbetarna som började organisera sig
utanför de rassegregerade strukturerna. Mellan
dem och de svenska fackliga organisationerna
När södra Afrikas frihet var vår

fungerade vi som kontaktskapare. De svenska
facken var knappast revolutionära. Vi började utveckla en allt mer reformistisk förståelse av »den
svenska imperialismen«.
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Den nya strategin

 

dragande av svenska företag framför allt från Braoch Sydafrika ‒
silien och Sydafrika.
skakade tron på apartheids stabilitet. Inom föreEkumeniska nämnden lanserade »den nya
tagskretsar, både utanför och i Sydafrika, började
strategin« i Sverige när den ‒ omformuleman undra om inte apartheid snarare var ett hinder för lönsamhet än en garant för kapitalismen.
rade de etiska riktlinjer för utlandsföretag i SydI denna situation framfördes som på beställafrika, som baptistprästen Leon Sullivan hade inning en motstrategi mot ANCs krav på isolering.
troducerat i USA.
I Sverige kallades den »den nya
»Den nya strategin« blev akstrategin« (på engelska oftast
tuell igen . LO och TCO
»Soweto-revolten
skulle nu följa den brittiska
»corporate strategy«). Grundfackcentralen Trade Union
bulten var tesen att apartheid
i juni 1976 visade att
Congress (TUC) exempel och
kunde reformeras bort inifrån,
med storföretagen och i synnerapartheid var i gungning resa till Sydafrika för att ta reda
på läget vid de svenska företahet utländska företag som hävstänger. Hur det skulle gå till var inte på grund av företagen gen. Jag ifrågasatte reseprojekinte klart. Apartheidlagarna,
tet i en artikel i Aftonbladet,
utan
på
grund
av
från regler om var svarta fick bo
därtill uppmuntrad av Ruth
till bristen på rösträtt, var ju naFirst, ANC-aktivist och sociofolkets
vrede.«
tionella och kunde knappast
log, som hade flytt från Sydruckas av enstaka företags poliafrika på -talet och nu
tik. Ville man något mer än att
bodde i London. Hon hade tillrättfärdiga de utländska företagens fortsatta närsammans med den brittiske historikern Basil Davaro i Sydafrika?
vidson besökt Sverige och de blev för mig viktiga
I den politiska debatten hade »den nya stratesamtalspartner om södra Afrikas befrielse. TCO
gin« förberetts av ett akademiskt projekt med den
började ifrågasätta idéerna bakom »den nya strasydafrikanske journalisten Colin Legum i Lontegin« någon tid efter Sydafrika-resan och facket
don som motor. Från Sverige deltog statsvetaren
gav aldrig något märkbart stöd till »den nya straÅke Magnusson i Göteborg. I några år försökte
tegin«. Soweto-revolten i juni  visade att
han förankra »den nya strategin«, sedan blev han
apartheid var i gungning inte på grund av företaanställd av en speciell nämnd för storföretagen
gen utan på grund av folkets vrede.
med explicit syfte att motarbeta krav på tillbakaKyrkorna övergav snart »den nya strategin«,
STREJKER I NAMIBIA
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LO och TCO reste till Sydafrika, men Los tidning gav utrymme för kritik.

liksom Sullivan själv, eftersom man inte ansåg att
den fungerade. De krävde i stället stopp för nyinvesteringar.  tillsattes en statlig kommitté,
med Åke Magnusson som sekreterare. Dess utredning utelämnade vissa fakta så som Volvos
sammansättning av bilar. Jag nämnde detta i en
studie i boken Gränslösa affärer (Liber , red.
Claes Brundenius, Kenneth Hermele, Mai PalmNär södra Afrikas frihet var vår

berg) och även att utredningen utelämnade bort
ASEA för att det tekniskt inte var ett svenskt dotterbolag, utan var introducerat på sydafrikanska
aktiebörsen. Med sina brister ledde i alla fall utredningen till lagen om nyinvesteringsförbud för
svenska företag i Sydafrika . Därmed var
»den nya strategin« stendöd.
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Facklig solidaritet
som skakade Sydafrika och Namibia i början av -talet efter
många års tystnad började saker hända på den
fackliga fronten. Afrikagrupperna utvecklade
kontakter med två typer av fackliga organisationer. Redan  hade vi sökt kontakt med South
African Congress of Trade Unions (SACTU), som
var i allians med ANC och arbetade underjordiskt. I Sydafrika började den ena fackföreningen
för svarta efter den andra bildas i. De trotsade
förbudet mot svarta att organiseras annat än som
parallella fack under den segregerade vita centralorganisationens ledning. Stockholms Afrikagrupp inspirerades att ta med parollen »Stöd till
arbetarkampen i Sydafrika« inför Södra Afrikaveckan .
Kalla kriget spelade in även här. SACTU var
med i den öststatsdominerade fackliga internationalen World Federation of Trade Unions
(WFTU), medan LO och TCO var anslutna till
det västorienterade Fria Fackföreningsinternationalen (FFI). De nya fackföreningarna i Sydafrika
höll sig utanför båda.
LO-TCOs resa till Sydafrika  såg ut att leda
till kontakter till de apartheidstödda facken. Vi
beslöt att bilda ett fackligt utskott till stöd för
SACTU och de oberoende svarta fackföreningarna. Vi kontaktade svenska fackföreningar och enskilda fackliga aktivister. En del av dem blev medlemmar i det fackliga utskottet FackU.
I december  bjöd vi in SACTU-veteranen

  

EFTER STREJKRÖRELSEN
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»En oförrätt mot en är en oförrätt mot alla« var sloganen
för SACTU, som länge ensam företrädde en facklig linje
som helt förkastade rasuppdelning.

Edward Ramsdale. Vi lyckades ordna möten med
ledningarna för TCO, Metall, Kommunal, SF
(nuvarande SEKO) och STF, trots medlemskapet
i det västvänliga FFI. Ramsdale var en mycket
När södra Afrikas frihet var vår

Det finns nu naturliga förutsättningar för samarbete mellan Afrikagrupperna och arbetarrörelsen, när LO stödjer ANC,
SWAPO och Patriotiska fronten i Zimbabwe och utvecklar kontakten med SACTU, skriver Afrikabulletinen.

skicklig talare. Han visade hur de lagliga fackliga organisationerna genomsyrades av apartheid, fast
deras ledningar dolde detta
för utländska besökare. Som
vit arbetare talade han engagerat om vikten av de svartas
fackliga kamp. Han argumenterade även för handelssanktioner
och bojkott av sydafrikanska varor.
Afrikagrupperna
deltog i LOs Södra
Under  ordnade FackU ytAfrikakampanj 1978.
terligare en SACTU-turné, med James Stuart. Även han fick träffa personer i ledande ställning inom svensk fackföreningsrörelse.
Fler och fler började förstå att SACTU hade en
roll i den underjordiska fackliga kampen som en
länk till ANC, som under denna tid genomförde
alltmer omfattande sabotageaktioner mot apartheidstaten. Afrikagruppernas kongresser 
och  beslöt att stödja SACTU, satsa mer på
När södra Afrikas frihet var vår

»Afrikagruppernas kongresser 1977
och 1978 beslöt att stödja SACTU,
satsa mer på facklig solidaritet och ge
ut en skrift om den fackliga
situationen i Sydafrika.«
facklig solidaritet och ge ut en skrift om den fackliga situationen i Sydafrika.
För att underlätta ett samarbete med LO beslöt
vi vid Afrikagruppernas kongress  att i vår
bulletin offentligt göra självkritik för tidigare kategoriska uttalanden om »klassamarbete« mot
LO och socialdemokratiska partiet. Detta banade
vägen för bättre kontakt med svenska fackföreningar. Självkritiken och de fackliga kontakterna
underlättade också bildandet av Isolera Sydafrika-kommittén.
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Ny bojkott blir ISAK
AFRIKAGRUPPERNA BÖRJADE  diskutera
möjligheten till en bred bojkott av Sydafrika som
ett sätt att stödja motståndet mot apartheid. Det
fanns en del tveksamhet. Hade -talsbojkotten varit lyckad? Kunde vi med vår
starkt kritiska inställning till fackföreningsrörelsen och de etablerade
partierna få dem med? Var kritiken berättigad – skulle de någonsin verka för bojkott? Det verkade
omöjligt att utan dem driva en
framgångsrik kampanj. Händelser
både i Sydafrika och i Sverige ställde
snart frågorna annorlunda.
LOs och TCOs resa till Sydafrika 
påverkade Afrikagrupperna till förmån
för en bojkottkampanj. Passivitet riskerade att ge vind i seglen åt dem som
förordade »en ny strategi« och ville
skrota bojkottlinjen.
Afrikagruppernas fackliga arbete bidrog till att vi i början av  inbjöd ett
stort antal organisationer till en Sydafrikakampanj. Före midsommar  kom så Sowetoupproret, som kraftigt stärkte opinionen för de förtryckta i Sydafrika. I augusti samma år talade socialdemokraternas ledare och statsminister Olof
Palme för ett krav om stopp för svenska investeringar i Sydafrika.
I början av  sände Afrikagruppernas kampanjutskott en inbjudan till  organisationer om
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bildandet av en paraplyorganisation för sanktioner mot Sydafrika. Vi ringde runt till ett flertal
organisationer och argumenterade för en bred
bojkottkampanj. I detta arbete inspirerades
vi av Täby Afrikagrupps samverkan
med socialdemokrater och andra organisationer.
I oktober  organiserade
Afrikagrupperna
tillsammans
med några andra organisationer
en riksomfattande Sydafrikakampanjvecka med temat »Tag
Ställning – Isolera Sydafrika!«. Det
skulle bli en årlig nationell Södra
Afrika-kampanj där den totala isoleringen av rasistregimen alltid var ett
kampanjmål.
Under vintern ‒ gjordes ett
första försök att bilda en ISAK-kommitté. Ett möte hölls på FN-förbundets lokal i Stockholm under närvaro
av den socialdemokratiske riksdagsledamoten Hans Göran Franck. Men responsen hade varit svag och inget positivt beslut fattades.
Men nu var vi inriktade på att vi kunde och
måste lyckas. På Världsungdomsfestivalen på Kuba under sommaren  träffades representanter för olika ungdomsorganisationer och diskuterade långt in på natten hur man kunde få kraft
bakom kravet på isoleringen av Sydafrika. Ett gott
tecken var att den andra kampanjveckan i oktoNär södra Afrikas frihet var vår

Afrikagruppernas röda klistermärke.

ber  samlade ännu fler organisationer än den första. Samtalen fortsatte och på uppdrag
av Afrikagrupperna gjorde Lennart Bengtsson (senare Renöfält) ett idogt förberedelsearbete.
I slutet av  hölls ett nytt
och bättre möte. Afrikagrupperna presenterade ett förslag
till plattform. Några från andra
organisationer var tveksamma
till stöd för ANC. En omformulering gjorde så att vi kunde enas om att ANC var den
ledande kraften i motståndet
utan att ta ställning till dess
kampmetoder eller politiska
program.
Den  januari  konstituerades Isolera Sydafrika
Kommittén eller ISAK. Lennart Bengtsson från Afrikagrupperna valdes till ordförande och Christian Hollander från Sveriges Kristna
Ungdomsråd till vice ordförande.
När södra Afrikas frihet var vår

En av de första bojkottaffischerna, adapterad från en brittisk affisch.
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Bortom barrikaderna
LAGEN 1979 som förbjöd svenska företag att gö-

ra nyinvesteringar i apartheidregimens Sydafrika
tillät dispens i vissa fall. Även andra kryphål kunde utnyttjas om företagen ville fortsätta och även
utvidga sin verksamhet i Sydafrika.
En liten grupp byråkrater började under talets första år vissa kvällar dyka upp i Afrikagruppernas källarlokaler på Humlegårdsgatan i
Stockholm. Efter avslutad arbetsdag på Sida, UD,
Statskontoret och andra myndigheter träffades vi
bland annat för att undersöka hur Sydafrikalagen
följdes. De flesta var medlemmar i Afrikagrupperna.
Varje år redovisade Kommerskollegium (KK)

Rapporter om Sydafrikalagen 2 år och Sydafrikalagen 3 år.
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hur de svenska företagen följde lagen. Vårt intryck var att deras rapport i stort sett byggde på
vad företagen själva redovisat. Som statlig myndighet kunde de ha fått fram en del andra relevanta detaljer, men verkade inte precis överanstränga sig. Vi tog på oss uppgiften.
Våra »skugguppföljningar« av nyinvesteringsförbudet, publicerades av ISAK och Afrikagrupperna gemensamt i häften som kallades Sydafrikalagen  år, Sydafrikalagen  år, etc. Här redovisade vi dels bakgrunden till lagen, dels hur den
efterföljdes av de svenska företagen, dels uppgifter om dessa företag.
Det är inte lätt att nu efteråt bedöma effekterna, men jag vill gärna tro att vi påverkade den
Sydafrikakommitté, som efter en del turbulens fick ambassadör Sverker Åström
som ordförande och som lade fram sitt
betänkande . Det ställde olika förslag
om hur kryphål i den tidigare Sydafrikalagen kunde täppas till, och flera fanns
med i den nya Sydafrikalag som riksdagen
antog . Nu stoppades företagens möjligheter att leasa utrustning i stället för att
köpa den. Den första Sydafrikalagen förbjöd nya investeringar, men hade inte
tänkt på att företagen kunde hyra utrustning och därmed komma runt förbudet.
Överlåtelser av patent och tillverkningsrätter bromsades också och möjligheterna till
dispens begränsades ytterligare.
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Bertil Odén i samtal
med Mohammed
Tikly, ansvarig för
ANCs skola Somafco.

Soppa och analys
Gruppen kallade sig »ekonomgruppen«, i Afrikagruppernas organisationsschema hette den ekonomutskottet, EU. Efter några år flyttades träffarna till min lägenhet i Björkhagen. Soppa, analys
och diskussion var de stående inslagen på dagordningen.
Under denna tid ändrades den internationella
opinionen i Sydafrikafrågan. Folkopinionen började på allvar kräva sanktioner. Sverige hade varit
först med lagen mot nyinvesteringar i Sydafrika,
När södra Afrikas frihet var vår

men i mitten av -talet införde flera europeiska länder och i sammanhanget ännu viktigare,
USA, sanktionslagar av olika styrka.
Gruppen tog också fram bakgrund till faktablad om de större svenska företagen i Sydafrika
och bidrog också till material inför Folkriksdagen
mot apartheid . Den här typen av lågmäld
verksamhet drog sitt strå till opinionsbildningsstacken, som ett komplement till demonstrationer, kampanjer och insamlingar.
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Fackliga kommittén

  

ta facken om svensk fackföreningsrörelse, om
omvandlades Afrikopplingen till FFI och motståndet mot SACTU.
kagruppernas fackliga utskott till en facklig komVi underrättade också besökarna om vilka svensmitté inom ramen för ISAK. Därigenom kunde
ka fack som motsatte sig investeringsstopp för
mer formella band knytas med vissa fackliga orsvenska företag i Sydafrika.
ganisationer, bland andra. Vårdförbundet, Statstjänstemännens Stockholmsdistrikt och HamnSydafrikanska fackledare
arbetarförbundet.
Afrikagrupperna fortsatte på -talet att arUnder  planerade LO en Sydafrika-kampanj, med livsmedelsjätten Unilever i fokus på
rangera besöksturnéer med sydafrikanska fackligrund av dess antifackliga linje i Sydafrika. När
ga ledare. I februari  var vi värdar för Willidet internationella livsmedelsfacket (IUL) manaam Khanyile, som representerade SACTU. Han
hade organiserat järnvägsarbetare i Sydafrika. Åtde till solidaritetsstrejk mot Unilever föreslog
ISAKs fackliga utskott samarbe»Under slutet av 1970- ta år hade han suttit i fängelse på
Robben Island, ett helt år i isolerte med Livsmedelsarbetareförbundet. Vi bidrog till LO-kam- talet och början av 1980- ingscell. Sedan  var han i exil.
panjen med tips och material
(Han dödades i januari  i en
talet etablerade vi
om den fackliga situationen i
sydafrikansk attack på exil-sydafSydafrika.
rikaners bostäder i Matola utanför
kontakter med flera
Under slutet av -talet
Moçambiques
huvudstad
fackliga
organisationer
Maputo). I mars  besöktes
och början av -talet etablerade vi kontakter med flera
Norden
av Thozamile Botha från
i Sydafrika.«
fackliga organisationer i SydSACTU. Han hade tvingats i
afrika, till exempel metallarbetarfacket MAWU,
landsflykt  först till Lesotho, sedan till Zambia (när han återvände  blev han ANC-polikommunalarbetarfacket BMWU, livsmedelsfacktiker i Östra Kapprovinsen).
et SAAWU (senare FAWU), bilarbetarfacket
I början på -talet deltog flera svenska
NAAWU, gruvarbetarfacket NUM och handelsfackliga organisationer i sanktioner mot apartanställdas CCAWUSA. Vi besökte dessa organisaheidstaten. Journalistförbundet beslöt  att
tioner (till en början i hemlighet) och träffade desälja sina aktier i svenska företag med dotterbolag
ras representanter när de besökte sina fackliga
i Sydafrika. Det svenska sjukgymnastförbundet
motsvarigheter i Sverige. Vi informerade de svarEFTER BILDANDET AV ISAK
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fängslades  startade Metall dock en
kampanj för hans frigivande.
I slutet på  bildade  fackliga organisationer i Sydafrika en centralorganisation, Congress of South African Trade Unions
(COSATU). Vår fackliga kommitté tog genast kontakt och kom överens om informationsutbyte.  träffades SACTU och COSATU i Lusaka och började samarbeta. COSATU beslöt att bli associerad medlem i det
östorienterade WFTU och ställde därmed
LO och TCO inför dilemmat att antingen
vägra stöd till den fackliga kampen eller bryta med FFIs politik. Till vår glädje valde man
det senare.
I mars  anordnade LO och TCO en
presskonferens med COSATU-ledaren Jay
Naidoo. Han uttalade sig starkt för ett
svenskt investeringsförbud. Vårt fackliga utskott hade i förväg berättat för Naidoo om
de svenska fackens tvekan om investeringsförbudet. Senare samma år genomförde
COSATU en strejk omfattande ,  miljoner
arbetare, den största på tjugo år. ISAK och
Afrikagrupperna spred information om
strejken till svenska fackföreningar.
agerade  för att dess världskongress skulle
utesluta det sydafrikanska (rasistiska) facket.
Hamnarbetarförbundet och dess rival Transport
inledde  en blockad av sydafrikanska varor.
Men trots att Metalls broderförbund MAWU ville att utländska företag lämnade Sydafrika motsatte sig LO, Metall, TCO och SIF fortfarande en
avveckling. När MAWUs ledare Moses Mayekiso
När södra Afrikas frihet var vår

Facklig kamp i Namibia
Den fackliga kommittén började även engagera
sig för den fackliga kampen i det av Sydafrika ockuperade Namibia. Under  gick de svarta namibiska facken samman i en gemensam landsorganisation, National Union of Namibian Workers
(NUNW).  genomfördes den största gene125

COSATUs ledare Jay Naidoo och Dick Urban Vestbro 1991.

ralstrejken i Namibias historia. Vi träffade livsmedelsfackets John Pandeni och gruvarbetarfackets Ben Ulenga under deras besök i Sverige.
År  beslöt SACTU att inrätta ett kontor i
Köpenhamn för samarbete med nordiska fackliga
organisationer. Dess första representant blev Patrick Msizi. Han besökte regelbundet vår kommitté och vi hjälpte till med översättning av material, organiserade turnéer till svenska fack och
spred SACTUs bulletin för de nordiska länderna.
Vi samlade även in pengar till sydafrikanska fackföreningar. Vid mitt besök i Sydafrika  hade
jag glädjen att överlämna en check till COSATUs
ledare Jay Naidoo. Jag träffade även den dynamis126

Chris Dlamini vice ordförande i COSATU, fotograferad av
Magnus Walan under ett av hans Sydafrikabesök.

ka Florence de Villiers, ordföranden i de svarta
hembiträdenas fackliga organisation (SADWU),
som bildades  under mycket hårt motstånd
från vita. När hon sedan besökte Sverige hade jag
glädjen att visa henne ett svenskt kollektivhus där
man löst frågan om jämställdhet och service i
hemmet på ett helt annat sätt än i Sydafrika.
Den fackliga kommittén var en informell
grupp som byggde helt på frivilligt arbete. Genom vårt engagemang och vår kunskap om situationen i södra Afrika kunde vi påverka stora
svenska fackföreningar att aktivt stödja investeringsförbud och den fackliga kampen i Sydafrika
och Namibia.
När södra Afrikas frihet var vår

Frans Lilienroth vaktar vid Åkersberga Afrikagrupps eldvaka under ISAK-veckan 1987.

Under samma paraply

 

ISAK VAR EN PARAPLYORGANISATION där endast nationella organisationer kunde bli medlemmar. Vid starten fanns det  riksorganisationer
och som mest hade ISAK ett sjuttiotal medlemsorganisationer (som tillsammans hade ,  miljoner medlemmar. Alla politiska ungdoms- och
kvinnoorganisationer utom moderaternas fanns

med och tillsammans med FN-förbundet, Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL),
samt elevernas och kyrkornas ungdomar hade
gemensamma aktioner för stopp av investeringar
och handel med Sydafrika. ISAKs plattform var
»Total isolering av Sydafrika«.
Sydafrika-kampanjveckan i oktober  blev

När södra Afrikas frihet var vår
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ISAKs första stora utåtriktade kampanj. En del
medlemsorganisationer tyckte inte att ISAK skulle bli en permanent organisation och var endast
beredda på att anställa en sekreterare för varje
kampanjvecka, åtta månader om året. ISAKs
kampanjsekreterare fick ett skrivbord på Afrikagruppernas kontor. Efter fyra år tillsammans med
Afrikagrupperna på Humlegårdsgatan skaffade
sig ISAK, när de nästan blivit större än Afrikagrupperna, eget kansli i Solidaritetshuset på söder.

Hösten kom med Södra Afrika-vecka
Höstens Södra Afrikavecka blev en viktig aktivitet
på ett stort antal orter. På många orter där det
fanns Afrikagrupper tog de initiativ till lokala
ISAK-kommittéer. Lokala ISAK växte också upp
på många orter utan Afrikagrupp. På vissa orter
var det bara Afrikagruppen som drev ISAK-arbetet.
I samband med den fjärde Södra Afrika-veckan år  blev Magnus Walan den förste fast anställde ISAK-sekreteraren. Lars Hult anställdes
några år därefter och fortsatte med korta avbrott
så länge ISAK varade. Båda var afrikagruppare
och Magnus var från  Afrikagruppernas representant i ISAKs styrelse. Från  växte
ISAKs kansli till att som mest omfatta ett halvt
dussin anställda.
I början hände det att trycksaker producerade
av Afrikagrupperna sedan kom ut i ISAKs namn.
Efter något år började material framställas i både
ISAKs och Afrikagruppernas namn. Texterna
skrevs ofta av Afrikagruppernas medlemmar som
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Lars Hult (ISAK), Kerstin Bjurman (Afrikagrupperna) och
Jan Henningsson, ISAKs ordförande försöker förgäves
överlämna en namninsamling till Sydafrikas legation i
Stockholm.

ISAK projektanställde. Från att från början vara
beroende av Afrikagruppernas kunnande byggde
ISAK gradvis upp en egen kompetens genom
kansliet men även inom flera medlemsorganisationer.
ISAK och Afrikagrupperna samordnade ofta
turnéer, konserter och kampanjer. Det blev böcker, rapporter, affischer, klistermärken och utställningar. Seminarier, möten och konferenser ordnades. Målgrupperna varierade: från grundskolebarn till gymnasieelever, från fackföreningsmedlemmar till kyrkoförsamlingar, från fredsaktivister till syjuntor. Arbetet blev så sammanflätat att
inbjudna talare från södra Afrika – och publiken
När södra Afrikas frihet var vår

Det demokratiska Sydafrika har segrat. ISAK och Afrikagrupperna firar till sydafrikansk musik av Julian Bahula Band.

– ibland hade svårt att veta vem som var värd –
Afrikagrupperna eller ISAK. Afrikagrupperna var
en del av mycket som ISAK ordnade. Mycket arbetet skedde gemensamt – se boken »Under
ISAK:s Paraply«. Afrikagrupperna placerade sig
medvetet i ISAKs skugga. Det var ISAK som kunde skapa den stora opinionstyngden. Naturligtvis
gav detta problem med den egna organisationsidentiteten.
Det fanns dock tydliga skillnader. Afrikagrupperna organiserade engagerade individer med individuella skäl att gå med i lokalgrupper, som
mobiliserade stöd för isolering av apartheid-regimen. Afrikagruppernas verksamhetsfält var breNär södra Afrikas frihet var vår

dare än ISAKs. Stödet till hela södra Afrika fortsatte, med både rekrytering av volontärer, insamlingar och information.
När apartheidlagarna avskaffades, det första
fria valet hölls i Sydafrika i april  med en
ANC-dominerad regering och valet av Nelson
Mandela till Sydafrikas president som följd hade
ISAK uppfyllt sitt mål. Efter välförrättat värv avslutade ISAK sin verksamhet våren  med en
stor fest på LOs kursgård med seminarium och
inbjudna talare från södra Afrika. Kvarstående
medel gick till en nystartad organisation, Nätverk
Södra Afrika. Även det ett projekt nära Afrikagruppernas hjärta.
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Läraren Thomas Kjellsson var en av de första solidaritetsarbetarna från Afrikagrupperna i Moçambique.

6.

AFRIKA
GRUPPERNA
OCH
AFRIKA

Reskamrater efter självständigheten
gammal som
självständig nation sista juni . Kring det stora
sammanträdesbordet på det nya ministeriet för
internationellt samarbete i Maputo satt de inbjudna representanterna för solidaritetsrörelser
världen över som stött Moçambique och Frelimo
under befrielsekampen. Marcelino dos Santos,
Frelimos näst högste ledare, tackade för det goda
samarbetet hittills. Så kom hans följdfråga: På vilket sätt kan vi fortsätta tillsammans, och hur kan
ni stödja oss när vi nu ska hålla landet igång, städa upp efter kolonialismen och tillgodose hela
folkets behov?
En förlägen tystnad spred sig. De flesta organisationerna hade inga tydliga planer eller åtaganden att göra för detta, medan några uppenbarligen
både hade tänkt och tillgång till erfarenheter och
resurser för att gå vidare. Den svenska tvåmannadelegationen, undertecknad och Lasse Nilsson,
gav ett något generat men sanningsenligt svar: »Vi
har nog inte tänkt på det. Och vi ser en viktig uppgift hemma att mobilisera stöd för Angola i konflikten med Sydafrika. Så vi kan tyvärr inte bidra
med något just nu«.
MOÇAMBIQUE VAR SJU DAGAR
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Men dos Santos fråga låg kvar, och blev ett allt
viktigare samtalsämne internt under hösten .
»Nog var det väl viktigt att Moçambique fick politiskt motiverade biståndsarbetare, folk som inte
åkte ut för att tjäna pengar utan för att de stödde
Frelimo«. Att skicka ut solidaritetsarbetare skulle
ge Moçambique visst praktiskt stöd under uppbyggnaden, men också kunna vidareutveckla och
stärka Afrikagrupperna som rörelse.
På trettondagen  samlades några av oss,
bland andra Berit Wiklund, Håkan Josefsson, Karin Vadfors, undertecknad och ytterligare några
närstående experter för att diskutera igenom frågan om en eventuell rekrytering av solidaritetsarbetare till Moçambique och övriga tidigare portugisiska kolonier i Afrika. Så långt som till projektinsatser sträckte sig inte ambitionerna, vi hade ju inga medel att bidra med.
Vi konstaterade att detta var helt nya uppgifter
för oss, och beslöt att höra med sådana som kunde personalbistånd om hur vi skulle göra. De flesta av dem sa »nej, skicka inte ut folk, de bara
snedvrider utvecklingen«. Vi fick många exempel
från FN, Sida och andra på hur fel det kan bli. LiNär södra Afrikas frihet var vår

Deltagarna på 16de seminariet om solidaritetsarbete, SOS 1981. Längst t.v. Berit Wiklund, en av initiativtagarna till ARO
och ansvarig på kontoret för Afrikagruppernas verksamhet i Afrika.

te förvirrade stannade vi upp, och tänkte efter.
Och så bestämde vi oss att ändå gå vidare. För vi
skulle ju jobba annorlunda! Vi hade redan några
kamrater som gjorde viktiga jobb i Angola för
MPLA-regeringen, Hillevi och Lasse Nilsson
samt Jan-Olov Bergman. Behoven fanns, med
skriande brist på utbildade människor. Vi hade
kontakt med dem som skulle återuppbygga. Och
vi trodde oss kunna förmedla goda solidaritetsarbetare. Vi var däremot inte säkra på hur vi skulle
jobba – eller om efterfrågan på svenska solidaritetsarbetare fanns kvar, ett år efter Angolas och
Moçambiques självständighet.
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Två veckor SOS
Svaret på den sista frågan fanns i Afrika. Men vad
skulle vi då erbjuda? Så föddes idén om – Seminarium Om Solidaritetsarbete (SOS) – dit hugade människor fick komma för två veckors orientering och förberedelser inför eventuellt arbete
i Afrika. I samarbete med Jakobsbergs folkhögskola bjöd vi in till första seminariet, ett avgiftsbelagt internat, eftersom vi inte kunde betala
hela notan. Trots detta fick vi  deltagare. Då, våren , kunde vi ju inte garantera några jobb,
och alltså inte heller kräva bindande besked av
deltagarna.
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Med en namnlista på de deltagare vi trodde
skulle passa reste två representanter för Afrikagrupperna, Sören Lindh och Berit Wiklund, till
Moçambique och Angola. I Moçambique mötte
åter Marcelino dos Santos, nu bland annat minister för internationellt samarbete samt Lourenço
Mutaca, tidigare avhoppad representant i Skandinavien, nu återintegrerad i Frelimo. Under samtalen diskuterade ett par företrädare för hälsoministeriet om hur många läkare det fanns i landet
vid årsskiftet ‒, trettiofem eller fyrtio?
Detta i ett land med större befolkning än Sveriges! Och läget på andra verksamhetsområden var
inte stort bättre. Landet hade byggt upp ministeriet för internationellt samarbete för att förmedla
experter utifrån, och många hade redan kommit
och satts i arbete. Det fanns statliga avtal med de
nordiska länderna, flera länder i öst och med Kuba, men också med enskilda organisationer och
solidaritetsrörelser. Många fick lön via en »konsultfond« till regeringens förfogande, där Sida var
en viktig finansiär.
Vår namnlista fick ingen central roll just då.
Beställningen blev istället: »Skicka fem kirurger –
förra fredan!«. De behövdes akut för att avlösa de
färre än hundra överbelastade läkarna i landet.
Omtumlade sände vi beställningen via telex till
en medlem i nätverket av läkarstuderande och
vårdpersonal. Och, under över alla under! Mitt i
sommaren lyckades de få fram en kirurg, Tom
Åhrén, som kunde åka redan i september  på
ett tremånaders uppdrag, och ytterligare en kirurg och en operationssköterska, Bertil Sörberg
och Gunilla Wahlén, för fyra månader i oktober. I
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mars  åkte två läkare, Ulf Högberg och
Anna-Karin Karlsson på ettårskontrakt. Allt eftersom månaderna gick blev också  av de 
deltagarna på den första SOS-kursen solidaritetsarbetare i södra Afrika.
Under ‒ blev verksamheten mer organiserad med två SOS per år och solidaritetsarbetare på tvåårskontrakt finansierade via Sidas volontärbidrag. Kap Verde och Guinea Bissau, och
för en kort period även São Tomé och Principe,
tillkom som samarbetsländer. Arbetet i Zimbabwe startade dock först , sju år efter befrielsen, och var från början inriktat på samarbete
med lokala enskilda organisationer.

Ny organisation nödvändig
Den snabbt växande omfattningen av arbetet i
Afrika tvingade fram en förändring av hela organisationen. Det som den första tiden sköttes av
ett utskott till Afrikagruppernas styrelse, som ju
var vald för att driva politiskt opinionsarbete i
Sverige, blev en internationell miljonaffär som
fordrade daglig tillsyn och administrativ stabilitet. Under viss vånda kom vi så fram till att den
mest ansvarsfulla lösningen var att bilda en fristående organisation som kunde koncentrera sig på
den nya verksamheten.  bildades Afrikagruppernas Rekryteringsorganisation, ARO. Den fick
en stor styrelse främst av två skäl. För det första
ville vi ha representation från olika delar av landet, för det andra såg vi styrelsen som en plattform för utbildning och förankring av det för oss
nya verksamhetsområdet.
För att ytterligare säkra och förankra arbetet
När södra Afrikas frihet var vår

bestämde vi att alla projekt i princip skulle ha en
stödgrupp i Sverige för att få in egeninsatsen, följa och stödja projektarbetet i Afrika samt informera och engagera människor. Vi startade en
egen intern tidskrift, Solidaritetsarbetaren, så att
vi kunde redovisa, analysera och diskutera erfarenheterna från arbetet ute och hemma.
Nu utkristalliserades också den arbetsmodell
för rekrytering som »arbetsförmedling« som varit dominerande till idag. Vi utbildade och informerade intresserade och engagerade människor,
intervjuade dem och sökte sedan lämpliga jobb
för dem i våra samarbetsländer. Eftersom vi i seminarieledningen i praktiken levde två veckor
tillsammans med deltagarna fick vi en ganska
god bild av personerna, deras motiv och inställning. Särskilt i början var det en viktig kompensation för vår något bristande intervjuteknik. Efter seminariet gjordes vanligen ett individuellt
förberedelseprogram med återkommande kontakter, som också gav information som fyllde på
vår kännedom om de rekryterade. Modellen fungerade.
Gradvis har det också blivit efterfrågestyrd
punktrekrytering av personer för specifika tjänster, en mer ömtålig och svår uppgift. Många
tjänster inom exempelvis skola och hälsovård har
kunnat fyllas med inhemsk personal, allt eftersom länderna utbildat egen personal. I takt med
detta har antalet utresta sjunkit. Allt fler tjänster
ute har knutits till projekt, vilket skapat »förbindelseofficerare« mellan våra samarbetspartner
och Afrikagrupperna.
När verksamheten i länderna växte, vårt förNär södra Afrikas frihet var vår

AROs och Afrikagruppernas invecklade relation förklaras här av Sören
Lindh, Bertil Högberg får hålla i.

troende hos samarbetspartnerna ökade och allt
fler solidaritetsarbetare återvände med erfarenheter och idéer breddades kretsen av sympatisörer och samarbetsorganisationer på hemmaplan.
Till detta bidrog lokala klädinsamlingar, oftast
tillsammans med Emmaus, Brödet och Fiskarna i
Västerås och Praktisk Solidaritet, och stora sändningar till Moçambique, Angola och till ANC.
Allt detta ledde till att vi började kunna genomföra egna stödprojekt i Södra Afrika.

Sjukvård till SWAPO
Afrikagruppernas första projekt startades av
AGIS  tillsammans med Brödet och
Fiskarna, då projektet Sjukvård till SWAPO inleddes. ARO startade ungefär samtidigt ett utbildningsprojekt för sjukvårdspersonal i barn135

och mödravård tillsammans med hälsoministeriet i Moçambique, Saúde Materno-Infantíl (SMI).
Detta tillsammans med ett reservdelsprojekt för
textilindustrin drog en bokförd kostnad för vår
del (utöver rekryterad personal) på   kr
budgetåret ‒. Sex år senare, ⁄, hade
vi sexton olika projekt, budgeten snarast exploderat och uppgick till ca  miljoner kr. Därtill kom
värdet på insamlat material för projekten.
Tillväxten fortsatte, men nu främst i antal
projekt, medan den budgetmässigt började plana
ut. Under  pågick  projekt, varav  var nystartade, samtidigt som årsbudgeten för projekten uppgick till ca  miljoner. Projektvolymen
växte ytterligare några år.

Själva projektadministrationen blev en ny utmaning, sedan vi väl klarat av rekryteringsprocessen.
Den hade en ibland omfattande logistik, där
många containrar med en mängd olikartade grejor sändes med båt och bil till bestämmelseorten.
Många personer, inte bara våra projektadministratörer hemma och ute, skulle följa gällande redovisningsregler. Kvitton skulle begäras, sändas
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in och verifieras samt ställas samman i delredovisningar.
Olika statliga institutioner i södra Afrika, centrala och lokala, blev naturliga samarbetspartner
för oss. Tidigt formulerade vi principen att »arbeta inom strukturerna«, det vill säga att stärka
de inhemska institutionerna, inte skapa egna utväxter på samhällskroppen. Den vägen var inledningsvis också den enda framkomliga eftersom
det fanns få eller inga enskilda initiativ och organisationer i »våra« länder att samarbeta med.
Viktigast för oss i början var ministerierna för
hälsa, utbildning och samhällsplanering, och i
viss mån de för transport och industri. Efter hand
lärde vi oss var vi hade väl fungerande samarbetskontakter, som kunde ge meningsfulla arbetsuppgifter åt våra solidaritetsarbetare, och sätta in
deras insatser i långsiktiga utvecklingsprocesser.
Tack vare en rad kunniga, initiativrika och engagerade solidaritetsarbetare fick Afrikagrupperna
en stor och viktig roll exempelvis för Moçambiques hälsoministerium. Några av våra solidaritetsarbetare fick förtroendeposter i den centrala
planeringen, samtidigt som andra hade ansvar
för löpande arbete och utbildning av moçambikiska kollegor på sjukhus och hälsoposter. Under
en period var ca ‒ procent av alla verksamma utbildade sjukgymnaster svenska i de provinser där vi jobbade.
Med våra bästa samarbetspartner började vi
diskutera även andra samverkansformer, som
projekt och kontakter med svenska organisationer och institutioner.
De första och största insatserna utvecklades i
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samarbetet med hälsoministeriet i Moçambique.
Projekten innebar ett betydligt närmare samarbete med våra samarbetspartner. De fick också
en mer tydlig och i många fall rejäl betydelse för
de verksamheter som berördes och deras målgrupper, till exempel projekten tillsammans med
befrielserörelserna, ANC och SWAPO. Också de
katastrofprojekt på hälsoområdet i Moçambique
som inleddes i slutet av -talet, stödet till
jordbruksutveckling i Namuno-regionen och stödet till flyktinggrupper i Angola var betydelsefulla, inte bara för oss.

Namuno-projektet
Namuno-projektet rörde en grupp glesbygdsdistrikt i Cabo Delgado-provinsen. Vi inledde
 ett samarbete för att öka tillgången på jordbruksprodukter som majs, maniok och jordnötter på marknaden, så att överskottet kunde överföras till de områden som drabbats av det Sydafrika-finansierade gerillakriget. Våra formella
samarbetspartner där var i huvudsak distrikts/kommunledningar, men vi hade även kontakter till provinsregeringen och berörda ministerier. I början gällde det att ge människor i byarna bättre tillgång till kläder, jordbruksredskap
och andra nödvändigheter i ett läge där penningekonomin brakat samman på grund av kriget
som pågick längre söderut. I nästa skede var det
fråga om att lindra effekterna när kriget nådde
också distrikten i projektet. Efter kriget bidrog vi
till återuppbyggnad av förstörd social och ekonomisk infrastruktur: skolor, hälsoposter, vägar och
broar, mötesplatser, finansieringsformer. BybeNär södra Afrikas frihet var vår

Namunoprojektet bidrog till böndernas ökade produktion. Här en grupp
bönder på en demonstrationsodling.

folkningarna skulle få stöd att själva bidra till utveckling och inflytande över vardagsliv och produktion.
Under en period var distriktsmötena de största
gemensamma sammandragningarna av företrädare för lokalsamhällena, eftersom de tidigare lokala folkförsamlingarna hade upplösts som del av
fredsavtalet  med Renamo, en organisation
som rasistregimerna i Rhodesia och Sydafrika
skapat och stödde. Senare har allt fler lokala föreningar bildats i distrikten, och blivit samarbetspartner.
I Angola engagerades vi, några år senare, i en
liknande långsiktig process för landsbygdsutveckling. Även här handlade det om överlevnad
och utveckling i krigets skugga, om att ge människor på flykt i sitt eget land möjlighet att klara sig
själva och bygga sin framtid. Där var vår närmas137

betades praktiska genomförande- och utbildte samarbetspartner en angolansk enskild organiningsplaner för en utbildning som under flera år
sation, Acção para Desenvolvimento Rural e Ambikom att täcka så gott som hela landet. Flera lärarente (ADRA-Aktionen för landsbygds- och millag av svenska läkare och barnmorskor med
jöutveckling). Vi fick tidigt en förtroendefull
Moçambique-erfarenhet gjorde insatser om sex
kontakt, tack vare vårt mångåriga nära samarbete
veckor i taget, med start . Deras kännedom
med angolanska organisationer. ADRA svarade
om förutsättningarna för hälsoarbetet i landet,
för ledning och genomförande av projekten att
och goda kontakter med ministeriet, säkrade att
mobilisera, organisera, utbilda och utrusta gruputbildningen höll rätt nivå och föll väl in i den
per av flyktingar som flyttade från lägerlivets pasbredare upprustning av hälsosivitet till odlingsbara områden.
»Sjukvård till SWAPO… sektorn som ministeriet drev.
Under de inledande skedena kunAfrikagruppernas pengainde samarbetet mellan ADRA och
bestod av personalstöd
samlingar gick alltid oavkortat
flyktingarna lösa de flesta uppgifter som uppstod. Men gradvis för löpande arbete och för direkt till befrielserörelserna.
Det fanns dock de som mer
framstod det som ofrånkomligt
utbildning
samt
ett
med
konkret önskade veta vart deras
att på olika sätt engagera kompengar gick. Därför förberedmunledningarna i utvecklingstiden omfattande
des  ett projekt, Sjukvård
processen, i viss mån även provinmaterialstöd.«
serna, .
till SWAPO, som svarade mot
De första projekt vi genomfördet behovet och även gav möjde ledde oss på olika sätt fram emot vad man kan
lighet att få  procent av projektet finansierat
kalla partnerskap i praktiken. Afrikagrupperna är
från Sida. Det syftade till att stärka sjukvården i
tidigt med i målformulering och planering av
SWAPOs stora flyktingläger i Kwanza Sul-provinprojekt och program, som en aktör bland flera.
sen i Angola. Det bestod av personalstöd för löVåra två första projekt, SMI-projektet i Moçampande arbete och för utbildning samt ett med tibique och Sjukvård till SWAPO, är goda exempel.
den omfattande materialstöd, vilket var kompliSMI-projektet gällde vidareutbildning för
cerat i krigets Angola. Projektet leddes de första
sjukvårdspersonal i barn- och mödravård som
två åren av Brödet och Fiskarna och utformades
planerades av hälsoministeriet i Moçambique.
som en logisk utvidgning av solidaritetsarbetet i
Det finansierades av Världshälsoorganisation
Sverige för den befrielsekamp som blev allt mer
(WHO), som även var beredd att rekrytera lärare
intensiv. ARO skötte rekryteringen medan Afriför projektet. Men ministeriet var tveksamt till
kagrupperna tillsammans med Brödet och Fisden inriktning utbildningen i så fall skulle få, och
karna ansvarade för sjukvårdsmaterial och utvände sig till Afrikagrupperna. Gemensamt utarrustning till två sjukhus. Fredskämparnas Afrika138
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Sjukvårdsarbete i SWAPOs läger. På stora bilden Kina Hemlin, t.v. Gittan Arwén, Gerd Larsson och nederst Åke Björn. Under 1980-talet
jobbade drygt tjugo personer från Afrikagrupperna i lägret i Kwanza Sul. Genom projektet Sjukvård till SWAPO sändes material och
mediciner för mer än tio miljoner.
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kommitté i Finland bidrog också till rekryteringen av läkare. Projektets hälsopersonal blev en naturlig del av lägerverksamheten, och materialsändningarna ledde till täta kontakter mellan
dem som samlade in och packade i Sverige och
mottagarna i lägret. Det insamlade materialet var
värt många miljoner. Dessutom köpte projektet,
under de nio år det pågick, mediciner och material för elva miljoner kronor.

Klassrum i Namibia
Vi har kunnat finna bra partner, både offentliga
och enskilda, där vi bedömt samarbetet utifrån
vad som långsiktigt ger resultat. I Namibia har
det långsiktiga samarbetet med utbildningssektorn innefattat fortbildning av lärare i matematik
och naturvetenskap. Tillsammans med ministeriet och det som blivit den namibiska Pamwe-stiftelsen har vi medverkat till att bygga mer än tusen
klassrum på landsbygden, där lokalbefolkningen
aktivt medverkade i bygget och sedan i växande
grad även i underhållet av skolorna. Stiftelseformen har senare också använts för att överföra det
långsiktiga ansvaret för flera miljöprojekt i namibiska händer.

Landgrupper
Vår organisation av arbetet i Afrika utvecklades.
De första utresta solidaritetsarbetarna bildade
landgrupper. Dessa hade flera uppgifter. Den första var att ge en social tillhörighet och en egen
plattform i landet, för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt stöd. Snabbt blev vi också varse alla de
praktiska problem som behövde lösas med bo140

städer, köksutrustning, transporter och annat.
Verksamheten behövde planeras och administreras även lokalt. Någon behövde vara kontaktperson gentemot omgivningen i landet – en koordinatör. Sysslan blev först ett deltids- och sedan
heltidsarbete och landkontor tillkom.
Så föddes den kombination av förening (landgruppen) och landadministration som fortfarande består. För den rationelle organisatören kan
den framstå som ett missfoster, men i praktiken
har den visat sig klara av många utmaningar och
påfrestningar.
Landgruppsmöten hölls varje halvår med obligatorisk närvaro för att förebygga att någon föll
ut ur gemenskapen. Åtminstone ett möte varje år
skulle ha besökare från både styrelse och kontor i
Sverige. Besökarna förväntades träffa de utsända
på deras arbetsplatser och bekanta sig med verksamheten. Därmed blev mötena inte bara lokala
diskussionsfora, utan gav också tillfällen att utbyta information och hantera konflikter mellan
ute- och hemmaorganisationen.
Solidaritetsarbetarna har varit vårt viktigaste
bidrag till våra samarbetsländers och partners utvecklingsarbete. Under de första åren rekryterades majoriteten bland våra egna aktivister eller
från närliggande, u-landsinriktade verksamheter.
Påfallande många hade i sin familj eller nära omgivning personer med erfarenheter från arbete i
Afrika, ofta i missionärsverksamhet. De var viktiga för att informera och entusiasmera andra att
söka till våra rekryteringskurser, SOS. Vi fick ett
standardiserat bidrag från Sida per volontär och
år, som skulle täcka förberedelser och utbildning,
När södra Afrikas frihet var vår

resor, lön och andra kringkostnader. De första
åren var bidraget   kr per år.

Yrkesgrupper
Kring ARO fanns också mer yrkesmässigt organiserade grupperingar som främjade rekrytering
och kontakter på olika områden, några hade funnits före ARO. Viktigast var de hälso- och
sjukvårdsgrupper samt lärargrupper som på sina
respektive fackområden ordnade regelbundna
och ofta välbesökta seminarier.
Dessa grupper samlade in och sorterade stora
mängder sjukvårdsmateriel och, i lite mindre skala, skol- och undervisningsmateriel. Detta sändes
i huvudsak via Brödet och Fiskarna och Praktisk
Solidaritet till flyktingläger, befrielserörelser samt
mottagare och projekt i våra samarbetsländer. I
det praktiska arbetet engagerades många enskilda
och aktivistgrupper långt utanför Afrikagruppernas egna lokalgrupper.
Den specialisering som rekrytering och projekthantering krävde skymde lätt våra politiska
ambitioner. De ökade kraven från framför allt Sida, inte bara på förfinad ekonomisk redovisning
utan också på prioriteringar av verksamhetsinriktning och vår organisation och beslutsordning, tvingade fram en ökad byråkratisering av
vår administration. Allt mer tid gick åt till ansökningar och redovisningar. När beteckningen volontär ersatte tidigare ord som kooperant och solidaritetsarbetare även internt var det både en
tekniskt rationell lösning men också en underförstådd rättning mot mittfåran där vi egentligen inte ville vara.
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Marianne Rutqvist från sjukvårdsgruppen i Uppsala bland insamlat
sjukvårdsmaterial hos Brödet och Fiskarna i Västerås.

Från  fram till och med  sändes 
solidaritetsarbetare ut till södra Afrika, GuineaBissau och Kap Verde. Rekordåren är  och
 då  nya volontärer reste ut, efter en ny
topp  med  nyrekryterade volontärer, har
antalet minskat.
De första årens arbete i Afrika var framgångsrika. Det utfördes i samhällen som hade rest sig
ur ett kolonialt förtryck och med en stark, ibland
överdrivet optimistisk framtidstro. De flesta indikatorer pekade uppåt, och vi kände att vi arbetade i medvind, tillsammans. Men den tiden tog
slut.
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Krigets kostnader
I Moçambique började Rhodesias och Sydafrikas
krig mot landet bli kännbart i slutet av -talet.
Frelimos okänsliga hantering av de traditionella
ledarna och andra som ansågs ha stått portugiserna nära underlättade för Renamo att hitta allierade i kriget. Resultatet blev att Renamo fick
kontroll över stora delar av landsbygden i mellersta delen av landet, sedan även allt mer i norr.
På många områden byttes utvecklingsplaner mot
katastrofinsatser och överlevnadsstrategier, framsteg mot omtumlande bakslag.
Flyktingar drog sig in mot städerna, matproduktionen sjönk och skolor, hälsoposter och
fabriker förstördes. Det blev svårt att nå samarbetsparter och projekt ute på landsbygden, flyg
fick ersätta vägtransporter. Både effektivitet och
entusiasm i arbetet sjönk eller försvann helt på
många håll. Snart uppstod brist på både mat, vardagsvaror och sådant som behövdes för produktionen.
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Det innebar påtagliga förändringar på arbetsplatser och i vardagslivet för de flesta i landet, och
för våra solidaritetsarbetare. Arbetsmoralen sviktade. Varubristen förde med sig hamstring och
svartabörshandel. En del handlare kunde sko sig
ordentligt. Landets ekonomi underminerades,
när egenproduktion och export ersattes av import, katastrofhjälp och vapenköp. Skuldsättningen ökade snabbt. Korruptionen växte, särskilt kring inköp och katastrofinsatser.
De fysiska farorna för våra solidaritetsarbetare
var begränsade. Däremot försvårades eller omintetgjordes viktiga projekt och insatser, och sådant
vi varit med att bygga upp raserades i Renamoanfall. I arbetet dök fel och fiffel allt oftare upp,
även om en majoritet av kollegorna kämpade på,
trots motgångar och brister. Men för många var
det hårda år av påfrestningar, slit och besvikelser.
Det medförde färre förlängningar av kontrakt
och tveksamhet inför utresan. Behov av förberedelser och introduktion av nya utresande ökade.

Från befrielse till »normalt«
Gradvis förändrades mycket till det som är det
»normala« för utvecklingsländer. Krigen underminerade och bröt ned både den gynnsamma sociala utvecklingen, ekonomins tillväxt och moralen. Stegvis återvann det globala systemet den
kontroll de tillfälligt förlorat i befrielsekampens
spår. De egna inslagen i den ekonomiska politiken har begränsats eller ersatts av föreskrifter från
Valutafonden och Världsbanken. Privatiseringar
av viktiga infrastrukturer, som telesektorn och
vattenförsörjningen, har begränsat utrymmet för
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demokratisk styrning av ekonomi och social utveckling. Det har lett till kursändringar, bland annat de förvaltningsgrenar där vi länge varit verksamma. Viktiga sektorer, som den finansiella, är
åter kontrollerade av utländska intressen. I stor
utsträckning har den nykoloniala återerövring
som vi fruktade för trettio år sedan redan vunnit
framgång i flera av våra samarbetsländer.
När allt fler beslut dikteras utifrån undermineras också ansvar, möjligheter att påverka och moral hos dem som arbetar i den offentliga sektorn.
Det ger friare spelrum åt de starka inom de privata sektorerna. De i beslutande ställning som vill
genomföra förbättringar och driva intern utveckling blir allt färre, medan andelen likgiltiga, nonchalanta, manipulativa och de som främst ser om
sitt eget hus växer.
Sedda i historiens backspegel ägde de tio-tolv
första åren av vårt praktiska solidaritetsarbete
rum under en historisk parentes, då befrielsekamp även i väpnad form var möjlig och hade
rimlig chans att lyckas.
Men den korta historiska parentesen var väsentlig. Bland stora grupper lever ännu den tidens verklighetsbeskrivning, kunskap och förebilder kvar, med dess ambitioner och förväntningar. På en del områden finns ännu möjlighet
att jobba för att förbättra människors levnadsförhållanden och deras förmåga att ta framtiden i sina egna händer.
Vad har Afrikagrupperna bidragit med under
sitt liv i Södra Afrika? Den frågan har naturligtvis
ett lika komplext svar för en organisation som
när den ställs till en människa. Och bara en del av
När södra Afrikas frihet var vår

Nytillträdda koordinatören Gunnel Alsén besöker 1989 ett kycklingkooperativ för blinda i Gutu i sydöstra Zimbabwe. Det ingick i ett projekt
Afrikagrupperna stödde.

svaret kan formuleras i siffror, pengar och bygget
av fasta föremål i terrängen.
En del av svaret är helt enkelt: genom att vara
där! Vi har haft roller på många nivåer och sakområden: som pålitlig vän och supporter, som
samtalspartner och som resurspersoner, som
kostnadseffektiv partner i genomförandearbetet,
som förespråkare och förmedlare av budskap och
verklighetsbeskrivningar utomlands samt som
förmedlare och administratör av kontakter, både
utomlands och i regionen, i Sverige och i andra
delar av världen. Ofta, men naturligtvis inte alltid, har vi setts som pålitliga, solidariska och kunniga. Ibland har vi tack vare detta kunnat fungera
som internkritiker, ifrågasättare av vad vi tyckt
vara tveksamma planer, beslut och aktiviteter och
fått gehör för våra synpunkter. Vi har medvetet
valt rollen som reskamrat, inte minst för att vi vetat att vi inte haft den terrängkunskap som krävs
för att leda resan.
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Min väg – Carl-Olof Selenius

J

ag kom till Afrika lite snabbare än det var
tänkt. I princip skulle man ha ordentligt
engagemang för Afrikagrupperna i Sverige
bakom sig när man började arbeta i Afrika,
men jag rekryterades nästan direkt till tjänstgöring på Somafco.
Mitt engagemang dittills hade inte handlat
om Sydafrika och apartheid utan om att bilda
opinion för att få Vietnam att lämna Kambodja.
När detta efter många år lyckades, ville jag ge
mig på en annan illegitim regim. Bakom konflikterna i världen såg jag supermakternas försök att dominera. Tidigare hade jag med mitt
engagemang gått emot Sovjets strävanden. Nu
kom jag att motarbeta den andra supermakten.
Tillsammans blev det ett ställningstagande mot
världens uppdelning i block, mot det kalla kriget.
Detta var den principiella bevekelsegrunden
– antiimperialismen. Men jag hade också engagerat mig som hyresgäst innan jag for till Afri-
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ka. Då gällde det att i samarbete med andra hyresgäster se vilka resurser som fanns i bostadsområdena och försöka hindra att det fattades
oförståndiga beslut ovanför huvudet på de boende.
Sedan jag blivit klar med min lärarutbildning och fått några års praktik såg jag en möjlighet att knyta ihop olika delar i mitt engagemang. Jag blev matematiklärare på sekundärskolenivå på Solomon Mahlangu Freedom
College (Somafco). På denna flyktingskola som
drevs av den sydafrikanska befrielserörelsen
ANC nära staden Morogoro i Tanzania arbetade jag ‒.
På Somafco kände jag mig genast hemma.
Det var frivilligarbetet som var grunden för
trevnad och välstånd och känsla av sammanhang, och det fördes en ständig diskussion om
politik och mål. Det var kort sagt som på Kantorsgatan i Uppsala, där jag bott innan. Och
dessutom fick jag användning för min yrkeskunskap.
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Med ANC i Tanzania
drev stora skaror
sydafrikanska ungdomar i landsflykt. Många
kom till Tanzania, där de togs om hand av ANCkamrater som redan var i exil. En skola och jordbruksproduktion för självförsörjning startade
utanför staden Morogoro på en nedlagd sisalplantage i Mazimbu, som tanzaniska staten
upplät åt ANC. Så började Somafco, Solomon
Mahlangu Freedom College.
Från  började Afrikagruppsmedlemmar
som besökt Mazimbu entusiastiskt beskriva hur
välplanerat ANC arbetade och hur snabbt bygget
av bättre skollokaler framskred, och hur de gärna
tog emot yrkeskunniga från Afrikagrupperna. Ett
kreatursuppfödarpar, Anders Emneus och Britt
Svensson, blev Afrikagruppernas första solidaritetsarbetare i Mazimbu. De började arbeta i november . Det fanns behov av att öka livsmedelsproduktionen eftersom »kampen accelererat
och fler personer gått i exil« som ANCs kassör
Thomas Nkobi förklarade i ett brev till Afrikagrupperna.
Många av ungdomarna var stadsbarn, som
aldrig hade drömt om att slå sig på jordbruk. Nu
var farmen bara en liten del av lägret, livet kretsade kring Somafco, som hade en mycket teoretisk
inriktning, och förberedde eleverna för fortsatta
studier i andra länder. Det var mångas dröm om
de inte sökte sig till andra ANC-läger för militär
träning.
Skolan tänktes bli ett alternativ till apartheids
SOWETOUPPRORET 1976
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- 
undermåliga skolutbildning för svarta, Bantu
Education. Det var viktigt att den lyckades: »Om
vi inte klarar att sköta en skola, hur ska vi då kunna sköta ett helt land?« Först beslöts att bara
ANCs egna medlemmar skulle vara lärare. Men
det visade sig svårt, eftersom ANC-medlemmar i
exil med utbildning ofta behövdes i annan verksamhet medan andra hade hunnit rota sig på annat håll i världen. Skolans rektorer och föreståndare, Mohammed Tikly och Tim Maseko, reste
därför  till i första hand Holland och Sverige
för att be solidaritetsrörelsen sända lärare. Skolan
sökte personer som hade lätt att anpassa sig, inte
lade sig i ANCs politik, men som gärna hade varit
politiskt aktiva hemma så att de visste vad de gav
sig in på och kanske bättre kunde uthärda negativa överraskningar.

Solidaritetsarbetare och flyktingar
Det behövdes verkligen mer anpassningsförmåga
än i det vanliga livet, där man ofta kan välja sitt
umgänge. I Mazimbu levde man tätt inpå varandra i storhushåll, fick dela hus med folk man
inte kände, med olika bakgrund och sedvänjor
och uppfattning om hur hushållet skulle skötas.
Hur matransonerna skulle disponeras fick huskompisarna komma överens om gemensamt. Solidaritetsarbetarna hade ändå valt att komma dit.
De hade pass och kunde ibland ta sig ut i det omgivande Tanzania. De flesta andra var flyktingar,
ibland med traumatiska erfarenheter, och med en
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Margareta Bergknut arbetade i Somafcos lågstadium.

enda möjlighet bort från denna främmande solstekta slätt, nämligen genom att bringa apartheid
på fall. För att krossa apartheid måste man arbeta
hårt.
Med stormsteg hade de byggt upp ett samhälle
som skilde sig helt från vad de hade erfarenhet av.
Detta var inte som någonstans i Sydafrika – det
var ju avsett att vara en negation av samhällssystemet där. Det fanns inte militär disciplin, som
i ANC-läger på annat håll. Det var något att vara
stolt över – men att trivas där var en annan sak.
Den första afrikagruppsfamilj som kom till
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Mazimbu var Knut och Margareta Bergknut med
barn. Knut hade en rätt lindrig tjänstgöring som
geografilärare på sekundärskolan, medan Margareta kämpade på en kaotisk primärskola. Allt satsades på sekundärskolan – den sågs som själva
poängen med Somafco-projektet – medan primärskolan var ett bihang. När primärskolan startades  var tanken att den skulle ha högst 
elever, men den växte inom några år mångdubbelt. När det blev känt i Sydafrika och bland exilsydafrikaner att det fanns en kvalificerad ANCskola i Mazimbu sände allt fler sina barn dit, samNär södra Afrikas frihet var vår

tidigt som barn som fötts i lägret kom upp i
skolåldern.

Primärskolan i kris
Primärskolan befann sig snart i kris, med bara en
enda utbildad lärare, föga ordnad undervisning
och med elever utan studievana och ofta nästan
obefintliga kunskaper i undervisningsspråket.
Utanför skoltid var det lika illa. De flesta barn hade inga föräldrar att ty sig till och inte mycket annan vuxenkontakt heller. Detta blev en utmaning
för Bergknuts, och för Afrikagrupperna, under
många år framöver.
Kanske hade ledningen inte vågat se sanningen
i vitögat, att flyktingvistelsen i Mazimbu skulle
bli så långvarig. Kanske fanns elitistiska attityder,
enligt vilka primärundervisning inte var så viktig.
Eller kanske var det bara så oerhört svårt att planera i u-lands- och flyktingtillvaro.
Knut bad om förflyttning till primärskolan,
där han behövdes bättre. Tillsammans med skolans nytillträdde rektor, Babu September, drev
Bergknuts starkt på för att göra ledningen medveten om vikten av att satsa på de unga eleverna.
Efter avslutat kontrakt, när skolförhållandena blivit lite bättre, arbetade de fram ett projekt för lägerskola och skolutbyte, finansierat av penninginsamlingar i Sverige, för att ge Mazimbus
barn så mycket normala erfarenheter som möjligt
av ett liv utanför lägret.
Afrikagrupperna sände  en arkitekt,
Gabriel Marin, att delta i planerandet och byggandet av skolbyggnader och elev- och personalbostadshus. Hans hustru Raquel Rivas gjorde en
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insats på förskolan, som liksom primärskolan
förde en kamp för att ge så mycket trygghet som
möjligt åt barn som skiljts från sina föräldrar.
Marin-Rivas blev den andra barnfamiljen på Mazimbu, och också den sista. Förhållandena var
tuffa för barnfamiljer, med malaria och andra
sjukdomar och en skola som inte alltid fungerade, men samtidigt var Mazimbu på många sätt en
rolig miljö för barnen, en stor gemenskap.

Pionjärtiden avslutad
Efter Gabriels arkitekt- och byggledarinsats var
Mazimbu-området nästan färdigbyggt. Det innebar också ett slags slut på pionjärtiden. Nu fanns
ordentliga byggnader för både skola och boende,
det fanns mjöl och socker att köpa i Tanzania. Somafco hade blivit känt och solidaritetsgåvor från
hela världen fyllde Mazimbus förråd med undervisningsmaterial och mat. Det besked jag fick när
jag reste dit som lärare var att det kunde vara
matbrist, men att man kunde jaga småvilt. När
jag anlände  visade det sig att mina farhågor
att behöva jaga för att överleva var obefogade. Inte var dieten förstås alltid som man var van vid
hemifrån – det fanns varken korv, ost eller mjölk.
Ibland var lägrets förråd så fullproppade att man
inte kom åt något annat än det som var inlämpat
sist, så vi allihop under veckor kunde få äta oss
igenomen massa säckar med bönor innan det
kunde bli tilldelning av det goda som fanns längre in.
Nu låg Soweto-upproret inte längre helt nära i
tiden. Det kom visserligen nya flyktingar hela tiden – även unga barn blev förföljda av apart147
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heidregimen när kampen hårdnade – men de nya
kom till något färdigetablerat. Efter ett hektiskt
politiskt liv i Sydafrika blev de satta på skolbänken för att skaffa kunskaper, som förmodades vara bra för Sydafrikas folk. Sambandet var inte helt
klart mellan det de lärde sig och det de ville kämpa för, och de hade kanske mer tid för eftertanke
och tvivel än de haft hemma som skolstrejksorganisatörer.
Att tala om sin misströstan var inte lätt. De
äldre, politiskt motiverade, eleverna, med egna
erfarenheter från Sydafrika, kunde kanske lägga
locket på och studera, men för de yngre eleverna
behövdes mer. En del barn – glada och hoppfulla
upp i mellanstadiet – slocknade efterhand som
insikten mognade om hur utsatt deras situation
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var, utan pass i ett bottenlöst fattigt land, beroende av biståndsgivares nycker.
Primärskolelärarna Elsa-Maria Bergström och
Peter Johansson fick en viktig uppgift i att ge eleverna vidare erfarenhet än lägertillvarons, så att
de skulle ha referenspunkter för framtiden.
Många hade aldrig upplevt ett samhälle med
pengar, löner, arbetslöshet – sådant som är en realitet för nästan alla andra i världen. Afrikagrupperna drog igång ett välfungerande projekt som
försåg biblioteket där med relevanta böcker, tidskrifter och musik- och videokasetter för barn
och ungdomar, och som samtidigt informerade
om Somafco och apartheid i Sverige.
Några elever fick möjlighet att åka till Sverige
för att träffa elever och andra som engagerat sig
mot apartheid. Bakom projektet stod Åbyskolan i
Gamleby i Småland, vars lärare, rektor, elever och
föräldrar hade engagerat sig länge för Somafco på
olika sätt. Afrikagrupperna var med på ett hörn
tillsammans med många andra föreningar.
Först kom två flickor från Småland, tretton
och fjorton år gamla till Mazimbu. De fick bo på
elevhemmet och gå tre veckor i klass sex i primärskolan och delta i en helgutflykt med »Bush
Club«. Åter i Gamleby berättade de om sin erfarenhet för sammanlagt  elever.
Sen åkte en kulturgrupp bestående av en lärare
och åtta elever mellan  och  år från Somafco
till Gamleby. Det var en rejäl utmaning att genomföra en sådan resa i flykting- och u-landstillvaro, med inblandning av tanzanisk byråkrati, säkerhetsbedömningar, och valhänthet, rentav ovilja hos en del ANC-kamrater. Det lyckades ändå,
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Utbyteseleverna Hanna
Knutsson och Cecilia
Luther från Gamleby
med två Somafco-elever
vid ingången till
sekundärskolan.

men med en hel del problem och ordentlig försening . När eleverna väl kom iväg blev turnén en
succé.
På Mazimbus sjukhus arbetade genom åren fyra sjuksköterskor. Det började med Boel Gunnarsson, följd av Karin Persson, Ewa Håkansson
och till sist Kikki Petersson. Afrikagrupperna blev
efterhand tveksamma till att sända fler sjuksköterskor, men fortsatte trots allt till slutet. Visst
fanns det behov med ett par tusen personer i lägret, varav många barn som var utan sina föräldrar. Det var ett ständigt tryck på klinikresurserna,
både för malaria, den stora och fruktade sjukdomen, och mycket annat. Problemen var att solidaritetsarbetarnas kompetens inte utnyttjades rationellt och att det inte fanns en arbetsledning
som kunde säkra en rimlig arbetssituation med
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ett minimum lediga dagar och jourfria nätter.
Småningom blev situationen mycket bättre.
Solidaritetsarbete på ANC-lägret var inte vanlig kunskapsöverföring, behoven var speciella.
Karin Persson skrev i september  i en rapport: »ANC har utbildade yrkeskunniga människor, men de är placerade på andra ställen eller är
på vidareutbildning. Framtidens Sydafrika behöver välutbildade medborgare, så då får vår uppgift som solidaritetsarbetare bli att vara gap fillers,
så att Mazimbu kan fungera så länge det behövs
ett Mazimbu«.

Nelson Mandela Bush Club
Hans Erik Lang och jag kom som lärare, båda
med inriktning på matematik. Vår undervisning
handlade mycket om att bibringa eleverna en rea149

Elsa-Maria Bergström
i lektagen med sina elever.

listisk uppfattning om sin omvärld. Insamlingen
till primärskolan som engagerat många i Sverige
kom väl till pass. En minibuss och campingutrustning anlände, avsedda för primärskolans lägerklubb, »Nelson Mandela Bush Club«. Detta
stolta namn skulle målas stort och fantasifullt på
bussen, men det uppstod betänkligheter om säkerhetsfrågor – var det klokt att frakta omkring
barn i en buss som med den fängslade ledarens
namn så tydligt annonserade motstånd mot
apartheid, när man visste att apartheids agenter
sökte tillfälle att slå till? Och att stympa namnet
och bara måla dit »Bush Club« hade kunnat
missförstås detta år då George Bush den äldre
nyss valts till president i USA. Så bussen fick fullgöra sitt värv grå som den levererats från fabri150

ken, utan annan text än den stora adresslapp den
försetts med i Sverige, på vilken det av någon anledning skrivits mitt namn, »Carl-Olof Selenius«,
som mottagare, vilket förskaffade mig rykte i
trakten som bussägare.
Med bussen gjordes studie- och rekreationsresor till havet och till historiska platser och skolor i
Tanzania för att visa barnen andra sidor av det
land de växte upp i. Bussen och campingutrustningen gav oss möjlighet att göra kortare utfärder
med övernattning.
Såsom andra biståndsarbetare var vi inte nöjda
med att vara gap fillers, fast det var vad som begärdes av oss. Vi förstod visserligen att det var
svårt för ANC-medlemmarna att tänka på långsiktig utveckling av sina arbetsplatser – de ville ju
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hem. »Freedom in our lifetime«, brukade det sägas. Men frågan är om vi solidaritetsarbetare
trodde på det slagordet. Det var kanske snarast ett
trösteord mot hopplösheten.
Lärarna Håkan Karlsson, Cristina Andersson
och Karin Carlsson kom till Somafco i början av
-talet. För dem var situationen återigen en
annan. Sydafrika hade kommit närmare igen. Nu
kom politiska förändringar slag i slag. I september  hade Karin Persson skrivit: »Att få bo
och arbeta på Mazimbu nu är ett stort privilegium. Vi är på något sätt i händelsernas centrum,
trots alla milen mellan Mazimbu och Sydafrika.
Framtidsperpektivet för AROs arbete på Mazimbu är ju helt självklart att få avsluta det så snart
som möjligt – därför att ANCarna åker hem«.

Den långa vägen hem
I februari  legaliserades ANC, vilket var ett
oerhört glädjebud. Men det betydde inte ens ett
slut på strömmen av nyanlända från Sydafrika.
Tvärtom lockades många dit av publiciteten
kring Nelson Mandelas och Walter Sisulus besök i
Mazimbu. Andra flydde från det upptrappade
våldet i Johannesburg och Natal.
Samtidigt började den mödosamma, utdragna
repatrieringsprocessen. På väggen till administrationsbyggnaden kom listor upp med namn på
dem som apartheidregimen hade beviljat rätt att
återvända. Dit styrde folk sina steg gång på gång
för att kolla om de fanns med, utan att visa sina
motstridiga känslor. Där fanns hopp och besvikelse, skräcken att bli bortglömd och kvarlämnad
när de andra begav sig iväg, och kanske ängslan
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över vad som skulle hända en i ett Sydafrika där
man efter år i exil inte längre hade en naturlig
plats. Det gällde för alla att vänja sig vid ett normalt samhälle, med pengar, anställningar, hyror.
Det var svårt att få primärskolan att fungera
när de kompetenta ANC-ledarna åkte hem för att
delta i avvecklingen av apartheid, eller helt enkelt
för att de äntligen fick återvända. Oro och moralupplösning växte. De unga män som tillfälligt
satts som ledare för lägret hade inte tillräcklig
auktoritet för att hindra att kriminalitet, desperation och vanskötsel bredde ut sig. Tre afrikagruppslärare stod hjälplösa inför maktmissbruk
som drabbade primärskolan och blev själva måltavla för trakasserier när de reagerade mot att
skolaga infördes. Efter diskussion med lägerledningen och uppmuntrade av ANC-organ utanför
lägret beslutade Afrikagruppernas styrelse att dra
tillbaka sina lärare från och med slutet av juni
. Strax efteråt beslutade ANC att skolan skulle läggas ner.
Efter att primärskolan avvecklades fanns en afrikagruppare kvar, sjuksköterskan Kikki Petersson. Förhållandena var fortfarande kaotiska, och
därför arrangerades något som knappast varit
möjligt under tidigare år – telefonkontakt med
kontoret i Stockholm. På överenskommen tid
varje vecka skulle Kikki befinna sig på Morogoro
Hotel, som med litet tur kunde nås per telefon
från Sverige.
Några månader senare var tiden mogen att
överföra afrikagruppsbilarna i ANC-ägo, och
Kikki reste hem. Afrikagruppernas saga i Mazimbu var all, efter ganska precis tio år.
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Min väg – Magnus Walan
in resa med Afrikagrupperna började
i gymnasiet ‒. Jag blev
upprörd över att media likställde de
väpnade rörelser i Angola som samarbetade
med Sydafrika med befrielserörelsen MPLA
som inte gjorde det. Jag minns ett möte på biblioteket i Linköping där Sören Lindh var en av
talarna.
Det blev Afrikagruppernas styrelse, en studieresa till Guinea Bissau ‒, mer än tio
års arbete i ISAKs styrelse och deltagande självständighetsfirandet i Zimbabwe . Genom
Afrikagrupperna och ISAK fick jag ANCs förtroende att resa in i apartheids Sydafrika som
en representant för solidaritetsrörelsen i väst.
Mina Sydafrika-resor till det underjordiska
ANC varade från  till valet .
Sydafrika blev för mig starka upplevelser. De
sörjande kvinnorna på massbegravningen i
Alexandra som inte visar något hat mot mig
som vit trots att deras barn nyligen dödats av
vita soldater, hur jag istället blir varmt omfamnad. Hur jag på post- och telearbetarnas fackförbundskongress blir spontant uppropad att
tala om solidaritetsarbetet i Sverige. Eller när vi
stoppas i en vägspärr av soldater ur Riot Squad

M
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och får låtsas att ordföranden för UDF, Albertina Sisulu, är piga i vårt hem i Johannesburg och
att jag bara skall köra henne hem. Hur det var
att resa i tvångsförflyttningsläger i reservatet
Kwa Zulu Natal förklädd till katolsk Pater.
Sydafrika var en politisk skola på flera plan.
När vänner i människorättsarbetet i Sydafrika
frågade mig hur jag kommenterade uppgifterna
om att ANC i sina angolanska läger använt tortyr, avrättat politiska dissidenter och misstänkta spioner svarade jag svävande att det är en
svår situation. Då blir jag utskälld efter noter.
Med rätta insåg jag senare. Det är aldrig acceptabelt med tortyr. Lojalitet mot partier får aldrig vara viktigare än lojalitet mot grundläggande värderingar och principer som just att aldrig
acceptera tortyr. Att alltid utgå från de fattiga
människornas perspektiv och intressen. På
denna punkt tycker jag Afrikagrupperna stundtals varit svaga på grund av lojalitet till partier
och stater. Det inverkade, till exempel, när
svenska påtryckningar fick Sydafrika att köpa
JAS Gripen.
Men det förtar inte helheten. Utan Afrikagrupperna hade Sverige varit fattigare. Och
mitt liv mycket annorlunda, mycket fattigare.
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Hemligt stöd för hälsa, medier och land
 
översvämmades den
svenska legationen i Pretoria av förfrågningar om
stöd till olika projekt mot apartheid. Sveriges positiva inställning till ANC var känd bland progressiva kretsar i Sydafrika och det fanns möjligheter till viss regimkritisk verksamhet, som bildandet av UDF  gav vittne om. Legationen
klarade inte av denna anstormning. Regeringen
beslutade att använda sig av folkrörelser inom
den svenska antiapartheidrörelsen för att kanalisera pengar till kampen inne i Sydafrika.
i
Afrikagrupperna
Sverige var en av de
organisationer som
tillfrågades.
För oss föll det sig
naturligt att stödja all
kamp mot apartheidregimen även
om det kunde ses
som att vi därmed
bröt mot de av oss
önskade sanktionerna. Men vi överlade
alltid med ANC om
vilka projekt vi
Southern African Literature Society
tänkte stödja och
(SALS) i Botswana förmedlade böcker
inväntade klarteckoch skrifter mellan Sydafrika och omvärlden.
en från dem.
I BÖRJAN AV 1980-TALET
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Till en början riktade sig vårt stöd till medier
och hälsoprojekt. Mot slutet av -talet började vi även att stödja organisationer, som arbetade
med att återbörda land till svarta.
Genom mediestödet hoppades vi också förbättra vår information inifrån Sydafrika. De första projekten vi stödde kunde dock inte verka inne
i landet utan arbetade från Zimbabwe och
Botswana. Även där levde de farligt och blev vid
flera tillfällen attackerade i sydafrikanska militära
räder.
Med tiden började det dyka upp en rad textmedier i Sydafrika med regimkritisk inriktning.
De hade det besvärligt både ekonomiskt och politiskt. Flera redaktörer tillbringade mer tid i domstol än på tidningen. Deras undersökande journalistik var mycket besvärande för regeringen
och tillhörde antagligen den skickligaste och
djärvaste i världen vid den här tiden.

Journalistutbildning
När Weekly Mail (numera Mail & Guardian) förbjöds att utkomma en månad på hösten 
kunde vi finansiera en utbildning för personalen
för att hålla den samman tills tidningen kunde
börja komma ut igen. Det blev starten på ett flerårigt stöd till tidningens journalistutbildning,
som leddes av författaren Don Mattera och
andra. Utbildningen låg väl i tiden för det fanns
få svarta journalister och även de stora drakarna
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ningen mot apartheid. Tidningen leddes av Max
du Preez, senare TV-kommentator (men avstängd ). Han var det närmaste jag någonsin
kommit en tvättäkta boer om än radikalare än de
flesta. Han älskade sitt Volk och omfattade en positiv afrikanerdom utan rasistiskt tänkande.
I Kapstaden med omnejd bedrevs en medieutbildning på gräsrotsnivå, som producerade nyhetsblad, anspråkslösa till sin utformning men
fyllda av sprängstoff. De skrev om och för lantarbetare, som hölls hårt av sina arbetsköpare, men
kunde nås när de ibland tilläts lämna sina arbetsplatser.
Bush Radio verkade också i Kapstaden men
fick inte licens att sända. När de trots detta gick ut
i etern stoppades de genast och deras utrustning
beslagtogs. Alternativa etermediers genomslagskraft var alltför stor för att kunna tillåtas. Därför
kom vårt huvudsakliga stöd att riktas till textmedier, som blev den enda möjligheten att få ut en
apartheidfientlig information.
Med datorn på en resväska mellan våningssängarna skriver Bertil
Högberg rapport från mötet med journalistutbildarna på Mail &
Guardian 1993.

behövde rapportera från de svarta förstäderna.
Flera av de journalister som startade sin mediebana här innehar i dag toppositioner i branschen.
Särskilt spännande och roligt var det att stödja
afrikaans-språkiga medier som Saamstaan i
Oudtshoorn och Namaquanuus i Springbok. Den
mest framgångsrika var Vrye Weekblad. Även här
gällde stödet utbildning. Tidningen blev berömd
för sina avslöjanden av polisens ljusskygga metoder och var den första afrikaans-språkiga tid154

Ett nytt hälsovårdssystem
Den huvudsakliga orsaken till de svartas dåliga
hälsa var apartheid. Vårt omfattande stöd till
hälsoprojekt vid Witwatersrands och Durbans
universitet hade sin spets riktad mot apartheid.
Dels forskade de fram ett helt nytt hälsovårdssystem för Sydafrika efter apartheid då alla skulle
ha tillgång till likvärdig hälsovård, dels prövade
de sina idéer i olika projekt i svarta förstäder
(Alexandra) och på landsbygden (Muldersdrift
utanför Johannesburg). Dessa försöksområden
blev något av befriade områden. Erfarenheterna
När södra Afrikas frihet var vår

I Namibia stödde vi den kritiska dagstidningen
blev basen för ANC-regeringens offentliga hälThe Namibian, elevrörelsen NANSO och ett prosovårdsprogram.
gram för att skapa dialog mellan SWAPO och
Ett besök vid Alexandra Health Clinic blev
grupper inne i landet före valet till grundlagsstifmitt första möte med Sydafrikas svarta verkligtande församling  inför självständigheten.
het. Under en liten rundvandring kring kliniken
Den svenska regeringen var noga med att det
hamnade jag mitt i en begravning av ett barn.
inte fick framgå att pengarna
Moderns förtvivlan berörde mig
starkt, liksom de anhörigas för»Till skillnad från andra kom från den. I början gick våra
kontakter med mottagarna via
sök att trösta. Liknande upplebiståndsorganisationer
den svenska legationen, men
velser av total hopplöshet erfor
snart blev kontakterna direkta.
jag i Muldersdrift när jag följde
har vi alltid haft vårt
Eftersom Afrikagrupperna var
en ung medicinestuderandes
en antiapartheid-organisation,
försök att hålla liv i ett utmärglat
kontor i East London,
som stödde den väpnade kambarn. Föräldrarna var alkoholinära våra partner, vilket pen i södra Afrika, utgick vi från
serade lantarbetare och bostaden ett ruckel av lera. Möjligheatt det inte var bra för våra partde uppskattade.«
terna för dessa att förstå hur att
ner att ha öppen kontakt med
sköta ett barn och medicinering var obefintliga.
oss, särskilt inte ta emot pengar. Vi inrättade därNågon hjälp av farmaren var inte heller att vänta.
för en fantomorganisation, Afrodem, som skulle
Dessa episoder var undantag. Jag besökte våra
ha alla officiella kontakter och alla pengar slussas
partner varje år. Jag vistades huvudsakligen i det
via den. Afrodem hade ett postfack och eget posteuropeiska Afrika, bortsett från några övernattgironummer. Vi planerade att ha en fax i min kälningar hos vänner i något bantustan (de så kallalare. Den skulle kallas Lurifax.
de hemländer, som apartheidstaten ritat upp som
Men vi upptäckte snart att det bara blev krångde olika svarta etniska gruppernas områden, red.
ligt. Enbart att ljuga konsekvent var svårt. Våra
anm). Det afrikanska Afrika erfor jag sällan.
partner i Sydafrika och Namibia förstod heller
Att vi engagerade oss i landfrågan var en naaldrig hur det hela fungerade. De ställdes dessturlig fortsättning på vårt antiapartheid-arbete.
utom inför ett dilemma då deras verksamhet på
Med tiden koncentrerade vi vår verksamhet till
intet sätt var olaglig och de inte ville bli förknipÖstra Kap, som vi bedömde som den provins
pade med underjordisk verksamhet. De fick vissom hade störst behov. Till skillnad från andra biserligen inte ta emot bidrag utifrån, men det lösståndsorganisationer har vi alltid haft vårt kontor
tes enkelt med att vi enligt kontrakten köpte ini East London, nära våra partner, vilket de uppformation och andra tjänster av dem. Det blev
skattade.
dyr information.
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På förbjudna listan
då jag, som
representant för Afrikagrupperna, var gäst vid
MPLAs första och veckolånga kongress i Luanda.
Vi från solidaritetsrörelserna bodde på Hotel
Tropico, där också befrielserörelsernas delegationer bodde. Vid en måltid fick några från SWAPO
syn på det exemplar av Befrielsekampen i Afrika
jag hade med mig. De bad mig översätta rubrikerna. De blev ivriga: »Den boken behöver vi.
Översätt den till engelska!«
Det var lättare sagt än gjort och tog flera år.
ZED Press, ett tredje världen-inriktat bokförlag i
London, var intresserat
men behövde subventioner för att ro det i land.
Var fanns pengarna? Vi
sonderade terrängen. I
mina anteckningar fanns
en notering om att
»Craig Williamson är
mannen att kontakta i
Genève«. International
University
Exchange
Fund (IUEF) i Genève
leddes av Lars-Gunnar
Ericsson, en vän till
Olof Palme, och kanaliserade utbildningsstöd
Afrikagruppernas studiebok utgavs på
engelska av ZED Press och blev genast
till sydafrikanska flykförbjuden i Sydafrika.
tingar. Innan vårt samDET BÖRJADE I DECEMBER 1977
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arbete blev av avslöjades Craig Williamson som
överste i apartheidregimens säkerhetspolis och
IUEF sprack som en varböld. Senare framkom att
Craig Williamson stod bakom flera av apartheidregimens mord på motståndare i exil, bland
andra på Ruth First.
Till slut hamnade vi i den trygga fållan Sida,
som beslöt om ett generöst stödköp till ANC,
SWAPO och SACTU (den sydafrikanska fackliga
organisationen som stod nära ANC). Dessa fick
ett tusen exemplar var av boken när den kom ut
. Jag vet inte vart dessa donerade böcker tog
vägen. Somafco, ANCs skola i Tanzania, var en av
mottagarna och jag har hört att några exemplar
av boken fanns där. Böcker till SWAPO skickades
till deras läger i Kwanza Sul i Angola, men ännu
har jag aldrig hört någon säga att de sett den.
Däremot blev The Struggle
for Africa rentav populär i The Struggle for
Sydafrika. Så fick den också Africa blev rentav
gratis reklam av apartheidregimen, som genast satte upp populär i Sydafrika.
den på listan över förbjudna
Apartheidregimen
böcker. På olika vägar
smugglades den in i landet. I satte genast upp den
Johannesburg såldes den unpå listan över
der disken av åtminstone två
bokhandlar. I Swaziland drev förbjudna böcker.
John Daniel en bokhandel,
som sålde på postförskott, vilket var populärt i
Soweto och andra svarta förstäder. The Struggle
När södra Afrikas frihet var vår

Afrikagrupperna gav under de tjugo åren mellan 1975 och
1994 ut drygt femtio böcker och skrifter om södra Afrika.

for Africa var en av deras bestseller, berättade han.
Fortfarande möter jag sydafrikaner för vilka
vår bok var betydelsefull. En färgad kvinna från
Kapstaden berättade för ett par år sedan att »de
brukade be folk som for till London att skaffa en
eller ett par exemplar av boken«. Hon skrev till
mig att »för många betyder en viss bok enormt
mycket. För en del är det en bok av Frantz Fanon,
för andra Paolo Freire, för mig var det denna
bok.«
I dag när folk storknar av alla informationsflöden kan det förefalla underligt att vår bok kunde
vara så betydelsefull. Men det var den, av tre goda
skäl. För det första hade ingen annan bok ingåenNär södra Afrikas frihet var vår

de skrivit om befrielsekampen i alla södra Afrikas länder. För det andra
gav den befrielserörelserna tolkningsföreträde. För det tredje beskrev den kampen som
legitim och omöjlig att besegra, detta i en tid då
man både här och där lätt kunde misströsta.
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Uppdrag frihet
NÄR DET FÖRSTA FRIA VALET i Sydafrika äntligen kunde hållas i slutet av april  var också
Afrikagrupperna med. Dels var några medlemmar i Sydafrika redan flera veckor före valet, med
uppdraget att rapportera till kontoret så ofta vi
kunde. Det rådde en nervös stämning, framför
allt bland många vita. En bomb på Johannesburgs flygplats, med många döda som följd.
»Hemlandet« (reservatet) Bophuthatswana invaderades i mars av yttersta högern ledd av Eugene Terreblanche. Kuppen misslyckades och extrema vita fick
chockerade beskåda hur tre
av kuppmakarna sköts ihjäl
av hemlandspolisen framför
TV-kamerorna.
Många svarta var misstänksamma mot valproceduren, inte minst mot det osynliga bläck som skulle penslas
på deras händer för att förhindra dubbelröstning. Men
det fanns också en glädje och
beslutsamhet. Vid ett stort
utomhusmöte för ANC i Zoo
Lake Park i Johannesburg, en
rave kallade de det, talade en
Bo Pehrsson, folkhögskollärare
från Sigtuna, en av PEMSAs fredsav ANCs ledare, »Tokyo«
övervakare. »Forgive and forget«
Sexwale, om hur många vita
(förlåt och glöm) var en av slogahamstrade
bönor
och
nerna då.
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stearinljus. »They can have their beans and candles«, utopade han, »the moon and the sun are shining on us«.
Afrikagrupperna deltog också i i PEMSA, Peace Monitoring in South Africa, ett samverkansprojekt i Sydafrika för fredsövervakning tillsammans med sexton andra organisationer,
bland andra ISAK, Lutherhjälpen, Sveriges Kristna Råd, LO/TCOs biståndsnämnd. Inkatha och
ANC hade i flera år haft våldsamma sammanstötningar i Natal-provinsen och de östra förorterna
till Johannesburg, där många migrantarbetare
från Natal bodde.  slöts ett fredsavtal, men
det bröts gång på gång. Inom ramen för PEMSA
deltog totalt  fredsövervakare från Sverige tillsammans med tre sydafrikanska organisationer
för fredsövervakning under perioden augusti
 till oktober .
Under valet fungerade flera medlemmar av Afrikagrupperna som valobservatörer, inom ramen
för ISAK. De flesta posterades i Östra Kapprovinsen. Jag befann mig i kåkstaden Philippi i Kapstaden. En minnesbild från vallokalen symboliserar
det folkliga motståndets seger. En valurna var så
bucklig att den inte gick att använda. Den måste
kunna öppnas för att kunna förseglas och föras
till rösträkning. Ingen fick upp den. Trots förbud
mot vapen i vallokalen hämtades en soldat, som
under svettigt arbete lirkade upp valurnan med
sin bajonett. Äntligen ett konstruktivt sätt att
bruka apartheids vapen.
När södra Afrikas frihet var vår

Min väg – Elle-Kari Höjeberg
.
Det är sextiotal och Stockholm och Kungsgatan
och vinter/vår och jag älskar plommon. Mamma och jag går förbi in i en fruktaffär på Kungsgatan och där finns de härligaste plommon,
stora, saftiga!
– Var kommer de ifrån?
– Sydafrika, säger expediten.
– Då köper vi inte, slår mamma fast.
Jag var förtvivlad, expediten upprörd. Hur
utsätter modern sitt barn för indoktrinering
och propaganda!
.
Det är sjuttiotal och från Portugal har nejlikornas revolution inneburit självständighet för
bland andra Moçambique, vars flyktingar jag
mött åren innan i flyktingläger i Tanzania. Vi
möter ett sargat land som drömmer om en
bättre framtid, öppet, tolerant och frisinnat.
Men den närmaste omvärlden är sträng – i öster Rhodesia, i söder apartheids Sydafrika, där
vi mellanlandar närmast av misstag…
.
Med ett turistvisum till Sydafrika öppnas en
glipa som jag vill använda för att sprida kunskap om det som sker. Under pseudonym (Ulla
Andersson) kan jag förmedla röster inifrån landet och ändå återvända, år efter år. Det blir
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sent sjuttiotal och tidigt åttiotal och Sydafrika
alltmer isolerat och stängt. En del berättar jag i
radion, annat i artiklar runtom. Men genom
Afrikagrupperna och Afrikabulletinen kan jag
komplettera och fylla ut. Det känns meningsfullt och rätt!
.
Tio år senare är jag tillbaka i Sydafrika. Det är
 och val och högtidligt att få se ett land gå
in i en ny era. Jag står på Taffelberget i Kapstaden och ser ut mot fängelseön Robben Island
som snart ska bli ett monument över en förfluten tid, ett museum!
.
Nu är det . Sydafrikas -åringar har levt
hela sitt liv utanför apartheid, i Zimbabwe råder däremot ofärd på ett sätt vi inte kunnat
drömma om, och blev Moçambique det toleranta och frisinnade samhälle jag hoppades på?
.
Finns det ett samband mellan plommonen jag
inte fick äta på sextiotalet och min dröm idag
om att även zimbabwierna ska få styra över sina
liv? Jag vill tro att det är så. För i grunden handlar det om en uppfattning om rättvisa och människors lika värde som med andra förtecken
och andra fokus är lika aktuell i dag som igår.
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I ISAKs grupp av valövervakare i Sydafrika fanns många Afrikagruppsmedlemmar. Här iförda valövervakarnas blåa
skärmmössa.

När det omöjliga blev möjligt
blev en
upplevelse som vi som var med sent ska glömma.
I fem dagar besökte jag, tillsammans med två
andra utsända från ISAK, Ulf Halldin från
Halmstad och Karin Nyberg-Fleisher från Stockholm, vallokaler i Peddie, ett fattigt svart landsortsdistrikt i det som fram till dess varit det svarta hemlandet Ciskei. Som internationella valobservatörer var det vår uppgift att granska om valet var fritt och rättvist och rapportera alla tendenser till valfusk.
SYDAFRIKAS FÖRSTA FRIA VAL 1994
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Själva röstförfarandet var laddat med symbolik. Vuxna människor vars röst aldrig tidigare
räknats fick nu för första gången gå till valurnorna på samma villkor som deras tidigare förtryckare. För de svarta bekräftade valproceduren att
apartheid var över och en ny tid hade börjat.

Första valdagen 26 april, tisdag
Vi befinner oss faktiskt i en kyrka – den lilla sjukhuskyrkan i Peddie. De bruna nötta kyrkbänkarna av trä nedplockade och hopställda i ett hörn.
När södra Afrikas frihet var vår

mannen och snör av skor och strumpor. Sen tar
Istället har de ställt upp skrivbord och valbås enfunktionären lampan under armen och glider
ligt ett förutbestämt system.
ned under bordet för att kontrollera fötterna.
Utanför hänger en blå banderoll med vita stora
Samma sak vid tredje stationen där de sprejar fobokstäver, »vote here« »stem hier« »vota« »apha«
ten med osynligt bläck, och kontrollerar med
på staketet till kyrkoherdens grav.
lampa att märkningen tagit.
Denna första dag är bara en vallokal öppen i
Det sydafrikanska valet innehöll många sådana
Peddie. Det är röstning för dem som är för gamla
ögonblick när det omöjliga gjordes möjligt.
och sjuka för att stå i kö. En strid ström av miniFör att hindra valfusk i Sydafrikas första fria
bussar och privatbilar ringlar in på gården. Ut
val, hade den oberoende valkommissionen skapat
strömmar gamla, handikappade och en och anen valprocedur som var så
nan höggravid kvinna. När röstningen börjar står cirka  per»Vuxna människor vars röst avancerad att ingen begrep
fullt ut hur man skulle göra.
soner utanför, det blir en lång
aldrig
tidigare
räknats
fick
nu
Vi fick en glimt av valkomväntan på att få rösta.
missionens byråkratiska nåd
Här i Peddie är alla förstaför första gången gå till
när det var dags att försegla
gångsväljare – både väljare och
valurnorna på samma villkor de första valurnorna. Ur en
valförrättare.
låda plockade man upp lack,
Vid ingången står två persosom deras tidigare
sigill, metallsigill, metalltejp
ner och kollar ID-handlingarna.
förtryckare.«
och en stor lapp för urDär kommer en gammal farbror
sprungsmärkning.
och sträcker fram en utsliten
Hur skulle man nu göra? Hemlighetsmakeriet
passbok som ramlat i småbitar, sidan med foto
hade varit så totalt att ingen hade fått se valuroch namn är knappt läsbar.
norna innan de kom på plats i vallokalerna, än
En av de första vi följer in i lokalen är en hanmindre instruerats att hantera dem. Dörrarna till
dikappad man i rullstol. Vid den första stationen
lokalen stängdes och valförrättare, partirepresenefter ID-kontrollen skall en kontroll av händerna
tanter, valövervakare och observatörer samlades i
göras med en speciallampa, som avslöjar om man
en tyst begrundan kring den olycksaliga lådans
redan röstat. Eftersom inga röstlängder förekominnehåll. Det blev ett grupparbete för att lista ut
mer får varje röstande ena handen märkt med
alla tänkbara förseglingar så valurnan skulle vara
osynligt bläck för att inte kunna rösta igen. Prohelt fusksäker. Ulf som i sitt jobb på AGA försegblemet är bara att mannen i rullstolen har gravt
lar gasflaskor hade ett klart försprång.
missbildade händer, låsta i inåtböjt läge så de är
Som kronan på verket för att garantera försegomöjliga att föra in under UV-lampan. Skötaren
lingen skulle valurnan förses med ett gammalsom är med honom sätter sig då ned framför
När södra Afrikas frihet var vår
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dags lacksigill. Så var tanken. Men det satte oss
bokstavligt i klistret. Redan efter första stämplingen var sigillet så inkletat med lack att det var
omöjligt att läsa identifieringsnumret.
Med hjälp av den lokale parlamentskandidaten
för ANC kom vi på råd. Vi gick ut till hans bil,
öppnade motorhuven, tog upp oljestickan och
smetade på lite svart motorolja på sigillet. Det
fungerade perfekt. Lacket släppte som det skulle
från sigillet, och alla var nöjda. Efter lunch gjorde
vi ett besök på lanthandeln i Peddie och inhandlade en halvliter fiskolja. Vi hade gjort oss beredda för de följande dagarnas hektiska värv.

Den första allmänna valdagen
27 april, onsdag
Nu började det på riktigt. Det skulle bli en lång
dag.
På morgonen insåg vi att det här med övervakning nog inte skulle bli att stå still i en vallokal
hela dagen och titta på när folk röstade. Redan i
första vallokalen fann vi valurnorna mycket bristfälligt förseglade. Resultatet av valet låg öppet för
vem som helst.
Så hade ju valförrättarna heller aldrig fått se
valurnorna före valdagen. Allt valmaterial hade
förvarats under sträng sekretess. De delar som
varit kända i förväg fungerade bra, bordens placering var oklanderlig i alla vallokaler vi besökte,
men resten gick det sämre med. Vi insåg att om
valet skall fungera i trakten måste vi hjälpa till att
få ut kunskapen om hur man hanterade valurnorna.
Taktiken ändrades och vi bestämde oss för att
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Valövervakarna Karin Nyberg-Fleisher och Ulf Halldin diskuterar med valförrättarna i en skola, som blir vallokal,
utanför Peddie.

försöka hinna med så många vallokaler som möjligt. Med  vallokaler utspridda över ett område
stort som en glesbygdskommun i Norrlands inland, var valet i Peddie inte helt lätt att övervaka.
På två dagars intensivt körande på små grusvägar
ute på landsbygden hann vi med  vallokaler
och dessutom fem återbesök där det varit problem. I varje ny vallokal donerade vi en skvätt
fiskolja till sigillet, och gav råd om hur man skulle försegla valurnorna.
Ofta ligger vallokalerna i skolor. Det är väldigt
enkla lokaler, ofta med jordgolv. Många av skolorna vi besöker saknar fönster sedan eleverna
krossat rutorna under förra årets skolbojkotter.
Det är en oerhört intensiv valdag. Folk står tålmodigt i kö i flera timmar, det är påfallande tyst,
alla är tagna av stundens allvar, vi ser inte en enda
berusad.
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På Lutika Primary School ringlar kön långt
utanför skolgården, mer än fem hundra personer
trängs i det heta solskenet. Framför skolbyggnaden står de uppradade längs väggarna och längs
jordhögarna som markerar skolans blivande tillbyggnad.
Denna vallokal har fått alldeles för stort upptagningsområde, och folk får gå till fots flera timmar för att komma hit. Valförrättaren är en
mycket noggrann man och har bara ställt upp ett
valbås, så han personligen ska hinna övervaka
och hjälpa de röstande. För att pigga upp honom
och öka genomströmningshastigheten berättar
jag att valkommissionen nu tillåter vallokalerna
att vara öppna  timmar om dygnet, så hinner
han inte med köerna så… När vi kommer tillbaka nästa dag har köerna försvunnit och det finns
knappt några röstande kvar. Med hjälp av bussar
har man transporterat de röstande till andra vallokaler.
Det är en oerhört högtidlig stämning i vallokalerna, medhjälparna pekar tyst hur väljarna ska
gå, det är ingen som pratar.
I Mpekoi-skolan har en stor femliters vattenkaraff hängts upp i en träställning, med ett
dricksglas redo, vid sidan om på valförrättarens
bord, för dem som behöver vatten. Man visade en
rörande omsorg om väljarna.
Vi skyndar fram på de smala grusvägarna med
den vita Toyota Corollan, med luftkonditioneringen på högsta läge. Det är trettiotvå grader
varmt och solen steker de gräsklädda kullarna.
Vår lokale guide dirigerar oss med osviklig
precision på de allra genaste vägarna, ibland ser
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man bara ett par hjulspår i gräset, mellan två byar. Han kan varenda stig, vet exakt var varenda
skola ligger. Vi är mycket effektiva i vår jakt på
nya vallokaler. Vi ägnar all möda åt att lära ut hur
man förseglar valurnorna på ett korrekt sätt.

En affisch av tecknaren Zapiro för väljarutbildningsprojektet VEETU i
Kapstaden visar hur valet går till. Återgiven på omslaget till bulletinen.
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Dessutom försöker vi uppdatera oss med bilradion. Den sydafrikanska radion sänder valextra
hela dagen. Det kommer nya uppgifter från valkommissionen om hur man ska hantera klisterlapparna, som ska appliceras på valsedeln för
Buthelezis Inkatha-parti, som mycket sent inställde sitt bojkotthot och ville delta. På stående
fot förlängs vallokalernas öppethållande, allt improviseras, allt ändras.
På ett ställe hade valförrättaren hämtat sin
egen bil och kopplat lysrörslampan i vallokalsutrustningen till cigarettändaruttaget för att få lite
ljus i lokalen. Ljuset är ett stort problem på landsbygden. I de vita städerna kan man inte förstå hur
folk lever utanför tätorterna. Det är bara fjorton
mil mellan East London och Peddie, men det är
som skillnaden mellan första och tredje världen.
Så många vallokaler har problem när de ska
öppna i gryningen, och likaså på kvällen, den
mörka timmen mellan sex och sju. Men alla verkar ha gått iväg tidigt till vallokalen, så de hinner

ID-bricka för Mia Olausson (nu Olausson-Sundsten).
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hem innan det blir mörkt. Utan elljus har människor en annan dygnsrytm.

Den tredje valdagen 28 april, torsdag
Denna dag får vi för första gången se vita väljare
lägga sina valsedlar i urnan. Vi är i Hamburg, en
liten by nere vid kusten. Skolan som tjänstgör
som vallokal är oklanderlig, avgjort i bäst skick av
alla vi sett, med riktiga betonggolv, proper inredning, till och med skolgården är av betong. Det
kanske inte låter så mysigt i svenska öron, men lera är inte heller så trevligt under regnperioden.
Det är gjort med germansk grundlighet, kanske
ett spår av de tyskar som grundade samhället på
-talet.
Vi har just sett över förseglingen av valurnorna, när alla plötsligt stelnar till. In i lokalen träder
fyra vita. Valförrättarna sitter som ljus i de skolbänkar som står uppställda runt lokalen och
tjänstgör som röststationer. Nervositeten ligger
tät i luften. Jag ser en kvinna som ska sätta på Inkatha-märket på valsedeln. Hon blir så nervös så
hon lyckas få klisterlappen att häfta ihop med sig
själv istället för valsedeln och får göra om alltihop
från början. Som bortblåst är den värdighet vi
sett vid alla tidigare tillfällen. Nu ser man ett uttryck av underdånighet hos de svarta valförrättarna. Blickar som riktas ned i golvet.
De vita säger inte ett ord. Men stoppar snabbt
och självsäkert ned sina valsedlar i valurnan. Jag
som under två dagar sett så många svarta händer
fumla så tafatt för att få ned valsedeln genom valurnans trånga springa.
De vita har gjort det förr.
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Min väg – Lisbeth Larsson Lidén
är jag blickar tillbaka på ungdomsåren
tänker jag framförallt på tiden från mitten av -talet och fram till ungefär
. Då utvecklades mina personliga intressen
och ställningstaganden som allra mest. De påverkade val och ställningstaganden senare i livet.
 fyllde jag  år och bodde på den norrländska landsbygden i en liten by vars invånarantal inte översteg  personer. Avflyttningsvågen söderut pågick, sågverk lades ned
och arbetarna som förlorade jobben protesterade. Förutom händelserna i min närmiljö så
minns jag starkt proteströrelser internationellt.
Framförallt medborgarrättsrörelsen i USA med
Martin Luther King i spetsen, som strävade efter
ett samhälle där alla medborgare behandlades
lika och med respekt oavsett om de var svarta
eller vita. Angela Davis var en annan förgrundsgestalt som stred för »Black Power«. Vietnamkriget pågick och FNL-rörelsen i Sverige samlade
många medlemmar. Ett internationellt medvetande och engagemang växte fram hos mig.
Jag åkte till Uppsala  det år jag skulle fylla  år. Jag började studera sociologi, senare
också statskunskap, där jag fick möjlighet att
både fördjupa kunskaper och reflektera över
frågor om fördelning av resurser, makt, demokrati, och mänskliga fri- och rättigheter. I Uppsala träffade jag min nuvarande man som då var
aktiv i Uppsala Afrikagrupp. Jag blev snabbt

N

När södra Afrikas frihet var vår

själv aktiv medlem i Afrikagrupperna vars plattform stämde väl överens med mina personliga
värderingar och mitt förhållningssätt. Afrikagrupperna gav mig möjlighet att jobba praktiskt
för de idéer som jag trodde på.
Jag fick möjlighet att resa till Guinea Bissau
genom Afrikagruppernas studieresa , ett år
efter självständigheten. Det blev många bestående intryck och nya frågor. Tydligast minns jag
vistelsen ute på landsbyden, dofterna, ljuden,
naturen, människorna, deras vardagliga aktiviteter, festligheterna. Jag minns också skillnaderna i levnadsbetingelserna mellan land och stad.
Kanske var det allt detta som ledde mig in på en
lång och mödosam vandring för att få ytterligare kunskap om människornas levnadsvillkor genom högre studier av abstrakta teorier och
komplicerade samband, men oftast utan möjligheter till praktisk tillämpning av teorierna. Det
var doktorandstudier jag inledde. Flera år tidigare hade jag lämnat Afrikagrupperna.
Trettio år senare har en dröm förverkligats.
Jag har fått finansiering för ett forskningsprojekt med mål att ge svarta landsbygdskvinnor
ökat inflytande över skötseln av världsnaturarvet Greater St Lucia Wetland Park i KwaZuluNatal, Sydafrika. Jag har återupptagit kontakt
med Afrikagrupperna och är övertygad om att
deras erfarenheter av och stöd till gräsrotsrörelser i Sydafrika kommer att vara till stor hjälp.
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Vad hände sen?
1994 AVSLUTADES EN EPOK. Hela södra Afrika

hade befriats från kolonialism eller vitt minoritetsstyre. Det mål som Afrikagrupperna bildats
kring var nu avslutat. Det har hänt en hel del under åren sedan dess, som jag kort skall försöka
sammanfatta.
Väldigt mycket av solidaritetsarbetet i Sverige
skedde tillsammans med ISAK. Inom ISAK diskuterades frågan om framtiden. Uppdraget var
helt klart avslutat men man kände att det fanns
ett behov att fortsätta samverka kring Sydafrika.
Ett förslag var att Afrikagrupperna skulle öppna
upp för organisationer att bli medlemmar. Det
förslaget blev inte så väl mottaget vare sig inom
eller utanför Afrikagrupperna. I stället skapades
Nätverk Södra Afrika. Där kom några av ISAKs
medlemmar att gå in och även några lokala
organisationer och folkhögskolor. ISAK
hade ju varit begränsat till nationella
organisationer.
Ganska snart blev det ändå så att
också Afrikagrupperna accepterade organisationsmedlemmar. I dag är Afrikagrupperna i praktiken ett nätverk med 
organisationer, företag, skolor och andra institutioner som medlemmar. Afrikagrupperna har
dock haft svårt att integrera många av dessa i
verksamheten. De relationer som fungerar bäst
bygger på aktivt stöd med insamlingsarbete.
Det som burit upp verksamheten har ändå va166

 
rit de lokala grupperna. Som flest i slutet på
-talet var de nästan fyrtio. I slutet på 
hade en fjärdedel försvunnit och i slutet på talet fanns bara en handfull kvar. Det nya seklet
har dock sett en återstart av en del grupper. Antalet individuella medlemmar har inte påverkats i
samma grad utan har pendlat kring drygt två tusen medlemmar. Afrikagrupperna är inte längre
den aktivistorganisation den en gång var utan har
mer tenderat att bli en bland flera biståndsorganisationer.
När Namibia blev fritt  och segern verkade klar i Sydafrika falnade glöden. Det är lättare
att mobilisera när man har en tydlig motståndare
att kämpa mot.
Vi har fortsatt med ett kampanjarbete som har
riktat sig mot orättvisa strukturer och förhållanden i världen. Det har handlat om skuldavskrivningar, kampanjer mot Världsbanken och Internationella Valutafonden
(IMF) och orättvisa handelssystem.
Sedan mitten av -talet har frågor
kring hiv/aids kommit i förgrunden i
vårt kampanjarbete.
Till skillnad från ISAK hade Afrikagrupperna ett klart program för den fortsatta solidariteten. Det tidigare hemliga stödet till ett femtontal organisationer i Sydafrika kunde nu komma
upp i offentlighetens ljus. Vi fokuserade mer och
mer i Sydafrika på organisationer i Östra Kapprovinsen som är den fattigaste i landet. Kontoret
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Under parollen »Stå upp för Afrika!« delar Ninni Uhrus ut kondomer i Uppsala Afrikagrupps hiv/AIDS kampanj, här på en
reggae-festival i Uppsala 2007.

förlades också där. Vi samarbetar kring jordreform och landsbygdsutveckling, en fortsättning
på det tidigare arbetet mot apartheids tvångsförflyttningar.
Sidabistånd förmedlas inte längre via enskilda
organisationer till statliga institutioner så vi har
tvingats avsluta sådant samarbete där vi haft det
framför allt inom utbildnings- och hälsoområdet. Vi har hittat olika enskilda organisationer
som nya samarbetspartner. Vi satsar på att bygga
upp partnerskap med organisationer i civila samhället. Vi jobbar fortfarande i Angola, MoçamNär södra Afrikas frihet var vår

bique, Zimbabwe, Namibia och Sydafrika. Problemen i Zimbabwe på senare år hade Afrikagrupperna svårt att hantera både på ett politiskt
och praktiskt plan. Kontoret stängdes under nära
två år men öppnade igen . Vi upphörde
dock aldrig med stödet till våra partner i Zimbabwe. Under de senaste åren har vårt engagemang för Västsaharas självständighet ökat. Västsahara är Afrikas sista koloni, ockuperat av Marocko.
Mer om den aktuella verksamheten hittar du
på www.afrikagrupperna.se
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Södra afrikaveckan 1977 i Luleå. Inbjuden talare var Madi Gray, i mitten.

7.

I BACK–
SPEGELN

Min väg – Bertil Egerö
et var på -talet, begynnelsen för
svensk u-hjälp. Jag var ung och idealistisk, menade att biståndet behövde en
sociolog. Sverige famlade. Något biståndsjobb
för oss unga fanns ännu inte. Nästan av en
slump fick jag ett FN-jobb i Tanzania. Året var
.
Vårt hem kom att ligga nära den moçambikiska befrielserörelsen Frelimos sekundärskola.
Där jobbade Birgitta Karlström, som ofta besökte oss med en eller annan moçambikisk kollega.
Därmed öppnades mina ögon för den större
verkligheten, bakgrunden till Båstadskravallerna och annat som inga kurser i »u-landsfrågor«
hjälpt mig att förstå. Dar es Salaam visade sig
vara ett dynamiskt centrum för nästan alla södra Afrikas befrielserörelser. Så ofta tiden medgav
besökte jag de olika befrielserörelsernas kontor
och läste deras alster. När den dynamiske Dick
Urban Vestbro dök upp i stan öppnades svenska
media som Tidssignal och Kommentar för de
artiklar jag lyckades plocka ihop.
Därmed var fortsättningen given. Åren
‒ studerade jag i London, och ägnade
mig säkert mer åt solidaritet än studier. Committe for Freedom to Mozambique, Angola and
Guinea-Bissau (CFMAG) hette organisationen,
som räknade Basil Davidson och lorden Tony
Gifford bland sina medlemmar. Kampen i de
portugisiska kolonierna var dess fokus. Efter ett
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sista år i Dar es Salaam landade jag i Sverige våren , just när Afrikagrupperna skulle bildas
som nationell organisation. Det var bara att gå
med.
I april  föll den portugisiska diktaturen
för gott. Jag kände mattan ryckas bort under mina fötter – stanna i Sverige eller omedelbart söka
jobb i Moçambique? Det blev fyra intensiva år
med Stockholms Afrikagrupp (SAG), Afrikabulletinen och massor av informationsarbete. 
hade Frelimo kontaktat mig inför sin förestående folkräkning. Sent  reste jag till Maputo.
Två år där följdes av årliga besök i Moçambique
och andra länder i regionen. Tio år senare inleddes en lika lång arbetsperiod i Zimbabwe.
Under -talet mattades mitt engagemang
gradvis. Bosatt i Lund, med globala utvecklingsfrågor på arbetsbordet och med Afrikagruppernas allt starkare inriktning på bistånd, fann jag
mig sakta släppa taget. Dit bidrog också insikten
att befrielsen i södra Afrika inte alltid följdes av
en nationell politik jag ville stödja.
Jag är ännu idag osäker på vad som hade hänt
med den unge sextiotalssociologen, om han inte
hade utsatts för Nyerere-regimens politik, befrielserörelserna och efterhand den svenska solidaritetsrörelsens politiska inre. Men en sak vet jag
säkert: min starka upplevelse på det lilla planet
från Göteborg våren  att detta var första dagen på ett helt nytt liv, stämde fullständigt.
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Solidaritet och skygglappar
I december  besökte jag Maputo. Det var
valtider, och utgången var oviss. Jag frågade
det lokala ARO-kontoret – »vad gör ni om
Renamo vinner? « Svaret blev: »Det har vi inte
ens pratat om.«
När »våra« befrielserörelser övergick i statsledningar var ’villkorslöst stöd’ den dominerande
parollen för Afrikagrupperna. Vikten av att utveckla volontärssamarbete med de nya staterna
gjorde att Afrikagrupperna kom att bli en allierad
till regeringar med varierande grad av maktmissbruk och korruption. Därmed försvårades det
viktiga arbetet med att informera den svenska
vänstern om den politiska utvecklingen i södra
Afrika.
Är detta ett ofrånkomligt dilemma i allt
solidaritetsarbete? Måste solidaritetsrörelsen
överse med mindre positiva inslag i befrielserörelsers och regimers praktik för att kunna skapa
och vidmakthålla det förtroende solidaritetsarbetet bygger på? Vad kostar en sådan hållning i längden för dess roll i den antiimperialistiska kampen? Ses Afrikagrupperna längre som någon auktoritet på södra Afrikas politiska utveckling? Jämför med Svensk-kubanska föreningen, som av
många inte längre uppfattas som en trovärdig
källa om utvecklingen i Kuba.
I detta bidrag tecknas några drag i den interna
debatten i Afrikagrupperna under -talet, när
de program och arbetsmetoder utvecklades som
När södra Afrikas frihet var vår

 

förblivit vägledande till idag. Två händelser under -talet illustrerar hur organisationen utvecklats när volontärarbete i de självständiga staterna blivit del av det politiska arbetet: ZANU-regeringens övergrepp i sydvästra Zimbabwe (Matabelemassakern), och Nkomatiavtalet  mellan Frelimos Moçambique och apartheidregimens Sydafrika.

Tendensfrihet?
Afrikagrupperna växte snabbt. De flesta medlemmarna ägnade sig enbart åt praktiskt solidaritetsarbete, men en minoritet hade också en fot i något partipolitiskt läger. Tydligast var trotskisterna, organiserade i Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF). Angolas MPLA var nära lierad
med Sovjet, och blev ofta en måltavla för debatten. I slutet av , när konflikten mellan MPLA,
FNLA och UNITA eskalerade, publicerades de så
kallade Gabriel-artiklarna i Internbulletinen och
i trotskisternas tidning Internationalen. De pläderade för att MPLA spelat ut sin roll och att vi
borde växla över till andra organisationer. Det
akuta läget i Angola gav extra tyngd åt frågan om
medlemmar samtidigt kunde omfatta Afrikagruppernas program och offentligt kritisera de
befrielserörelser vi valt att ge villkorslöst stöd.
KAF-kravet på ’tendensfrihet’ föll, men gjorde
många medvetna om den vidare innebörden i parollen ’villkorslöst stöd’.
Under ‒ utspelas en intressant debatt i
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President Samora Machel tar 1977 emot Ninni Uhrus och Thomas Kjellson, två av de första solidaritetsarbetarna på tvåårskontrakt. Thomas blev sedermera den första koordinatören för ARO.

internbulletinen. Angola-kooperanten (och
trotskisten) Henry Steffenson upplever personligen de angolanska myndigheternas politik mot
fackförbundet UNTA. Många av dess ledare arresteras och hålls utan rättegång. Han tar upp frågan om Angolas politiska fångar vid ett offentligt
möte i Göteborg, och ger senare mer detaljer till
en Amnesty-representant. Det får några Afrikagruppsmedlemmar att omedelbart kontakta An172

golas ambassad, och styrelsen att diskutera en officiell skrivelse/ursäkt till MPLA-regeringen om
saken. Svenska Amnesty dras in och tvingas påpeka de risker Steffenson utsätts för om ett sådant
brev skickas. En nyckelperson bland Steffensons
kritiker säger i ett inlägg i Internbulletinen nr :
»Så som kampen står i många länder är fängslanden och till och med avrättningar av meningsmotståndare oundvikligt«. En sådan position
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öppnar, kanske mer än vad som då avsågs, för
stor tolerans gentemot statsledningars repressiva
politik mot sina egna medborgare.
MPLA vann kriget och regeringsmakten i Angola, men tvingades kämpa militärt många år efter självständigheten . I Moçambique kom
Frelimo-regeringens nationsbygge snart att undermineras, bland annat av Renamo. Det såg ut
att understryka vikten av kompromisslöst (’villkorslöst’) stöd till regimerna. Den  bildade
rekryteringsorganisationen ARO sände ut volontärer att arbeta genom centrala myndigheter. Enskilda organisationer fanns inte och förtroendet
bakom vårt »villkorslösa stöd« till MPLA och
Frelimo utsträcktes till att även omfatta de nya
statliga myndigheterna.
I mötet med situationen i Moçambique gav
den hållningen problem. Många volontärer kom
att uppleva en annan verklighet än vad de förväntat sig från förberedelserna i Sverige. De kunde
möjligen ventilera sin kritik internt, men förväntades undvika offentlig diskussion. Kanske gjorde
vi de radikala elementen i de nya statsledningarna en björntjänst med denna självcensur?

Intensiv debatt om ZAPU och ZANU
I kampen för ett fritt Zimbabwe konkurrerade
ZANU och ZAPU om omvärldens stöd. I Afrikagrupperna var den interna debatten intensiv.
Därför välkomnade vi samgåendet mellan ZANU
och ZAPU i organisationen Patriotiska Fronten(PF). När ZANU inför valet  plötsligt
lämnade PF och gick till val ensam rådde stor
oklarhet om hur vi skulle ställa oss. Många
När södra Afrikas frihet var vår

förblev tveksamma till att ge ZANU fullt stöd.
De första åren av Zimbabwes självständighet
utsattes de sydvästra delarna, Matabeleland, för
ett växande våld med rötter i den olösta konflikten mellan ZANU och ZAPU. Rebeller med vapen som varit ZAPUs vägrade att acceptera ZANUs dominans. Mugabe-regimen skyllde på ZAPU och tog till mycket brutala straffexpeditioner
som slog hårt mot oskyldiga civila. Konflikten varade ända till slutet av  då ZAPUs ledning
med Joshua Nkomo i spetsen tvingades låta sin
organisation uppgå i ZANU, som döptes om till
ZANU (PF). Zimbabwe blev därmed i praktiken
en enpartistat.
Hur svarade Afrikagrupperna på denna politiska utveckling? Den tidigare satsningen på Patriotiska Fronten (i praktiken en taktisk fasad) innebar att man undvek val mellan ZAPU (allierad
med ANC, MPLA, SWAPO och med Sovjet-länkar), och ZANU (närmare PAC, efter  även
Frelimo, och med Kina-länkar). Men snart började lokalgrupper kräva bättre information. Styrelsen beslöt  att skriva ett brev till Zimbabwes
regering samtidigt som Afrikabulletinen uttryckte kritik i en ledare kallad »Gladiatorerna« och i
en artikel om läget i regionen. Läget var olustigt.
Det dröjde till  innan ARO inledde rekrytering till Zimbabwe. Då markerades det också att
ett samarbete med regeringen (alltså myndigheterna) liknande det vi hade haft annanstans var
helt uteslutet.
Om den komplexa verkligheten i Zimbabwe
hjälpte Afrikagrupperna bort från ’villkorslöst
stöd’ till den nya statsledningen, var situationen i
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Segerglädje vid Zimbabwes självständighet 1980, snart grumlad av inre strider.
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förhållande till Angola och Moçambique den
motsatta. Sydafrikas direkta inblandning i inrikespolitiken gjorde det närmast självklart att
fortsätta med ett villkorslöst stöd. Det var få som
följde utvecklingen i Angola noggrant, och den
öppna rapporteringen om Angola saknade i stort
en analys av regimens väg mot dagens urartning.
Desto bredare var kontakten med Moçambique. Hundratals volontärer kom att arbeta där,
projekt utvecklades och kontakterna med Frelimo-regeringen var goda. ’Villkorslöst stöd’ kom
länge att både hindra intern debatt och ge utåtriktad information om vad som gick snett en
stark slagsida – alla problem kunde förklaras med
den yttre fienden och dess redskap; ekonomisk
krigföring och Renamos banditverksamhet. ARO
var i gott sällskap, även andra solidaritetsorganisationer fångade ogärna upp mer klarsynta observationer av den reellt existerande maktutvecklingen.

Nkomati-avtalet i vrångstrupen
Nkomatiavtalet  fick det att bränna till. När
Samora Machel i mars  skakade hand med
apartheidledaren P.W. Botha och bryskt lät slänga
ut ANC ur Moçambique satte många Frelimosympatisörer kaffet i vrångstrupen. Något slags
analys var nödvändig. Afrikabulletinen svarade
med ett par diskuterande artiklar om avtalet, följda i nästa nummer med en granskning av vad
som vad som rubricerades »MNRs rötter i det
moçambikanska samhället«. Det föranledde en
av de tunga Frelimo-sympatisörerna att begära
en förklaring av tidskriftens redaktion. Dess svar
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En Afrikagruppstrojka — Georg Dreifaldt, Bertil Högberg och Sören
Lindh fångad av Karin Södergren på kongressen 1979 i Karlstad.

innehöll både ett försvar för ’kritisk solidaritet’ –
vikten att ge läsarna bra information – och ett
steg tillbaka: Interna motsättningar i samarbetsländerna var sekundära i förhållande till huvuduppgiften – kampen mot imperialismen. Ett
par nummer senare publicerades en serie artiklar
där återigen de externa krafterna gavs en huvudroll i landets politiska problem. Ordningen
var återställd.
I slutet av -talet tystnade den intensiva debatten om tendensfrihet. Trotskisterna tycktes ha
lämnat Afrikagrupperna för andra arenor. Det
öppnade för en obunden interndiskussion om
den politiska utvecklingen i de nyss självständiga
länderna, men den kom aldrig igång på allvar.
Samarbetet med regimerna kom i vägen.
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Bertil Egerö
på konferens
i Kanada 1978 med
Hage Geingob, SWAPO
och Thabo Mbeki, ANC.

Solidaritetsarbete bakbinder. Afrikagruppernas rika information om södra Afrika har betytt
mycket för den svenska opinionen, men organisationen har aldrig helt klarat frågor om regimers
urartning. Ett exempel: När ARO sju år efter landets självständighet inledde samarbete med Zimbabwe, förde det med sig att regimen kom att ses
i mer positiv dager. Spåren blev djupa: trots att
Mugabe-regimens vanvettspolitik mot slutet av
-talet borde stått klar för alla, verkade Afrikagruppernas ledning ännu ha haft svårt att öppna ögonen och utveckla en kritisk distans till regimen.
Afrikagrupperna har ridit ut många stormar.
Hundratals unga människor får livsavgörande erfarenheter i volontärarbetet, och engagemanget i
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världens orättvisor är det inget tvivel om. Det är
en stor framgång i sig. Samtidigt har organisationen gradvis gått från en hög profil som speglade
befrielserörelsernas radikala retorik – delvis också praktik – till generellt stöd till fattiga folk och
deras idag inte så radikala statsledningar. Frågan
är, om det längs vägen hade funnits alternativ.
För varje solidaritetsorganisation finns det en
motsättning mellan ett förtroendefullt – okritiskt
– stöd till en befrielserörelse och en självständig –
kritisk – analys av kampens utveckling. Hur den
hanteras kan betyda mycket för organisationens
utveckling och för dess betydelse i opinionsarbetet hemmavid. Patentlösningar saknas förvisso,
men ett är klart: debatten om motsättningen och
om informationens villkor måste hållas levande.
När södra Afrikas frihet var vår

Solidariteter

 

och bar fram fler själar än i andra tider? Troligen
till slutet av
det sistnämnda. I så fall varför?
-talet medverkade jag aktivt i AfrikagrupSolidaritet är inget som är jämnt fördelat. En
pernas arbete. Engagemanget började distinkt,
rot till begreppet kommer ur fackföreningsrörelmed en Steve Biko-demonstration, men det ebsen. Solidarisk var man inom ett yrkeskollektiv.
bade sakta ut, snarare bortträngt av andra arbetEn annan rot kommer ur den kooperativa rörelsuppgifter än bortvalt. Jag deltog i Umeå Afrikasen. »Solidar« hette Elna Tenows klassiska tidgrupp, något år också i Luleå i samband med att
skrift ett stycke in på förra seklet. Den handlade
jag bodde där tillfälligt ‒. Jag deltog också i
om hur konsumenterna kunde
det nationella styrelsearbetet
något år och tidvis i den inter- »… utvecklade tillsammans organisera sig och därmed vinna fördelar. Solidaritet är ett
na debatten.
med andra en ganska
försäkringsbegrepp: att ställa
Det var givande år. Jag lärde
puritansk
etik,
med
många
upp för varandra till ömsesidig
mig skriva mötesprotokoll och
nytta. Solidariteten har därmed
utvecklade tillsammans med
möten,
sena
kvällar
och
en instrumentell eller materiaandra en ganska puritansk
listisk sida. Här finns också staretik, med många möten, sena
talrika föredrag och
ka krav på lojalitet; att inte ställa
kvällar och talrika föredrag
tidningsartiklar.«
upp blir lätt ett svek.
och tidningsartiklar. Man kan
Men begreppet vidgades och
kalla det en nordisk folkröreldess användning förgrenades. Redan för koopeseetik. Medlemmarna är nu spridda för alla vinrationen, och Elna Tenow, fanns en tanke om hur
dar, men när de dyker upp i olika roller, så urskilsolidaritet förfinade seder och moral, en tanke
jer jag gärna vad jag uppfattar som en viss hänärvd från filantropin. En del av detta löpte in i
givenhet, ibland med lätt utopiska inslag, ibland
den kristna sfären, där solidaritet blev ett bedjupt förankrad i personligheten. Det var en gegrepp. Man kan kalla detta för solidaritetens idemensam nämnare, tror jag, denna överjordiska
alistiska sida. Den var ingalunda bara religiöst
tro på att förändring var möjlig, inte bara nödfärgad, den förekom i liberala och socialistiska
vändig.
schatteringar och som inslag i strävan efter medAlltför sällan frågade jag mig då var denna tro
borgerliga fri- och rättigheter över hela världen.
kom från. Senare har jag gjort det allt oftare. FöSolidariteten politiserades också, mer och mer
rekommer den alltid i samma mått? Eller var detblev den ett begrepp till vänster. Redan under
ta en tid när solidaritetens kraft växte sig starkare
FRÅN SLUTET AV 1970-TALET
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-talet var den en del av kommunistisk retorik. Men som aldrig förr
sattes den i omlopp av - och
-talens vänster- och alternativrörelser.

En solidaritetsvåg
Solidariteten har haft olika rötter
och olika livscykler. Plötsligt sammanföll de i tiden till en mäktig solidaritetsvåg.
I första hand gällde nog solidariteten utvecklingsländerna, eller Tredje
världen, som länderna utanför öst
och väst började kallas på -talet.
»Tiersmondism«, med det franska
uttrycket, blev en ideologi i sig. Men i
en mer allmän och utvidgad bemärkelse kunde solidaritet avse åtskilligt.
Afrika ingick givetvis. Även den som
Lennart Renöfält med barnvagn utanför Sydafrikas legation. På Afrikagrupperi övrigt inte visste någonting om nas uppdrag hade han dragit i gång ISAK och blev själv ordförande i flera
denna kontinent kunde i alla fall omgångar.
känna sig övertygad om att man borde vara solidarisk med den och dess människor.
konkreta uppgifter i Afrikas utvecklingsländer. Ju
Detta solidariska sammanfall i tiden borde
längre tiden gick, desto tydligare kändes rottråkunna borga för enighet, och den ekumeniska
darna till mission och filantropi, särskilt när vi
samsynen om solidaritet som en kärna måste ha
började skicka egen personal till Afrika.
betytt mycket för den breda rekryteringsbasen till
Men bakom den ekumeniska fasaden fanns
Afrikagrupperna i Sverige. Här samsades männiockså något annat. Så här långt efteråt minns jag
skor från skilda samhällsgrupper, med en viss
en sak som påfallande: att denna till omfånget
överrepresentation av högutbildade. Sjukvårdsganska blygsamma rörelse innehöll så pass starka
personal utgjorde en betydande kategori, liksom
spänningar. Solidariteten förenade, men det förelärare och andra professionella grupper som vekom flera olika solidariteter. Två poler förefaller
terinärer och agronomer, vilka alla kunde utföra
mig tydligare än andra (som jag här får lämna åt
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sidan; framtidens historieskrivning kommer att
ta itu med dem alla).
Den ena solidaritetstypen härstammade just
ur den kristna sfären. Där fanns de tålmodigt
strävande och glatt kämpande, vars inre låga jag
till en början inte begrep mig på men som förr eller senare visade sig. Då blev det liksom uppenbarat. Mellan dem fanns, tycktes det mig ibland, ett tyst
samförstånd. Man arbetade
för något högre, men det
kunde inte riktigt sägas. De
som visste visste.
Den andra var kommunistisk. Denna ideologiska
grund var inget som krävdes enligt stadgarna.
Därför framfördes den sällan uttryckligen, lika litet som de religiöst orienterade begärde de icketroendes sympati för sin åsikt. Men den var
omisskännlig, och ibland deklarerad, i själva
verket något mer högljudd än de troendes. Vid en
kongress bar en av de framträdande gestalterna
en röd T-shirt med texten »Sure, I’m a Marxist«,
låt vara att bilden av Karl här hade sällskap av filmbröderna med samma namn. Någon liknande
bekännelse till profeterna såg jag aldrig på någon
kristens bröst, bara diskreta kors här och var.
De som företrädde denna position i debatten
framträdde med en övertygelse som jag fann
minst lika gåtfull som de troendes. De verkade så
säkra på vad som var rätt att göra, säkrare än vad
jag tyckte att det rimligen fanns underlag för.
Också här fanns de som visste.
I grunden vilar detta slags tänkande ofta på
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metafysik. Historien har en mening och en riktning, så även i södra Afrika. Till att börja med
skall kolonialismen och apartheid avskaffas, men
sedan skall förverkligandet av socialismen börja.
Därför skall solidariteten med ANC fortsätta. Vi
var några som tvivlade på det välbetänkta i att en
rörelse som Afrikagrupperna utan vidare försvor
sig åt en stat och dess regeringspolitik, snarare än
åt principer om frihet,
demokrati och människovärde, och så småningom dämpades denna
ambition.

Pragmatiska lokalgrupper
Denna ideologiska dimension löpte som ett lågintensivt magnetfält genom organisationen, också dess geografi. I lokalgrupperna hade vi ofta en
ganska pragmatisk och inte minst levnadsglad
syn på solidaritetsarbete. För många unga människor var det en umgängesform med praktiska
och intellektuella inslag snarare än ett led i förverkligandet av marxismens appeller. Vi gjorde
frivola arrangemang med mer kultur än politik,
med M. A. Numminen på scenen lika väl som afrikanska körer och politiska anföranden. Kanske
låg i detta en viss troskyldighet som möjligen, under kallt krig med sydafrikansk terror och spionage, kunde te sig sorglös, rentav betänklig. Från
centralt håll bemöttes den dock i regel positivt.
Entusiasmen var obestridligen en tillgång, och vi
hade den av allt att döma gemensam med befrielserörelserna som vi stödde.
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Det hade en välgörande inverkan att Afrikagrupperna blev direkt engagerade i biståndsinsatser i de före detta portugisiska kolonierna och se-

Ralph Praming är kraften bland annat bakom Solidaritetshuset.
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nare Zimbabwe. Det gjorde att organisationen
började ta emot bidrag från Sida och att arbetet
fick en praktisk solidarisk sida. Bokslut, verksamhetsberättelser och personalpolitik stabiliserade
och satte ramar för de mest metafysiska förhoppningarna.
Det betyder inte att hoppet upphörde, men
ideologernas inverkan på organisationens tillförlitlighet neutraliserades. Afrikagrupperna blev en
partner i ett globalt solidaritetsarbete. Där fanns
sedan tidigare missionärer och kristna grupper,
välgörenhetsorganisationer, där dök upp nya, eller i alla fall för Sverige nya, röster som Oxfam,
Läkare utan gränser eller Greenpeace, som växte
dramatiskt under -talet. Organisationen
började allt mer anta en plats i ett regnbågsfärgat
rättighets- och välgörenhetspanorama. Det var
fortfarande fråga om solidaritet, men den upplevelse som många haft av att detta var en organisation inordnad i en världsomspännande ideologisk kraftmätning hade inte längre någon realism.
I eftervärldens ljus framstår den alltid försvarbara kampen mot apartheid och för frihet, demokrati och människovärde som organisationens
ryggrad. De dolda dagordningarna tilläts aldrig ta
överhanden, som de gjorde i en del andra av samtidens organisationer, där den instrumentella och
programmatiska solidariteten dominerade. Solidariteterna samsades. Därför finns det heller inget att offentligt ångra. Tvärtom har Afrikagrupperna bidragit till demokratiutvecklingen i världen.
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Antiapartheidrörelsen i Sverige
och Storbritannien

 

kampanjer och andra typer av aktioner. Man kan
fick
säga att en social rörelse ska förstås som samkampen mot apartheid i Sydafrika i tilltagande
mansatt av handlingar snarare än av individer.
grad en transnationell karaktär. En viktig startUtifrån ett sådant synsätt bidrog alla som deltog i
punkt var den vädjan om en internationell bojen bojkott eller en demonstration, oavsett om de
kott av sydafrikanska varor som formulerades av
var medlemmar i någon antiapartheidorganisasydafrikanska Congress Alliance vid All Africa’s
tion, till att skapa den serie av kollektiva handPeople Conference i Accra . En annan var belingar som i tilltagande grad satte den sydafrislutet vid Fria Fackföreningsinternationalens
kanska apartheidregimen unmöte i Bryssel i december  att
»Man kan säga att en
der press.
hörsamma denna vädjan. En anPoängen med detta synsätt
nan och mera omtalad startpunkt social rörelse ska förstås
är att det syftar till en analys
var Sharpeville-massakern och
som sammansatt av
som undviker de begränsningdess efterspel, då ANC och PAC
tvingades i exil. Från och med den- handlingar snarare än av ar som ligger i ensidig fokusering på enskilda organisationa tidpunkt tog antiapartheidröindivider.«
ner – istället öppnas möjligherelsen form som en transnationell
ter att fånga komplexiteten i ett
social rörelse, som byggde upp sin
politiskt skeende som antiapartheid. En viktig utinre organisation och sitt kollektiva handlande i
gångspunkt för en sådan analys är att ta fasta på
ett samspel mellan å ena sidan grupper och orgadet spänningsfält som kan sägas definiera en sonisationer verksamma i Sydafrika, å andra sidan
cial rörelse: å ena sidan skapandet av en gemenexil- och solidaritetsorganisationer i andra delar
sam grund, eller en politisk identitet, som möjligav världen.
gör ett kollektivt handlande, å andra sidan de
En social rörelse skall inte förväxlas med en orkonfliktfyllda relationerna mellan grupper, orgaganisation. Organisationer som Afrikagrupperna
nisationer och nätverk som ingår i rörelsen. Med
och brittiska Antiapartheid Movement (AAM)
det språkbruk som etablerades av ANC-aktivister
spelade viktiga roller inom den transnationella
handlar det om spänningen mellan å ena sidan
antiapartheidrörelsen men var inte sociala rörelbyggandet av rörelsen som en »en bred kyrka«
ser. Att se på kampen mot apartheid i termer av
och å andra sidan »kampen inom kampen«. Det
en social rörelse innebär att se den som ett fenoär omöjligt att nå en kvalificerad förståelse av anmen sammansatt av nätverk, organisationer,
FRÅN OCH MED DET SENA 1950-TALET
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Brittiska anti-apartheid rörelsens tidning var oerhört viktig så länge den varade. 1994 hade den gjort sitt och lades ned.

tiapartheidrörelsens historia utan att ta hänsyn
till båda dimensionerna. Denna spänning får
också en särskild betydelse i relation till ett fenomen som antiapartheid, som i likhet med dagens
globala rättviserörelse kan beskrivas som ’en rörelse av rörelser’.
Denna artikel är en jämförelse och diskussion
om relationerna mellan Afrikagrupperna och
brittiska Antiapartheid Movement (AAM), som
bildades  och upplöstes . Det är ett utsnitt av den forskning om den bredare antiapartheidrörelsen som jag har bedrivit under ett antal
år och som är sammanfattad i boken Antiapartheid and the Emergence of a Global Civil Society
(). Denna bok försöker svara på två huvudfrågor: Vilken roll spelade olika nationella politiska kontexter i kampen mot apartheid, förstådd
som en social rörelse? I vilken mån överskreds
nationella politiska kontexter – och på vilket sätt?
Jag valde Sverige och England som fallstudier. Båda är högst relevanta med tanke på den roll som
dessa båda länder spelade, både vad gällde deras
regeringar och deras civilsamhällen. De brittiska
regeringarna, oavsett om de var konservativa eller
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arbetarregeringar, gav ett aktivt stöd till apartheid-Sydafrika, medan den brittiska antiapartheidrörelsen var det centrala navet i det transnationella antiapartheidnätverket. Viktiga aktörer
var dels AAM men även ANC, som organiserade
sydafrikaner i exil i Storbritannien. Den svenska
regeringen spelade en annorlunda roll genom sitt
aktiva stöd till ANC och sina (begränsade) sanktioner mot Sydafrika, något som delvis var ett resultat av ett tryck från en bred konstellation av
organisationer och nätverk i det svenska civilsamhället från tidigt -tal och framåt.
Medan fokus här alltså ligger på specifika länder och nationella antiapartheidorganisationer,
vill jag betona betydelsen av de vidare sammanhangen, den globala politiska kontexten och både
nationella och transnationella politiska kulturer.

Förhållandet till staten
Sociala rörelser i demokratiska länder har ofta ett
ambivalent förhållande till staten. Å ena sidan är
en av de viktigaste målsättningarna hos nationella sociala rörelser ofta att åstadkomma en förändring av den statliga politiken genom olika former
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Svenska företag i Sydafrika var Afrikagruppernas huvudmotståndare. Demonstration i Uppsala 1986.

av påtryckning. Samtidigt fyller kritiken av regeringen och dess politik också den viktiga funktionen att mobilisera ett stöd för rörelsen - en framgångsrik social rörelse behöver en tydlig fiende
(eller flera fiender). Å andra sidan kan en alltför
stark betoning på konfrontation underminera
möjligheterna att påverka regeringens politik.
Denna motsättning kan i vissa fall resultera i en
diskrepans mellan en rörelses retorik och dess
praktik i förhållande till staten. En sådan motsägelse präglade både den svenska och den brittiska
antiapartheidrörelsen – men det fanns betydelsefulla skillnader.
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En läsning av pamfletter och rapporter från de
två organisationerna gör klart att medan båda organisationerna riktade skarp kritik både mot sina
respektive regeringar och mot brittiska respektive
svenska företags närvaro i Sydafrika, så var detta
viktigare för Afrikagrupperna. Mina intervjuer
med aktivister bekräftar också bilden att medan
AAMs huvudfiende på det nationella planet var
den brittiska regeringen, så framstår de svenska
företagen med filialer i Sydafrika som Afrikagruppernas huvudsakliga opponent. AAMs nationella sekretare från tidigt -tal, Mike Terry,
menar att detta var en fråga om skilda ideologis183

Brittiska AAMs generalsekreterare Mike Terry fotograferas för ID-kort vid AAPSO- konferens 1979 i Lusaka, Zambia.

ka strategier, framför allt med avseende på betoningen av en vänsteridentitet i organisationernas
kampanjer. Samtidigt som många nyckelaktivister i AAM i likhet med Terry var, eller hade varit,
medlemmar i kommunistpartier, ville man enligt
Terry undvika att knyta kampen mot apartheid
till bredare ideologiska begrepp som ’anti-imperialism’ eller ’anti-kapitalism’. Han säger: »What I
think may be different from the Africa Groups,
was that AAM didn’t see itself as a kind of ideological movement, it didn’t see its role to educate
people in Britain about imperialism, capitalism
184

and the rest of it. You can’t escape from some of
these issues… there was a sense to which we saw
ourselves as being in a kind of combat with big
business, but not because we were against big business, but because that was the logic of the facts
that we had.«
Samtidigt måste AAMs betoning på kritik av
den brittiska staten ses i relation till den brittiska
regeringens förhållande till Sydafrika, särskilt då
den leddes av Margaret Thatcher, som så sent
som i slutet av -talet betecknade ANC som
en terroristorganisation. Terry medger samtidigt
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att man alltid sökte en dialog med regeringen: »in
spite of our rhetoric… we always sought a relationship«. En viktig gräns sattes dock: av principiella skäl tog man inte emot något ekonomiskt
stöd från staten, eftersom man ansåg att detta
skulle ha skadat rörelsens integritet.
Detta står i skarp kontrast till förhållningssättet hos Afrikagrupperna, som tog emot betydande ekonomiska bidrag från den svenska staten,
som de även i flera andra avseenden stod i ett nära förhållande till. Detta hindrade inte Afrikagrupperna att formulera skarp kritik av vad man
ansåg vara ett alltför passivt avståndstagande från
apartheid hos de svenska regeringarna, även efter
lagstiftningen mot nyinvesteringar i Sydafrika
 och bojkottlagen . Samtidigt uttrycker
några av de aktivister jag intervjuat en viss ambivalens i sina reflektioner kring Afrikagruppernas
förhållande till staten. Enligt Mai Palmberg uppstod vissa problem med denna praktik i förhållande till Afrikagruppernas uttalade anti-imperialism:
»…det var ju ganska klart att regeringen var en
del av den svenska imperialismen, att det inte
bara var företagen. Men då kunde vi ju försöka
se det så, att det bara var de svenska företagen,
i synnerhet dom som var i Sydafrika, och där
hade vi väl aldrig några stora problem, där
kunde vi klara av att argumentera för oss själva
och våra medlemmar att vi var emot de svenska företagens engagemang i Sydafrika…«
Magnus Walan medger att han ibland hade sina
tvivel när det gällde stödet från den svenska staNär södra Afrikas frihet var vår

ten till antiapartheidrörelse: »...jag kommer ihåg
någon tabell jag såg – hur den växande handeln
med Sydafrika och stödet till befrielsekampen för
apartheids offer, det var ganska parallella siffror…då började jag fundera, är det en tillfällighet
eller? Så att visst var stödet också ett sätt att försöka mildra kritiken, det är något som jag inte riktigt tycker har kommit fram i historieskrivningarna.«
Afrikagruppernas kritik av den svenska staten
ledde också till spänningar i förhållande till
AAM, som gärna tog på sig ledarrollen vid internationella möten. Enligt flera aktivister ombads
Afrikagrupperna vid några tillfällen att av taktiska skäl tona ner sin kritik av den svenska regeringen, eftersom den gick stick i stäv mot AAMs
och den transnationella antiapartheidrörelsens
strategi att framhålla de skandinaviska regeringarna som föredömliga exempel på stater som tog
stark ställning mot apartheid. Mike Terry menar
å andra sedan att spänningen mest handlade om
att Afrikagrupperna upplevde att AAMs hyllning
av den svenska regeringen underminerade deras
arbete på hemmaplan.

Civilsamhällets traditioner
Många av skillnaderna mellan antiapartheidrörelserna i Sverige och Storbritannien måste förstås mot bakgrund av skilda historiska traditioner som präglade de två ländernas civilsamhällen. En central strategi hos AAM var skapandet av
en ’image of respectability’ (en framtoning av
respektabilitet). Ett viktigt led i denna strategi var
att rekrytera parlamentsledamöter, skådespelare,
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ing av politiken som ägde rum från -talet och framåt, men den hade också historiska rötter i brittisk rörelsekultur. Exempelvis
var en av de viktiga föregångarna till AAM,
Movement for Colonial Freedom, huvudsakligen associerad med Fenner Brockway, en
mycket välkänd parlamentsledamot för Labour. Andra antikoloniala kampanjer som
den mot Kung Leopolds terrorvälde i Kongo,
eller antislaverirörelsen, använde också rekrytering av respekterade offentliga personer
som en strategi för att mobilisera brett stöd.
När grupper ur studentgenerationen, som
strömmade in i AAM i slutet av -talet,
krävde mera radikala, utomparlamentariska
metoder, ledde det till spänningar inom orAfrikagrupperna samlade flera hundra tusen kronor till befrielserörelserna varje
år. Göteborgs Afrikagrupp räknar ett insamlingsresultat.
ganisationen. Medan AAM officiellt tog avstånd från de militanta aktionerna för att
stoppa det sydafrikanska rugby- och cricketlaförfattare och forskare. Det var också i linje med
gens turnéer i Storbritannien ‒, stöttade
denna strategi man valde sina ordförande. Medan de tidiga ordförandena på -talet var paroch deltog många centralt placerade aktivister inlamentsledamöter för Labour, valde man senare
officiellt i aktionerna.
kyrkliga ledare, som Ambrose Reeves, tidigare
Betoningen av ’the image of respectability’ hos
biskop av Johannesburg (‒) och sedan
AAM står i skarp kontrast till Afrikagruppernas
den karismatiske Trevor Huddleston (‒
organisationskultur, som var djupt förankrad i
), en av organisationens initiativtagare. Denden svenska folkrörelsekulturen, med dess betoning både av antielitism och andra, lätt protena strategi hade en ekonomisk innebörd, efterstantiskt färgade värderingar. Samtidigt var Afrisom AAM, till skillnad från Afrikagrupperna,
kagruppernas förhållande till den svenska folkröfrån början till slut var beroende av insamlingar,
fund-raising det vill säga att resursstarka organirelsekulturen, och dess tre dominerande rörelser,
sationer och privatpersoner gav regelbundna biarbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkodrag till verksamheten. Betoningen av ’the image
rörelsen, ambivalent. Om folkrörelsearvet maniof respectability’ kan delvis ses som en strategi
festerades i studiecirklar och möteskultur, så var
som svarade väl mot den tilltagande medialiserantiapartheidrörelsen i stort också länkad till den
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nya, transnationella politiska kultur som växte
fram med efterkrigstidens s k ‘nya sociala rörelser’ (till vilka brukar räknas miljörörelsen, den
nya freds- och kvinnorörelserna och solidaritetsrörelserna). Dessa nya rörelser ställde sig ofta i
opposition till de ’gamla rörelsernas’ organisationsformer och institutionalisering.
I jämförelse med andra västeuropeiska länder
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har nya sociala rörelser varit relativt svaga i Sverige. En förklaring är att den konsensuskultur som
skapades i samband med socialdemokraternas
folkhemsbygge, vilken byggde på ett intimt förhållande mellan å ena sidan de svenska folkrörelserna och å andra sidan det socialdemokratiska
partiet och staten, inte lämnade något betydande
utrymme för nya rörelser. Då nya rörelser har
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Mot denna bakgrund kan man säga att Afrikavuxit fram har det politiska systemets etablerade
grupperna är ett av flera exempel på svenska röprocedurer för dialog med civilsamhället – rörelrelseorganisationer som, med utgångspunkt i de
seorganisationer som remissinstanser, rekryternya rörelsernas transnationella politiska kultur,
ing av aktivister som sakkunniga och tjänstemän
som på allvar fick fäste i Sverige i slutet av – underminerat skapande av skarpa demarkatalet, i vissa lägen gjorda stora ansträngningar att
tionslinjer mellan stat och civilsamhälle, som är
hålla distans till de gamla folkrörelserna (inte
ett så viktigt element för sociala rörelsers ‘motminst fackföreningsrörelsen, som man dock akståndsidentitet’. Den andra sidan av detta mynt,
tivt började söka dialog med från slutet av som vi kan välja att kalla antingen lyhördhet eller
talet), samtidigt som man var djupt präglade av
repressiv tolerans hos den svenska staten, är att
folkrörelsekulturen. Många av den svenska antiamedan nya rörelser i Sverige ofta har haft svårt att
partheidrörelsens nyckelaktivister kom från farekrytera brett folkligt stöd, så har de haft ett
miljer med stark anknytjämförelsevis stort inflytan»Medan
en
familjehistoria
med
ning till folkrörelsekultude på statens policy i olika
ren. Många av dem var stufrågor. Ett exempel på detta
anknytning
till
arbetarrörelsen
denter, men också klassreur Afrikagruppernas historia är den kommunikation var hög status, föredrog de som senärer. De olika folkrörelserna värderades dock på
som skedde med socialdemokraternas handelsminis- hade kopplingar till nykterhets- skilda sätt inom Afrikagrupperna, framför allt på
ter Maj-Lis Lööw år , i
eller frikyrkorörelsen att vara
-talet, då marxismens
samband med att hon förtysta om sin bakgrund.«
ställning var som starkast.
beredde den bojkottlagstiftMedan en familjehistoria
ning som trädde i kraft
med anknytning till arbetarrörelsen var hög sta. I ett första skede verkade det som om en såtus, föredrog de som hade kopplingar till nykterdan lagstiftning skulle bryta mot GATT-avtalet.
hets- eller frikyrkorörelsen att vara tysta om sin
Afrikagrupperna informerade emellertid Lööw
bakgrund. En aktivist berättar att hon efter
om att det fanns en undantagsregel, som medgav
många år i Afrikagrupperna blev »nästan chockebojkotter mot länder som säljer varor som prorad när jag förstod hur många av mina kamrater
ducerats genom tvångsarbete. Detta var något
som hade kommit in på solidaritetsarbetet via
som först tagits fram i kampanjen i Storbritannikyrkan eller missionen«.
en, av International Defence and Aid Fund, som
Så trots att de nya sociala rörelserna var en del
stod AAM nära. Enligt Lööw påverkade och påav den ungdomsrevolt som hyllade ‘sex, drugs
skyndade denna information bojkottlagstiftningand rock’n’roll’, hade de mer puritanska värderen.
188

När södra Afrikas frihet var vår

Biskop Trevor Huddleston, AAMs ordförande, i samtal med Hanne och Ulf Södal från Frikyrkan Hjälper (nu Diakonia). Bilden togs i Olso 1984 vid hearing om Sydafrikas aggression. »Om någon enskild person kan sägas ha gjort apartheid till en
världsfråga, så är det Trevor Huddleston«, har Desmond Tutu sagt.

ingar som präglade delar av folkrörelsekulturen
ett starkt inflytande på unga svenska rörelseaktivister under - och -talen. I Rebeller i takt
med tiden, en studie av FNL-rörelsens politiska
kultur i Sverige, visar historikern Kim Salomon
att det fanns en stark betoning på en slags ’moralisk fostran’, som var ett tydligt arv från folkrörelsekulturen och som särskiljde den svenska Vietnamrörelsen från exempelvis den danska. Exempelvis var inflytandet från nykterhetsrörelsen
tydligt i ett strängt kravet på nykterhet inom rörelsen. Detta gällde också för Afrikagrupperna,
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där några av de ledande aktivisterna också var
nykterister.
Element ur gammal och ny rörelsekultur samverkade ibland också i Afrikagrupperna, till exempel i anslutning till det aktivistideal som präglade de nya rörelserna, och som med en term lånad från den brittiske sociologen Anthony Giddens kan kallas för ‘livspolitik’. Livspolitikens viktigaste kod i detta sammanhang var att låta aktivismen genomsyra livet i så hög grad som möjligt. Som en av FNL-aktivisterna uttryckte det i
Kim Salomons Rebeller i takt med tiden, en bok
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»Dom hade ju väldigt många lorder och lordinnor, countesses, fina figurer som högsta höns i
organisationen, galjonsfigurer längst upp, och
dom hade väldigt många gamla gråhåriga damer
med på mötena som kucklade med ärkebiskopen.
Men jag tror att i och med att det var Trevor
Huddleston som drog igång det, så gick dom på
ett annat skikt från början, här växte det mer
fram från gräsrötter och socialdemokrati.«
Vi talar om en skillnad med avseende på vad
Elitism och anti-elitism
Även om detta aktivistideal implicerar en form av
som på engelska kallas public image. Trots sina
elitism (eftersom det framför
uppvisningar av celebriteter,
»Trots sina uppvisningar av
allt stämde överens med den
och trots att den ofta kritiselivssituation som unga och
celebriteter, och trots att den rades för att vara en toppstudenter befinner sig i), så
styrd organisation, utveckofta
kritiserades
för
att
vara
en
betonade
Afrikagrupperna
lade AAM med åren en stark
starkt en antiauktoritär orgalokal förankring i hela Stortoppstyrd
organisation,
nisationsform, som också delbritannien. År  hade
vis var ett arv från den svensutvecklade AAM med åren en den  lokalgrupper (vilket
ka folkörelsekulturen, och
kan jämföras med Afrikastark lokal förankring i hela
som satte kollektivet framför
gruppernas  och ISAKs 
individen. Som ett resultat av
lokalgrupper vid samma
Storbritannien.«
detta lät man länge artiklarna
tidpunkt). Med avseende på
i Afrikabulletinen vara osignerade och man avmedlemskap kan varken Afrikagrupperna eller
stod från att välja en ordförande (även om man,
AAM göra anspråk på att vara en gräsrotsorganiav praktiska skäl, och efter en del kompromissansation – först under sena -talet steg AAMs
de, utsåg en ’inofficiell’ ordförande) .
medlemstal över , med en topp på  
Kontrasten mellan denna anti-elitism och den
medlemmar ‒. Även om Afrikagrupperna
rörelsekultur som präglade AAM medförde en
medlemsantal långsamt steg, låg det aldrig på
stark känsla av främlingskap hos de aktivister
mer än strax över .
som besökte några av AAMs större möten i LonDessa medlemstal måste ses i relation till kadon där organisationens celebriteter närvarade.
raktären hos de nya sociala rörelserna, där inte liKerstin Bjurman på Afrikabulletinen minns sin
ka stor vikt läggs vid medlemskap som i de gamla
rörelserna. Den strategi som i hög grad präglade
förvåning inför AAMs ’high society’:
om den svenska vietnamrörelsen: »vi bör kunna
hålla oss helnyktra…stöder man Vietnams folk,
gör man det alltid« (s. ). På -talet manifesterades också aktivistidealet i Afrikagrupperna
genom den regel som föreskrev att den som ville
bli medlem först måste gå den studiecirkel där
man läste och diskuterade den studiebok om södra Afrika som producerats av Afrikagrupperna.
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antiapartheidrörelsen både i Sverige och Storbritannien var skapandet av nätverk, en slags osynlig
infrastruktur, som snabbt kunde mobiliseras i
samband med att uppmärksamheten av olika skäl
plötsligt hamnade på Sydafrika.

Vardagsaktivism
Men vid sidan av sådana tillfällen av spektakulär
mobilisering, inbegrep nätverkandet också ett
starkt element av vardagsaktivism, som förutom
aktivt arbete i en solidaritetsorganisation också
kunde innebära att bojkotta sydafrikanska varor
eller bara bära en knapp eller en t-shirt
som spred rörelsens budskap. En sådan
vardagsaktivism bygger på två former
av livspolitik, som representerar skilda
grader av engagemang. Nyckelaktivisterna ägnar sig åt aktivism som en livsform, som bland annat inbegriper organiserande av kampanjer, bojkotter och demonstrationer, som möjliggör den livsstilspolitik
som bärs upp av människor som inte kan betraktas som aktivister men inte desto mindre bidrar
till en rörelse genom olika former av mer eller
mindre kontinuerliga eller sporadiska vardagshandlingar.
Med den viktiga reservationen för brittiska
AAMs starka folkliga förankring (framför allt under det sena -talet) pekar kontrasten mellan
dess betoning på ‘the image of respectability’ och
Afrikagruppernas anti-elitism på betydelsefulla
skillnader mellan de politiska kontexter som de
båda organisationerna verkade i – och även på de
ekonomiska implikationerna av dess skillnader.
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På samma sätt som ’the image of respectability’
var viktig för AAMs fundraising, innebar Afrikagruppernas anknytning till den svenska folkrörelsekulturen att statliga tjänstemän och politiker
hela tiden fanns på dialogavstånd – och till att organisationen fick tillgång till statligt ekonomiskt
stöd. Paradoxalt nog kan man kanske något tillspetsat säga att Afrikagruppernas folkrörelseförankring, med dess betoning på anti-elitism,
var förknippad med en närhet till den svenska
politiska eliten.
Hur ska man förklara skillnaderna och likheterna mellan den brittiska och den svenska
antiapartheidrörelsen? En inflytelserik
teoribildning inom rörelseforskning
menar att sociala rörelsers relativa
framgångar till väsentliga delar bestäms av (nationella) politiska möjlighetsstrukturer (political opportunity
structures). Tre sådana möjlighetsstrukturer som brukar lyftas fram är:
) det politiska systemets relativa öppenhet,
) förekomsten av allianser mellan olika typer av
eliter (till exempel ekonomiska och politiska)
som kan försvåra rörelsens inflytande,
) förekomsten av allianser mellan eliter och rörelser, som kan underlätta inflytande.
Med denna utgångspunkt kan man för det första
konstatera att det svenska politiska systemet var
betydligt mer öppet för påverkan än det brittiska
vad gäller denna specifika fråga. För det andra var
alliansen mellan den ekonomiska och politiska
eliten betydligt starkare i Storbritannien, särskilt
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under perioder med konservativt styre. För det
tredje: medan det fanns allianser mellan eliter
och rörelser i båda länderna, så vägde den svenska antiapartheidrörelsens kontakter med den politiska eliten betydligt tyngre än vad som var fallet
i Storbritannien. Alla tre faktorerna indikerar
alltså att det nationella politiska klimatet var betydligt mer gynnsamt för den svenska än för den
brittiska antiapartheidrörelsen.
Som ett historiskt fenomen pekar emellertid
antiapartheidrörelsen på en problematisk sida
hos den förklaringsmodell som betonar politiska
möjlighetsstrukturer – den tar den enskilda nationalstaten som en given utgångspunkt för analysen. Exempelvis görs i linje med detta ett antagande om att transnationell mobilisering främst
uppstår i de fall då nationella möjlighetsstrukturer är mer eller mindre ’stängda’. De svenska och
brittiska regeringarnas agerande i förhållande till
Sydafrika, och motståndet mot detta i de båda
ländernas civilsamhällen måste förstås i sin globala kontext – som olika sätt att hantera Europas
koloniala arv, och som olika sätt att förhålla sig
till det kalla kriget och dess bipolära världsordning. Om de brittiska regeringarnas förhållnings-
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sätt till Sydafrika avspeglade både dess koloniala
historia i södra Afrika och dess medlemskap i
NATO, så kan den svenska statens starka ställningstagande mot Sydafrika förstås delvis som ett
sätt att reparera sin skamfilade neutralitet i andra
världskrigets efterdyningar - och dess stöd till befrielserörelserna i södra Afrika delvis som ett sätt
att söka påverka dessa att som blivande regeringspartier ansluta sig till den ’alliansfria’ intressegemenskap av stater som Sverige identifierade sig med. Och på motsvarande sätt som det
brittiska civilsamhällets engagemang hade starka
kopplingar till en tradition av brittisk antikolonialism, så måste den svenska antiapartheidrörelsens engagemang mot apartheid ses mot bakgrund av Sveriges koloniala historia, framför allt
närvaron i det av Storbritannien koloniserade
Sydafrika, inte minst genom missionen. Antiapartheidrörelsens historia visar således att nationell politik måste ses mot bakgrund av globaliseringen och dess koloniala historia.
Håkan Thörns bok Antiapartheid and the Emergence of a Global Civil Society (Palgrave Macmillan) utkommer i en svensk version .
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Vad vi skrev, var vi teg
»Boken syftar framför allt till att skapa ökad
förståelse för och solidaritet med frigörelsen i
södra Afrika. Det är här konflikten är hårdast
mellan strävan till frigörelse och mänskliga
värdighet å ena sidan och rasism å andra sidan.«

Så skrev jag i förordet till Afrikagruppernas studiebok Befrielsekampen i Afrika. Första upplagan
kom ut sensommaren . En första omarbetad
upplaga utkom oktober , varifrån citaten nedan är hämtade. Vi ville ge ett alternativ till hur
Afrika och i synnerhet befrielsekampen i södra
Afrika behandlades i massmedia. Kapitelutkast
skrevs av en handfull aktivister, varefter texterna
skickades till alla lokalgrupper. Jag hade uppgiften som redaktör och skrev ihop nya texter, som
sedan manglades på stormöten. Det var långa
möten på Afrikagruppernas lokal i Stockholm.
En gång missade jag sista tåget till Uppsala. Men
någon spännande motsättning minns jag inte. På
ingen viktig fråga trumfades en syn igenom mot
opposition. Aldrig hörde jag heller senare om
principiell kritik av innehållet hos någon av de
många läsarna och studiecirklarna. Jag vill därför
hävda att boken uttrycker i stort sett vad vi ville
säga.
Det kan te sig som lättköpt kritik att nu peka
på brister i vår alternativa syn. Men en kritisk
blick är nödvändig för att »hantera vår besvikelse« (för att låna ett uttryck från debatten om
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vänsterns väg) över att
drömmen om »den nya
människan« och det nya
samhället inte gått i uppfyllelse. En del må säga att
»man måste förstå varför
Jeppe super«, och mena att
hela förklaringen ligger i
att imperialismen saboterat framstegen. Jag menar
att man inte kan utesluta
att det också fanns brister i
det sätt vi betraktade
verkligheten. En sådan
granskning är inte självspäkning utan ett försök
att förstå. Vad vi sade och vad
vi inte sade måste ses mot bakgrund av våra
målsättningar och den tidsepok vi levde i.
Vårt främsta mål var att praktisera solidaritet.
I Befrielsekampen i Afrika ges ingen definition av
‘solidaritet’. Det sägs bara (sida ) att insikt i
ekonomiska utsugningen och direkt stöd till befrielserörelserna kom först med den antiimperialistiska solidaritetsrörelsen för södra Afrika, som
efterträdde Svenska Sydafrikakommittén. Solidaritet verkar skilja sig från annat bistånd genom att
det ges på mottagarens villkor och genom att behovet av bistånd förklaras i en vänsteranalys av
globala maktförhållanden. Vår aktivism vilade på
samma tänkande som de svarta pantrarnas i

Studieboken
från 1977,
som gav
grundplåt
för kansliet.
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USA: Antingen är du en del av problemet, eller en
del av lösningen.
‘Solidaritet’ kan analyseras på ett intressantare
sätt som en komplex relation mellan identitet och
olikhet. Vi identifierade oss med befrielserörelsernas ledare och kadrer i deras program för befrielse från utsugning, deras antirasism, hävdandet av rätten till självständighet och deras slutsats att detta
enbart kunde uppnås genom väpnad
kamp. Genom att vi befann oss i de
västliga länderna var vi dock olika befrielserörelserna. Detta gav möjligheter att spela en roll för befrielsekampen, trots vår litenhet.
I länderna med väpnad befrielsekamp såg vi kapitalismens svagaste
länk medan det redan självständiga
Afrika inte kunde spela den rollen.
Det var infångat i nykolonialismens
nät, där länderna hade egen flagga och
egen regering, medan ekonomin och
en stor portion av makten satt hos
västerländska intressen. Här möter oss
en av bristerna. Vi talade om »en vacklande bourgeoisie« i Afrika (s. ). Problemet var bara att vi
trodde oss veta åt vilket håll småborgerligheten
skulle vackla. I de redan självständiga länderna i
Afrika sågs den vackla mot västerländska idéer
och konsumtionshunger, i »våra« befrielserörelser tycktes kamraterna automatiskt vara revolutionärer. »Ett framgångsrikt förkastande av elitstyre har hittills bara gjorts i länder där
nationaliströrelsen tvingats utveckla mångårig
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väpnad gerillakamp för att uppnå självständighet« sägs det i kapitlet om Angola (s. ).

Principfasta och skruttiga
Afrika indelades så i goda och onda, principfasta
och skruttiga rörelser och regimer. Klasstillhörighet var den enda relevanta identitetsfaktorn i den marxistiska analys vi tillägnat oss och andra faktorer ignorerades. Etnisk mobilisering betraktade vi som makthungriga ledares manipulation,
som när vi skrev om Buthelezis
organisation Inkatha i Sydafrika
(s. ).
Vi romantiserade gerillakriget
och det nya samhälle, som befrielserörelserna ville skapa i sina
befriade områden i Guinea-Bissau, Moçambique och Angola.
Dessa blev modellen. Den passade någorlunda på Namibia, den
passade inte riktigt på Zimbabwe,
där klart avgränsade befriade
områden med ny samhällsstruktur inte verkade
finnas. Den passade inte alls på Sydafrika, där
ANC inte befriade några områden alls, utan verkade i ett högst urbaniserat och av apartheidstaten övervakat land.
Vi var övertygade om att befrielserörelserna,
och i synnerhet de befriade områdena i de portugisiska kolonierna, pekade mot ett gryende nytt
samhälle, och att dessa strävanden skulle fortsätta
efter befrielsen. För detta fanns inga bevis, utom
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Väpnad kamp och folklig förankring skulle ge ett helt nytt samhälle.

kamraters exempel och utsagor, men inga motbevis heller utom en allmän cynism, som var fjärran
från oss.
Vi resonerade knappt alls om problemen med
att förena löftena om drastiskt förbättrade villkor
med arvet av den koloniala eller minoritetsstyrda
staten och ekonomin. Vi såg inte riskerna för korruption, för vi lät strukturell analys vika för önsketänkande.
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Fem år efter självständigheten för de portugisiska kolonierna uttryckte vi fortfarande farhågor
enbart om imperialismens hot. Enbart i kapitlet
om Zimbabwe ställs en rad frågor om framtiden
(s.-), bland annat om hur jordfrågan skall
lösas, om samarbetet mellan ZANU och ZAPU
kommer att fortsätta och hur Zimbabwe skall
klara ekonomin.
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Acceptans av enpartistaten
Vi skrev i en tid då man allmänt inom vänstern (i
Sverige också inom socialdemokratin) accepterade enpartistaten i Afrika, som skulle ge enhet för
att bekämpa fattigdomen. Vi tog därför aldrig
upp de svåra frågorna om representativitet – vi
tvekade aldrig om likhetstecknet mellan befrielserörelser och folket. Mångpartisystem var vi inte
intresserade av. I Afrika.
Kampen i Sydafrika var för oss en kamp mot
både rasism och utsugning. Det finns ingen tredje väg, skriver vi (s. ), en svart medelklass kan
inte rädda det existerande förtrycket och utsugningen. Det blev inte den övergång vi hoppades
på, utan en förhandlad övergång till majoritetsval
med mångpartisystem och  en koalitionsregering med ANC i majoritet men med apartheidepokens makthavare Nationalistpartiet i minoritet. Det som ANC kallade »The Mandela way« var
inte vad vi hade tänkt oss. Kampen, som vi såg
den, var inte för rösträtt och periodiska val med
mångpartisystem. Vi var inte demokrater i denna
mening. Antagligen passar det vår mentalitet väl
när den sydafrikanske komikern Pieter-Dirk Uys
citerar en man som i en röstningskampanj utbrast: »Vi kämpade för frihet och vad har vå fått:
Jo, demokrati.«
Även om en del av medlemmarna såg socialismen som mål var vår minsta gemensamma nämnare avskyn mot rasismen. Vi var äkta humanister, men värjde oss för den beteckningen, som för
oss var pissljummen liberalism. I vår analys var
rasismen ett redskap för imperialismen och kapitalet. Det imperialistiska systemet och kapitalets
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globala utsugningsstrukturer var stöttepelare för förtrycket och därför huvudfienden. Det var mot dem vår
aktivistiska energi riktades.
I vår antirasism tog vi
frågan om universella
mänskliga rättigheter på
allvar. Men eftersom rasismen inte diskuterades
ordentligt blev en hel del
av grunden för engagemanget inte bearbetat. En
negativ följd var att vi inte
bidrog till att bekämpa rasismen som ideologi, den spelplanen var ointressant för oss.
Förtrycket och rasismen besvarades inte av oss
med medlidande, utan med solidaritet. Skillnaden kan åskådliggöras med en kampanjbild från
Holland, som vi ganska snart beslöt oss för att inte använda. Det var en bild av vit hand som pressar ett svart huvud på en fruktpress så blodet
skvätter. Vi ville stärka solidariteten med de kämpande folken i södra Afrika och kunde inte se hur
den bilden skulle kunna få folk att se de svarta
som kämpande kamrater. Solidaritet var inte
medlidande.
Man kan kanske säga att vi skrev den historia,
som befrielserörelserna hade skrivit själva om de
hade haft tid. Det betydde inte att vi tog order eller frågade hur vi skulle skriva. Men det betydde
att vi lyssnade på befrielserörelserna och återgav
huvudlinjerna i vad de sade. De var ju våra kamNär södra Afrikas frihet var vår

rater. Denna identifiering är kanske huvudorsaken till att vi inte riktigt lyckades ställa om när
befrielserörelserna kom till makten.

Kalla kriget och paranoia
Man måste minnas att vi formulerade vårt politiska tänkande under kalla krigets epok, med dess
två supermakter, USA och Sovjetunionen, i oförsonlig ideologisk kamp. Vad som stod på spel var
inte bara värderingar. Världen föreställdes vara i
gång med ett krig på liv och död. Som i alla krig
fanns inga tredje alternativ. En förödande följd av
detta tankeschema var att världen blev full av
»förrädare«, ett begrepp som innebär slut på dialog och början på paranoia.
Nu var det ju ingen inbillning att Ruth First
dödades av en brevbomb  i Maputo, eller att
en bilbomb apterades under Albie Sachs bil, eller
att Attati Mpakati från Malawi dödades i Harare
vid ett attentat. Ändå tycker jag att det bästa i frågan sades av en etiopisk kamrat när några kamrater misstänkte att Uppsala Afrikagrupps lokal var
avlyssnad av SÄPO: »Är vår lokal avlyssnad – nå,
då skall vi tala högt och tydligt så dom hör och
förstår vad vi säger.« Politisk paranoia är ingen
bra grund för en öppen diskussion. Den krympte
våra tankar. Den krympte befrielserörelsernas
tankar.
Utan reservation citerar vi Frelimo-ledaren Samora Machel som talar om »fienden gömd i vår
mitt« och om hur en sjukvårdarkurs  inställdes pga infiltratörer, som uppmanade till »stamtänkande, rasism, själviskhet, äregirighet och korruption« (s.).
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Vårt sätt att tänka i svart och vitt väcker frågan
om vi var en sekt. Vissa drag fanns, åtminstone på
-talet när jag kom med. Trosvisshet, exklusivitet, isolering, uppfattningen att de som inte
tänkte som vi antingen hade missförstått eller
tänkte fel, krav att uppoffra sig, hängivenhet för
en sak som vi inte trodde skulle uppnås inom
kort tid om ens inom vår livstid – allt detta fanns.
Men det fanns ingen total exklusivitet. Det fanns
inget totalitärt anspråk på medlemmarnas liv,
som sekter uppvisar. Sekter kännetecknas av regler för sexuellt umgänge, antingen att det är tillåtet mellan sektmedlemmarna enbart, eller enbart
med utomstående. I jämförelse var Afrikagrupperna tämligen könlösa. Det var arbetet och det
politiska målet som gällde. Det hindrade inte att
någon kunde hitta sig en partner inom gruppen.
Och det hände att befrielserörelsernas män kunde uppfatta kvinnliga medlemmar som kvinnor
för dem.
Visst gick vi helt upp i solidaritetsarbetet. Glöden kom från att vi skrev inte bara en alternativ
historia bara om »de andra«, utan vi såg stödet
till befrielsekampen i södra Afrika som ett stöd
också till vår egen befrielse.
En gång sade den brittiska historikern Basil
Davidson till mig att »solidariteten med södra Afrika har skapat en underbar internationell familj.« Det är en känsla och övertygelse som lever
kvar hos mig. Solidaritetsrörelsen är för oss som
var med ett viktigt kapitel i våra liv. Den också en
del av Västerlandets idéhistoria. Därför är den
värd och viktig att dokumentera och diskutera.
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Bokprojektet »Folkrörelsernas
solidaritetsarbete med södra Afrika«
demokrati efter mer än
 år av apartheid. De andra länderna i södra Afrika befriades långt tidigare, men några av dem
genomgått inbördeskrig och andra svårigheter. I
Sverige fick det folkliga solidaritetsarbetet med
regionens befrielse – från -talet och fram till
 – en unik bredd och omfattning. Intresse
och engagemang för regionen finns i många
stycken kvar i det svenska samhället som en effekt
av detta.
I södra Afrika finns ett intresse av en dokumentation av solidaritetsrörelsens verksamhet
och även av de olika befrielserörelsernas representationer här under kampens dagar. På förfrågan från arkiv i södra Afrika har Nordiska Afrikainstitutet tagit ansvar för en kartläggning av relevanta arkiv i Norden, som kan dokumentera dessa aktiviteter. Arkivarbetet i södra Afrika får också stöd genom olika insatser från Sverige. På
hemsidan www.liberationafrica.se presenteras arkiven, nygjorda intervjuer med olika aktörer, andra berättelser och del bilder. Här finns
också en hel del av det material tillgängligt som
Tor Sellström samlat för sina böcker. Där kommer förhoppningsvis även i framtiden en del material att finnas från detta dokumentationsprojekt.
Den här boken är en i en serie på fem inom
projektet »Folkrörelsernas solidaritetsarbete med
södra Afrika«. Projektet är ett gemensamt initia1994 BLEV SYDAFRIKA

198

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

Sammanfattning av projektet
De olika delprojekten ska ligga till grund för produktionen av en mer populärt hållen sammanfattning av det svenska folkliga solidaritets-

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

Avgränsning
Projektet avser att täcka solidaritetsarbetet från
 fram till ländernas befrielse eller demokratisering och det betyder fram till . Delprojekten täcker olika tidsperioder beroende på när

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

ÖVRIGA BÖCKER I SERIEN
• UNDER ISAKS PARAPLY. Isolera Sydafrikakommittén ‒ är den första boken i serien och skildrar det breda solidaritetsarbetet för
Södra Afrika utfört av ISAK och de ca  medlemsorganisationerna. Författare Karl-Gunnar Norén.

• UPPDRAG SOLIDARITET. Arbetarrörelsen
och södra Afrika ‒. Här skildrar Palmecentrets biståndschef Birgitta Silén hur både den
politiska och fackliga delen av arbetarrörelsen engagerade sig för södra Afrikas befrielse.

• DEN STILLSAMMA VREDEN. Praktisk
Solidaritet och södra Afrika ‒. Boken
skildrar det mycket betydelsefulla praktiska solidaritetsarbetet som genomfördes av fyra Emmausgrupper och Brödet och Fiskarna. Författare Anja
Björk.

• »GÖR NI DÅ INTE ÅTSKILLNAD…?«
Kyrkorna och södra Afrika ‒. Tidigare generalsekreteraren i Svenska Ekumeniska Nämnden, Rune Forsbeck, beskriver här det arbete kyrkorna gjorde för svensk opinion och på plats i
framför allt Sydafrika.
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Medarbetare i boken
Fanny Ambjörnsson är socialantropolog knuten till
Centrum för Genusstudier, Stockholms Universitet
och medlem i Afrikagrupperna sedan slutet av talet.
Siri Ambjörnsson är frilansjournalist och radioproducent. Medlem i Afrikagrupperna sedan .
Bertil Egerö är sociolog vid Lunds universitet och
medlem i Afrikagrupperna sedan , under och -talen i Stockholms Afrikagrupp.
Ingvar Flink är fil.dr i historia, aktiv i Afrikagrupperna
sedan  och anställd av desamma sedan .
Madi Gray är frilansjournalist i Sverige och turistguide i
Sydafrika, gick med i Stockholms Afrikagrupp år
.
Bertil Högberg är folkhögskollärare och frilansar sedan
många år med olika södra Afrika projekt. Medlem
sedan  och ordförande i början av -talet.
Elle-Kari Höjeberg är journalist på Sveriges Radio sedan
 och har arbetat många år på Ekot, numera ansvarig för musiken i P.
Anita Jansson är medlem i Afrikagrupperna sedan 
och ledamot i ett av styrelsens arbetsutskott.
Lena Johansson Blomstrand var anställd på
Afrikagrupperna ‒ och är sedan 
chargé d´affaires för svenska ambassaden i Namibia.
Ann-Mari Kihlberg var lokal sekreterare i Göteborg fram
till , därefter central insamlare till .
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Monica Lindh är familjeläkare och aktiv i Falu
Afrikagrupp sen .
Sören Lindh är utredare, medlem i Afrikagrupperna
sedan , var bland annat styrelseledamot, ordförande i ARO och ordförande i Afrikagrupperna.
Bertil Malmström är folkhögskolelärare, var ordförande i
Uppsala Sydafrikagrupp/
Sydafrikakommitté/Afrikagrupp ‒.
Bertil Odén är fil. lic. i freds- och utvecklingsforskning.
Medlem i Afrikagrupperna sedan slutet av -talet,
ledde ‒ ett forskningsprogram om Södra
Afrika vid Nordiska Afrikainstitutet, har arbetat på
Sida och UD.
Stefan Olsson är reporter på Sveriges Television, gick
med i Uppsala Afrikagrupp .
Mai Palmberg är finländare, forskare på Nordiska
Afrikainstitutet, medlem i Uppsala Afrikagrupp
sedan .
Carl Olof Selenius är medlem i Afrikagrupperna sen
, har arbetat som lärare i Tanzania och Namibia.
Sverker Sörlin är idéhistoriker, verksam vid Kungliga
Tekniska Högskolan, aktiv i Umeå Afrikagrupp
‒.
Gábor Tiroler är folkhälsovetare och biståndsrådgivare,
aktiv i Södra Vätterbygdens Sydafrikakommitté
‒, volontär i Moçambique ‒.

Gert Klaiber är ämneslärare i Tranemo, med i Göteborgs
Afrikagrupp ‒.

Håkan Thörn är docent i sociologi, Göteborgs universitet, har forskat om den svenska och brittiska antiapartheidrörelsen.

Meit Krakau är läkare, medlem i Täby Afrikagrupp
sedan .

Hans Tollin är industridesigner i Göteborg och medlem
i Göteborgs Afrikagrupp sedan .

Lisbeth Larsson Lidén är forskare knuten till Nordiska
Afrikainstitutet, medlem i Uppsala Afrikagrupp från
 och cirka tio år framåt.

Dick Urban Vestbro är professor i bebyggelseanalys på
KTH, aktiv i antiapartheidrörelsen på -talet, en
av Afrikagruppernas grundare, aktiv ‒, en
av initiativtagarna till Isolera Sydafrika-kommittén.
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Foto/bildkällor
En del av fotografierna och illustrationerna kommer
från Afrikagruppernas omfattande bildarkiv benämnt
Afrikabild. Dessa bilder markerar vi med asterisk. Vi har
identifierat fotograferna där vi kunnat, men en del bilder har förblivit anonyma. Vi beklagar att alla fotografer
och illustratörer därför inte kunnat få erkännande. Vi
tar gärna emot namn som fattas, så att de kan nämnas i
fortsättningen. Vi tackar alla som ställt bilder till förfogande.
Fotografer
Alstermark, Ingrid sid. 
Arwén, Gittan sid.  (stor bild och mitten)
Bergknut, Knut* sid. 
Bergmar, Magnus* sid. 
Bergström, Elsa-Maria* sid. 
Bjerneld, Magdalena sid. 
Carlsson, Jörgen sid. 
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Danielsson, Thomas* sid. 
Falu Afrikagrupp sid. , 
Frelimo Afrikabild sid. 
Gidlöf, Håkan* sid. 
Gustavsson, Anne-Marie* sid. , 
Hahn, Sverker* sid. , 
Hallgren, Christer* sid. *, , , 
Hiyalwa, Kaleni* sid. 
Högberg, Bertil sid. 
Levin, Lilian sid. , 
Lidén, sid.  (undre)
Liljenström, Susanne* sid. 
Lindh, Per sid. 
Lindström, Arne sid. , , , , , , 
Nordin, Åsa (ISAKs bildarkiv) sid. 
Olsson, Stefan sid. 
Palmberg, Mai sid. , , , , 
Pehrson, Eva* sid. 
Sundsten, Jörgen sid. 
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Thege Charlotte sid.  (t.v.)
Vestbro, Dick Urban sid. 
Walan, Magnus sid.  t.h.
Wittorp, Christina sid.  (undre t.h.)
Åsman, Mats* sid. 
Öhman, Mats* sid. , 
Arkiv och personer som lånat bilder utan
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Afrikabild sid. , , , , , , , , , , , ,
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