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Förord
utgör den sjätte och avslutande
boken i serien Folkrörelsernas solidaritetsarbete
med södra Afrika. Avsikten är att så sakligt och tillgängligt som möjligt teckna en samlad bild av det
folkliga arbetet i Sverige för ett fritt södra Afrika
och av dess relation till den officiella regeringspolitiken på detta område. Samtidigt bör läsaren
vara medveten om att urvalet och presentationen
av tidigare händelser och skeenden aldrig är totalt
objektivt utan alltid bär »tolkens fingeravtryck«
(Alan Munslow i Deconstructing History).
Mina personliga erfarenheter från - och talets studentrörelser och från många år inom
fredsrörelsen, frikyrkan och Broderskapsrörelsen
utgör en del av min referensram. Min professionella bakgrund som journalist i olika roller och
som aktör i internationella frågor – på utrikesdepartementet och Liv & Fred-institutet – utgör
andra delar. Denna referensram påverkar mitt
perspektiv och kommer omedvetet att färga min
framställning.
Framställningen vilar – utan att det bekräftas
av tyngande fotnoter – tungt på dels Tor Sellströms omfattande studie i tre volymer Sweden
and National Liberation in Southern Africa, Nordiska Afrikainstitutet  och , dels de tidigare fem skrifter som utgetts ‒ inom ramen för projektet:
Karl-Gunnar Norén: Under ISAK:s paraply. Isolera Sydafrikakommittén ‒
DENNA SKRIFT
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Anja Björk: Den stillsamma vreden. Praktisk solidaritet ‒
Birgitta Silén: Uppdrag solidaritet. Arbetarrörelsen och södra Afrika ‒
Rune Forsbeck: »Gör ni då inte åtskillnad…?«
Kyrkorna och södra Afrika ‒
Mai Palmberg (red): När södra Afrikas frihet
var vår. Afrikagrupperna ‒
Dessa böcker är självbilder, det vill säga skrivna
inifrån rörelserna av personer som själva var
med. Min text är snarare skriven på halvdistans,
till hälften utifrån, nära engagemanget och ändå
med en infallsvinkel från marginalen. Med intryck från tre månaders reportageresa i södra och
östra Afrika  i bakhuvudet men utan direkta
erfarenheter från centrum av rörelsernas arbete
för södra Afrikas frigörelse från kolonialism och
apartheid. Med ambitionen att så rättvist som
möjligt teckna personer och grupper, deras framgångar och motgångar under en unik period i
svensk politik. Med en viss längtan till en tid då
internationell solidaritet i så hög grad präglade
debatt och aktiviteter att Oliver Tambo med fog
kunde beskriva relationen mellan Sverige och
södra Afrika som »ett naturligt system… från
folk till folk«.
Uppsala  april 
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Innehåll

»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
1912 ANC bildas.
1948 Nationalistpartiet får makten i
Sydafrika.
1954 Herbert Tingstens Problemet

Sydafrika publiceras.

1959 Svarta indelas i åtta etniska grupper
med var sitt »hemland«.

Fonden för rasförtryckets offer
startas.

1960 Sharpevillemassakern
ANC och PAC förbjuds.
SWAPO bildas i Namibia

Per Wästbergs Förbjudet område
och På svarta listan utkommer.
LO/TCO/KF utlyser första
konsumentbojkotten.

1961 MPLA och UPA (FNLA) tar till vapen i
Angola och ANC i Sydafrika.

Albert Luthuli mottar Nobels
fredspris.
Svenska Sydafrikakommittén
bildas.

1962 Oliver Tambo förstamajtalar i
Göteborg.

Lokala Sydafrikakommittéer
bildas.

1963 PAIGC tar till vapen i Guinea-Bissau.
ZANU bryter sig ur ZAPU.
ANC-ledningen fängslas.

Södra Vätterbygdens
Sydafrikakommitté ger ut första
bulletinen.
SUL lanserar ny
konsumentbojkott.

1964 Frelimo tar till vapen i Moçambique.

Beredningen för humanitärt
bistånd inrättas.
Eduardo och Janet Mondlane på
sitt första Sverige-besök.
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1965 Smith-regimen utropar självständigt
Rhodesia.

Första RD-motionerna om
ekonomiska sanktioner mot
Sydafrika.
Olof Palme stöder befrielserörelserna i principiellt Gävle-tal.

1966 ZANU tar till vapen i Zimbabwe och
SWAPO i Namibia.
1967 Frelimo utser representant i Sverige.

Södra Afrika Informationsbulletin
utkommer i tryckt form.

1968 Davis Cup-match mot Rhodesia stoppas av demonstranter.
1969 Frelimos ledare Eduardo Mondlane
mördas

Kyrkornas Världsråd lanserar
Programme to Combat Racism.
Konferenser i Khartoum och
Lusaka analyserar
befrielserörelserna.
Brett stöd för kampanj mot
ASEA-roll i Cabora Bassa-projekt.
Riksdags-OK till direkt
humanitärt stöd till
befrielserörelserna
Handel med Rhodesia förbjuds.
Emmausgrupperna börjar sända
kläder till befrielserörelserna.

1970 Första Sida-bidrag till PAIGC och
ZANU.
MPLA utser representant för Norden.
1971 Internationella domstolen: Sydafrikas
ockupation av Namibia olaglig.

SWAPO utser representant till
bland annat Skandinavien.
Första Sida-bidrag till SWAPO.
Afrikagrupperna startar MPLAinsamling.

1972 Första Sida-bidrag till MPLA.

Afrikagruppernas första
studiebok: Imperialism och
befrielsekamp.
SEN ger ut Kampen mot rasismen

1973 PAIGCS:s ledare Amílcar Cabral mördas.

FN/OAU-konferens om södra
Afrika och ILO-konferens mot
apartheid.
Första Sida-bidrag till ANC och
ZAPU.

1974 Kupp i Portugal mot fascismen och
kolonialkrigen.
Guinea Bissau självständigt.

Frihet åt förtryckta är ekumeniska
U-veckans tema.

1975 ZANU-ledaren Herbert Chitepo dödas
av bilbomb.
Moçambique och Angola självständiga.

LO/TCO-delegation på omstridd
resa till Sydafrika.
Afrikagrupperna i Sverige bildar
riksorganisation (AGIS).
Kyrkoledare skapar
Sydafrikadebatt på
bolagsstämmor.

1976 Massaker vid fredlig protestmarsch i
Soweto.
Sydafrikas trupper tvingas tillfälligt
lämna Angola.
ZANU och ZAPU bildar Patriotiska
Fronten.
1977 Black Consciousness Movement,
Christian Institute m.fl. förbjuds.
Steve Biko dödas i fängelset.
Beyers Naudé bannlyses.

SACTU får officiellt svenskt stöd.
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AGIS ger ut Befrielsekampen i
Afrika.
SEN antar handlingsprogram mot
apartheid.

1978 FN:s internationella apartheidår.
Sydafrikansk attack dödar över 600 i
flyktingläger i Kassinga, Angola.

FN:s säkerhetsråd antar resolution
 om Namibia.
Stor LO-kampanj för ANC,
SWAPO, ZANU och ZAPU.
AGIS-kongressen omvärderar
negativ syn på LO.

1979 ISAK grundas 15 januari.

Svenskt förbud mot
nyinvesteringar i Sydafrika och
Namibia.

1980 Zimbabwe självständigt.
Strategiskt viktiga företag i Sydafrika
tvingas ha egna driftsvärn

Brödet och Fiskarna initierar Sidastött hälsovårdsprojekt med
SWAPO.
Ny konsumentbojkott startar.

1981 Stor sydafrikansk invasion i Angola
gör många hemlösa.

Västmaktsveto mot sanktioner
mot Sydafrika.

1982 Västmakterna, frontstaterna och
SWAPO enas om konstitutionella
principer.
1983 UDF ny paraplyorganisation för apartheidmotståndet.
Smith-regimen kväser i blod uppror i
Matabeleland.

NIR ger ut Sydafrika och Svenskt
Näringsliv.
UDF får Arbetets Låt Leva Pris.

1984 Nkomati-avtalet mellan Moçambiques
regering och apartheidregimen.
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Svarta förstäder i Sydafrika i uppror
mot ny grundlag för vitt styre.

och UDF upphävs.
Nelson Mandela friges.

Desmond Tutu får Nobels
fredspris.
Medialt genombrott för ISAK.

Mandela hyllas på solidaritetsgala i
Globen.

1985 Nybildade COSATU samlar Sydafrikas
fackliga organisationer.
Högförräderirättegångarna inleds.
Hemliga »samtal om samtal« inleds
mellan apartheidregimen och ANC

ANC-galor i Göteborg och
Stockholm.
Förbud mot import av
jordbruksprodukter från
Sydafrika.
Nordiskt Operation Dagsverke
samlar in  miljoner till ANC:s
flyktingskolor

1986 Moçambiques president Samora
Machel dör i flygkrasch.

USA:s kongress antar partiella
ekonomiska sanktioner mot
Sydafrika.
Stor svensk folkriksdag mot
apartheid.
Kontroversiell kampanj för
bojkott av Shell.
1987 Svenskt förbud mot handel med
Sydafrika.
1988 FN:s Namibia-kommissarie Bernt
Carlsson dör, när flygplan sprängs
över Lockerbie i Skottland.
1989 F.W. de Klerk efterträder P.W. Botha
som Sydafrikas premiärminister.
Walter Sisulu och andra ANC-ledare
friges.
SWAPO får absolut majoritet i FNorganiserat val.
1990 Namibia blir fritt.
Bannlysningen av ANC, PAC, SACP

1991 CODESA-förhandlingarna påbörjas.

ISAK-utställningen Den Svarta
Förstaden turnerar landet runt.

1992 Vita stöder i folkomröstning förhandlingarna.
ANC lämnar förhandlingarna efter
Boipatong-massakern.
Fredsavtal mellan Moçambiques
regering och Renamo.

VEETU bildas med stöd från Sida.
ISAK drar i gång stödinsamlingar
inför valet.

1993 Avtal om demokratiska val i april
1994.
Mandela: Häv de ekonomiska sanktionerna!
Överenskommelse om provisorisk
icke-rasbaserad demokratisk konstitution.

Mandela och de Klerk delar på
Nobels fredspris.
EMPSA och PEMSA bildas

1994 Förkrossande ANC-seger i Sydafrikas
första fria och allmänna val.
Mandela blir president.

 fredsobservatörer sänds från
Sverige för att dämpa våldet
ISAK läggs ned.
Nätverk för södra Afrika bildas.
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Mot apartheid i ett första majtåg 1963.

1.

SVENSKT
ENGAGEMANG
VÄXER FRAM

Alla är vi från Afrika
När börjar historien? Och var? Med Adam och
Eva i skapelsemyternas Mellanöstern eller med
paleontologernas berömda Lucy i Östafrika eller
med en ännu icke namngiven urmänniska i
Tchad?
Svaret är – så vitt vi vet – Afrika. Någonstans i
Afrika.
När lämnade då människan Afrika och erövrade världen? Förmodligen i omgångar, i flera utvandringsvågor. För varje gång en alltmer modern människa, det vill säga biologiskt alltmer lik
oss. Alla är vi afrikaner.
Det är en historiens ironi, att återinvandringen
till urhemmet Afrika bland annat kom att leda till
apartheid, en politik för avskildhet, åtskillnad – i
teorin. I praktiken förtryckte invandrarnas ättlingar urinvånarnas arvtagare. Människor med
»fel« hudfärg berövades sitt fulla människovärde.
Förtrycket var systematiskt. Dess främsta instrument var byråkrati och diskriminerande lagstiftning. Det upprätthölls med direkt fysiskt våld.
Inget av detta var egentligen nytt. Apartheid
var en utlöpare av kolonialismen, en logisk fortsättning, en följd av kolonialismens grundläggande myt: föreställningen om de vitas överlägsenhet, arrogansen att anse sig vara förmer och där12

med ha rätt att styra – i praktiken att förtrycka.
När de koloniala makthavarna inte längre kunde
styra utifrån, behövdes en inrikespolitisk ideologi
för att kunna rättfärdiga och därmed bevara det
vita herraväldet. Lösningen blev apartheid.
Befrielsekampen i södra Afrikas skilda länder
gällde därför – trots att de politiska strukturerna
och det politiska motståndet såg olika ut – en och
samma sak: frigörelse från kolonialismen och
dess rasism. Dessa strävanden fick med tiden ett
växande internationellt stöd. Om den svenska delen av detta handlar denna bok.

Kapplöpningen om Afrika
I alla tider har starka stater sökt växa och bygga
stora riken, imperier. Unikt för de västeuropeiska
imperiebyggarna är att de for över världshaven.
Efter att män som Columbus och Vasca da Gama
»upptäckt« andra världsdelar, växte aptiten. För
rivaliserande stormakter gällde det att lägga beslag på så stora landområden som möjligt. Även
om ekonomiska motiv som tillgång till råvaror
och potentiella marknader spelade roll, var möjligen de politiska motiven viktigare. Ekonomiskt
var koloniseringen i längden en tvivelaktig affär,
men genom kolonier bevisade man sin storhet
och makt. Därigenom kunde man också stärka
På väg mot befrielsen

nationalkänslan och dämpa de växande klassmotsättningarna. Imperialismen kunde spela på
samma strängar som senare fascismen.
Vid behov förgylldes de egoistiska motiven
med argument som att »höja de lägre stående rasernas bildningsnivå och tekniska kunnande«,
»sprida den kristna civilisationen«, »stoppa den
arabiska slavhandeln« osv. Man tog – högst frivilligt – på sig »den vite mannens börda«, tolkad av
Kipling i en dikt om européernas svåra uppgift
som uppfostrare av främmande raser. Även om
en och annan enskild aktör kan ha haft ädla motiv, var den underliggande rasismen en viktig
förutsättning.
Värst drabbat av den koloniala imperialismen
blev Afrika. Det låg närmast. Dessutom banade
»upptäckare« som Livingstone och Stanley, drivna av helt artskilda motiv, väg för militära erövringar av kontinentens inre. Afrika var redan tidigare starkt försvagat av slavhandeln, först den
arabiska i Östafrika och sedan den europeiska,
transatlantiska i Västafrika. Oenigheten är stor
om omfattningen – från  till  miljoner i det
förra fallet och från  till  miljoner i det senare.
I den stora kapplöpningen om Afrika mellan
 och  styckades allt upp utom Etiopien
och Liberia. Styckmästare var Belgien, Frankrike,
Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien och
Tyskland. Spelreglerna bestämdes av Berlinkongressen ‒. Dess förbud mot slavhandel satte dock på intet sätt stopp för slaveri i till exempel
den belgiske kungen Leopolds Kongo.
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Kolonialmakter 1914

Moderniseringen av vapnen från och med talet och bruket av kulsprutor från -talet
gjorde erövringarna till en tekniskt sett enkel affär. Sökte afrikanerna göra väpnat motstånd mot
kolonisatörerna, kunde de brutalt mejas ner innan de ens nått fram till strid. Deras människovärde sågs av erövrarna som försumbart. Elfenben och gummi däremot var av stort ekonomiskt värde.
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Afrika förblev en »europeisk« kontinent fram
till efter andra världskriget. Kolonialmakterna
satt i orubbat bo.

Kolonialismens
nedgång och fall
Kolonialismen triumferade men led av inre motsättningar. Humanitära argument för dess civilisatoriska roll kunde även användas mot systemet,

Afrika 1980. Årtal för självständighet.
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när detta framstod som alltför brutalt som i Leopolds plundring av Kongo. De flesta missionärerna var barn av sin tid och hade nära relationer till
kolonialmakten. En del – som den svarte amerikanen William Sheppard – blev dock obekväma
språkrör för den inhemska befolkningens opposition mot europeiska affärsmän och kolonialherrar.
På afrikansk botten växte det fram två typer av
inhemska kyrkor: »etiopiska« – systerkyrkor till
missionens kyrkor men med afrikansk ledning –
och »sionistiska«, eller karismatiska kyrkor, oftast
ledda av en profet med speciella religiösa gåvor.
De senare var särskilt vanliga i södra och centrala
Afrika, där de sociala spänningarna var starkast.
Genom att de företrädde ett underifrånperspektiv med en kritik av kapitalism och kolonialism
sågs de inte sällan som ett hot mot kolonialmakten. Därför slogs de ner, ibland med mycket hårda
medel. Behandlingen av Kimbangiströrelsen i
Kongo på -talet är exempel på detta.
Efter första världskriget delades bytet – de tyska besittningarna i Afrika. Frankrike fick Togo
och Kamerun, Storbritannien tog hand om
Tanganyika (numera Tanzania, inkluderande
Zanzibar från ), och Sydvästafrika överläts
till Sydafrika, då ännu brittisk dominion. Formellt fick de områdena som mandat från Nationernas Förbund för att föra länderna fram till
självstyre, men ambitionen att leva upp till uppdraget var svag. Först efter andra världskriget
blev frigörelsen verklighet, i de flesta fall långt efter krigsslutet.
FN-stadgan  blev början till slutet för det
På väg mot befrielsen

västeuropeiska kolonialväldet. Förändringens
vind började svepa över Afrika.  utsågs av FN
till Afrikas år och generalförsamlingen antog Deklarationen om frihet åt koloniala länder och folk
(resolution ), som gjorde det koloniala systemet olagligt. Bakom beslutet stod bland annat
USA och Sovjetunionen om än av helt skilda skäl.
Samma år blev inte mindre än  afrikanska
kolonier självständiga. Frånsett Kongo-Kinshasa
(belgiskt) och Nigeria och Somalia (brittiska) var
alla franska. Även i många andra fall – om än inte
i alla – skedde avkolonialiseringen i oblodiga former. Medan de befriade ansåg sig ha erövrat sin
frihet genom kamp – oftast fredlig, påstod sig de
gamla kolonialmakterna ha givit »de infödda«
deras frihet och dessutom kunskap att bära den.
De nya staterna fick inte sällan i arv gränser och
befolkningar utan hänsyn tagen till etniska och
kulturella skiljelinjer. Det bäddade för nya konflikter.
Till de blodigare uppgörelserna hörde avvecklingen av de portugisiska kolonierna Angola, Guinea Bissau och Moçambique, som blev verklighet på -talet efter revolution i hemlandet. Zimbabwe blev internationellt erkänt som självständigt . Namibias oberoende dröjde till ,
och Sydafrikas svarta majoritet fick inte fulla
medborgerliga rättigheter förrän .

Sverige som misslyckad
kolonialmakt
Sverige hade tur. Perioden som kolonialmakt i
Afrika blev bara femton år, ‒. Totalt fem
På väg mot befrielsen

Linnélärjungen Sparrman dokumenterade inte bara Sydafrikas zoologi.

små kolonier på den afrikanska västkusten med
Cabo Corso i nuvarande Ghana som centrum för
den första och sista kolonin. Vid den tiden var
Sverige visserligen en europeisk stormakt, men
holländare och engelsmän ville inte ha konkurrens och räddade oss därigenom undan en tvivelaktig roll som kolonialherrar. I stället kunde det
på -talet heta: »Enda ljuspunkten i detta
misslyckade företag var negrernas tillgivenhet
mot svenskarna, vilka de sökte hjälpa.« (Gerhard
Lindblom i Röster i Radio )
Detta innebar dock inte, att svenskarnas intresse för Afrika helt försvann. Gustav III trodde
på guld i Senegal, dit filantropen Wadström reste
15

för att bilda ett paradisiskt samhälle i Swedenborgs anda – dock med lika snöpligt slut som århundradet före. Större ära och framgång fick de
Linnélärjungar som åkte till Sydafrika – Anders
Sparrman och Carl Peter Thunberg. Andra svenskar fick ledande positioner eller gjorde sig förmögenheter i Kapprovinsen i början av -talet.
Svenska sjömän och militärer kunde på talet berätta om sina möten med Afrika. Bland
de senare fanns även grymma utövare av Leopolds skräckvälde. Den starkt utvecklade känslan
i Sverige för Afrika torde framför allt kunna hänföras till de svenska missionärerna – i Eritrea och
Abessinien/Etiopien sedan , Sydafrika och
Kongo sedan  respektive . Deras brev och
föredrag med ljusbilder skapade på många håll
en identifikation med afrikaner, som fick namn
och identitet. I den internationella kampanjen
mot kung Leopolds vanstyre i Kongo spelade
den svenske missionären F. V. Sjöblom en viktig
roll.
Den svenska upprördheten efter Italiens
bombningar ‒ av Abessinien (inklusive en
svensk Röda Kors-ambulans) har utan tvekan en
sådan bakgrund. Insatserna av svenska FN-trupper i Kongo under avkolonialiseringens år kom
senare att förstärka denna känsla av samhörighet
med Afrika. Carl Gustaf von Rosens medialt uppmärksammade flygningar med livsmedel för att
lindra den humanitära katastrofen under Biafrakonflikten ‒ fick liknande effekter.
Som ett land och ett folk utan kolonialt förflutet och med en position mellan Öst och Väst hade
Sverige goda förutsättningar för att på ett trovär16

Gunnar Helander.

Per Wästberg.

digt sätt engagera sig i kampen mot kolonialism
och apartheid.

Den svenska opinionen
växer fram
När andra världskriget var slut och FN var ungt,
fanns det bland makthavarna en ny vilja att förändra världen. Judeutrotningen hade satt ljuset
på rasismen, och  fick en FN-kommission i
uppdrag att analysera och finna metoder att bekämpa den. Tolv år senare förklarades dess tvilling kolonialismen för olaglig.
I Sydafrika gick dock utvecklingen åt andra
hållet. Nationalistpartiet (NP) vann valet  på
löftet att slå vakt om vit överhöghet. Det stöddes
inte bara av boer, som talade afrikaans, utan även
av många engelsktalande vita. Den ekonomiska
makten hade de vita sen länge. Med den politiska
makten kunde nu NP med en alltmer omfattande
rasistisk lagstiftning stänga ute de svarta från fler
På väg mot befrielsen

och fler av samhällets olika sektorer. Som gästarbetare och arbetskraft åt de vita fick de vistas i
städerna, gruvorna och andra »vita« områden. I
övrigt hänvisades de till »sina hemländer«, ekonomiskt föga bärkraftiga områden, där de i
många fall aldrig hade varit.
Om diskrimineringen hade begränsats till ekonomi och byråkrati, hade apartheid troligen haft
längre livslängd. Nu gjorde man det pedagogiska
misstaget att synliggöra förtrycket genom förbud
för vita och svarta att till exempel åka med samma buss, sitta på samma parkbänk, utöva idrott
tillsammans osv. Denna »småskurna apartheid«
visade hur absurt systemet var. Den internationella opinionen vaknade så smått till liv.
I Sverige började publicister som chefredaktörerna Ivar Harrie, Expressen () och Herbert
Tingsten, Dagens Nyheter () att skapa opinion. I sina artiklar och sin bok Problemet Sydafrika
() lyfte den senare också fram oppositionen,
det vill säga African National Congress (ANC,
bildat ) och kommunistpartiet. Trots sin starka anti-kommunism beskrev han detta som liberalt, och trots sin välkända anti-klerikalism betecknade han de svenska missionärerna som »den
största liberala gruppen i Sydafrika«.
En viktig orsak till detta var, att Tingsten lärt
känna Gunnar Helander, utsänd av Svenska Kyrkans Mission (SKM) till Sydafrika under åren
‒. Redan  hade denne sänt artiklar till
svenska tidningar med kritik av raspolitiken – till
en början utan gensvar. Så småningom kom han
dock till tals i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, i romaner som Zulu Möter Vit man
På väg mot befrielsen

() och i otaliga föredrag på folkhögskolor, i
kyrkor, hos socialdemokratiska och folkpartistiska grupper, på universitet. Hans frispråkiga kritik
besvarades av regimen med grovt förtal. Som
domprost i Västerås kom han – i samarbete med
författaren Per Wästberg – att vara en av de »Kampen mot apartheid blev
allra mest drivande i aldrig någon antagonistisk
den första stora aparthöger-vänster-fråga. I stället
heidkritiska vågen.
Per Wästberg hade
kom den att få en bred
som Rotary-stipendiat
i Rhodesia  svarat förankring hos den svenska
för en serie kritiska artiklar i DN och därför allmänheten genom att de som
blivit utvisad, vilket drev frågorna från början var
förde honom till Sydafrika och ytterligare kyrkliga, liberala, fackliga och
stärkte hans engage- intellektuella aktörer.«
mang mot rasismen.
Artiklarna utvidgades året efter till böckerna Förbjudet område (Zimbabwe) och På svarta listan
(Sydafrika), där han bland annat beskrev kristna
och marxister »som de enda som vågar praktisera
vad de predikar«. Det publika gensvaret var
enormt, och enbart i Sverige såldes de i   respektive   exemplar.
Kampen mot apartheid blev aldrig någon antagonistisk höger-vänster-fråga (frånsett, under
en viss tid, frågan om sanktioner). I stället kom
den att få en bred förankring hos den svenska allmänheten genom att de som drev frågorna från
början var kyrkliga, liberala, fackliga och intellektuella aktörer. Med något undantag kom enighe17

Sydafrikas hudfärgslagar
Ser jag din hudfärg, kan jag säga dig vilka mänskliga rättigheter du har – så skulle man kunna sammanfatta den ideologiska grunden för den sydafrikanska apartheidpolitiken. Att vara vit var en
vinstlott, att vara svart innebar nitlott. För färgade
och olika asiater fanns det små lotterivinster att
hämta.
Redan på 10- och 20-talet fastställdes lagar, som
i princip innebar, att städerna blev helvita med
undantag för svarta med (hushålls)arbete. Med NP
vid makten från och med 1948 kom en serie
apartheidlagar av skiftande vikt och konsekvenser,
bland annat följande:
1950 Nationellt register, där persons rasidentitet
definieras och bostadsområden uppdelas efter
ras; de som bor i »fel« område tvångsförflyttas; i
praktiken mest svarta, färgade och asiater (Group
Areas Act).
1952 Nya passlagar med krav på att svarta alltid
ska ha sina detaljerade ID-handlingar med sig;
hårda straff för glömska – allt för att öka kontrollen.
1953 En särskild avdelning för »bantuutbildning«
inrättas med uppgift att ta fram en läroplan, som
passar »de svartas natur och förutsättningar«; syftet är uttryckligen att förhindra afrikanerna att få
en utbildning, som kan få dem att söka för dem
förbjudna positioner i samhället.
1959 Svarta indelas i åtta etniska grupper som tilldelas var sitt »hemland«.
1970 Bantu Homelands Citizens Act berövar i
princip alla svarta deras sydafrikanska medborgarskap och påtvingar var och en medborgarskap
i sitt »hemland«, oavsett om man någonsin bott
där eller ej.

ten också att gälla inställningen till de olika nationella befrielserörelserna.
Kanske hade detta sin yttersta grund i det som
författaren Anders Ehnmark beskrivit med följande ord:
»Afrika, som Amerika, är nära. Överklassen i
Sverige har orienterat sig mot de europeiska
stormakterna, Tyskland, Frankrike eller England, men folket har orienterat sig mot Amerika, på grund av emigranterna, och Afrika, på
grund av missionärerna. Det har alltid funnits
en moster Eleonora i Amerika, och en kusin
Agnes som missionerat i Kongo.«
(Resan till Kilimanjaro. En essä om Afrika
efter befrielsen)
Alla svenskar var dock inte överens. Flertalet av
Svenska Alliansmissionens och en del av Svenska
Kyrkans Missions missionärer i Sydafrika tillhörde de konservativa liksom diplomater av den
äldre skolan. Trots det av FN:s generalförsamling
beslutade vapenembargot exporterades 
svenska gasmasker till Sydafrika, ASEA-direktören Åke Vrethem utnämnde Sydafrika till »civilisationens främsta utpost i Afrika«, och kapten
Lars Saltin på Transatlantics fartyg Sunnaren förrådde en politisk flykting. Moderaterna ställde sig
konsekvent utanför gemensamma politiska aktioner mot apartheid, och högerreaktionära
Nordvästra Skånes Tidningar utmärkte sig för sitt
försvar av apartheidregimen.

Tvångsförflyttningarnas tid
Med Group Areas Act som grund inleddes på talet stora tvångsförflyttningar. De fortsatte ända
18
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Folk slängs ur sina hus när den rasmässigt blandade stadsdelen Sophiatown rivs.
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fram till -talet och kan enligt vissa bedömare
ha omfattat över , miljon människor. Bland offren för denna politik återfanns
• svarta arrendatorer på jordbruk, ägda av vita
• invånare på »svarta fläckar«, områden ägda av
svarta men omgivna av vita jordbruk
• arbetarfamiljer i stadsdelar (townships) nära
hemländer
• »överflödiga« människor (det vill säga arbetslösa svarta) i tätorter
Mest känd av -talets tvångsförflyttningar är
den när   fördes från Sophiatown i Johannesburg till det helt nya och senare mycket omtalade Soweto (South-Western Townships).
Till  hade Sophiatown varit en av de få
stadsdelar, där svarta fick äga mark. Den var en av
de äldsta bosättningarna och var på väg att utvecklas till en levande multietnisk miljö. Där
fanns Johannesburgs enda bassäng för svarta
barn, och allt fler industriarbetare slog sig ner
där; det var nära till den växande industrin inne i
stan. Trots en kraftfull protestkampanj från ANC
och trots världsvid publicitet tvingade tungt beväpnad polis de boende ut ur sina hem på morgonen den  februari , lastade tillhörigheterna på lastbilar och förde allt och alla till ett område två mil utanför stan. Sophiatown jämnades
med marken, varefter en vit förort Triomf (triumf) byggdes upp på platsen.
Modellen följdes över hela landet. Totalt
  färgade, indier och kineser,   vita
samt ett par miljoner svarta tvångsförflyttades
med stöd av ovannämnda lag.
20

Raslagarna och
den svenska opinionen
Framväxten av den svenska opinionen mot den
sydafrikanska apartheidregimen hängde givetvis
samman med de allt hårdare raslagarna. Indragningen av statliga stipendier till svarta studenter
vid University of Witwatersrand, Johannesburg
ledde t ex till att Sveriges Förenade Studentkårer
(SFS)  startade en stipendiefond för svarta
studenter bland annat genom en bloddonationskampanj. Det var ett svar på en vädjan från
SFS sydafrikanska motsvarighet, som drev »allas
rätt till yttrandefrihet och lika möjligheter till utbildning och ekonomi«.
Så mycket pengar innebar kanske inte kampanjen, men en av dem som hade nytta av den var
Eduardo Mondlane – framtida ledare i Frente de
Libertação de Moçambique (Frelimo). Han hade
förlorat sitt stipendium, eftersom han var – med
en något ologisk apartheidterm – »en utländsk
infödd«. Viktigare på sikt var möjligen de artiklar
som SFS:s internationelle sekreterare Olof G.
Tandberg skrev efter sin studieresa till Sydafrika
. I fem långa reportage i Stockholms-Tidningen tecknade han en mörk bild:
Man lämnar Sydafrikanska Unionen med en
bitter smak i munnen…, skamsen över sitt vita skinn… Inom loppet av några år har en vit
polisstat skapats, som i namnet av »kristen nationalism« kallblodigt genomför en avsiktlig
exploatering av de icke-vita befolkningsgrupperna.
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Frelimos ledare Eduardo Mondlane studerade på svenskt stipendium sedan Apartheidregeringen berövat honom studiemöjligheten i Sydafrika.

Efter  kunde ingen svart student längre registrera sig vid de två rasmässigt öppna universiteten utan särskilt tillstånd från utbildningsdepartementet. Vita studenter, som deltog i klasser vid
svarta institutioner för högre studier, kunde få
upp till sex månaders fängelse. Ansvarig för det
svarta Fort Hare University College blev ministern för Bantu Education, det vill säga i praktiken
ett stopp för avancerade högre studier för svarta.
Stockholmsprofessorer protesterade i ett brev till
Sydafrikas regering mot denna segregering av den
högre undervisningen.
På väg mot befrielsen

Hösten samma år tog Gunnar Helander och
Per Wästberg initiativet till Fonden för rasförtryckets offer i Sydafrika. Efter
aktiv lobbyverksamhet lyckades »Vita studenter, som
SFS påverka regeringen, så att deltog i klasser vid
utrikesminister Undén i sitt anförande vid FN:s generalför- svarta institutioner
samling  tog upp frågan om
för högre studier,
de icke-vita studenternas förvärrade situation. Det var första kunde få upp till sex
gången Sverige lyfte fram apartmånaders fängelse.«
heidfrågan i FN.
21

Författaren Sara
Lidman blev en
viktig opinionsbildare.

Till det åskådningsmaterial regimen tillhandahöll för att visa upp apartheidpolitikens absurditeter hörde förbud mot blandäktenskap ()
och mot sexuella relationer mellan vita och svarta (). Att svenska sjömän ‒ fick
spöstraff för brott mot sexlagen drog visserligen
ett löjets skimmer över apartheidjuridiken men
skapade knappast någon folkstorm.
När författaren Sara Lidman tillsammans med
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Peter Nthite, tidigare organisationssekreterare i
ANC:s ungdomsrörelse och redan anklagad för
förräderi, arresterades i Johannesburg för brott
mot samma lag, blev det emellertid stora rubriker
både i Sydafrika och Sverige. Straffet kunde bli tio
spörapp och sju års fängelse. Sara Lidman försvarade deras relation, men hon fick lämna landet
före rättegången, varefter den mot Nthite också
lades ned.

På väg mot befrielsen

Apartheidbibeln
 beslöt Nederduits Gereformeerde Kerk i Sydafrika, att vita och svarta kunde fira separata gudstjänster på grund av de vitas »svaghet«! På -talet
började vita kyrkoledare söka efter teologiska argument för apartheid, som man sammanfattade i en
rapport . Flera av de vita reformerta kyrkorna i
Sydafrika stödde apartheidpolitiken, den största av
dem i så hög grad, att den beskrevs som Nationalistpartiet försänkt i bön.
En internationell ekumenisk konferens  i Cottesloe, Sydafrika avvisade varje form av rasdiskriminering, vilket fick de ovannämnda kyrkorna att distansera sig från Kyrkornas Världsråd.  förklarade
World Alliance of Reformed Churches (WARC) att
apartheidteologin är en irrlära. De två reformerta
prästerna Beyers Naudé (vit) och Allan Boesak (färgad) blev ledande och obekväma kritiker av både regimen och kyrkorna.
Den förre bröt med sin kyrka och avstod från en
förväntad karriär för att i stället i olika funktioner bekämpa apartheidpolitiken, bland annat som grundare av Christian Institute och som generalsekreterare
för South African Council of Churches. Han satt i husarrest ‒ men var en informell ledare för oppositionen, sen ANC förbjudits och dess ledare antingen var fängslade eller i exil.
Den senare var befrielseteolog, ordförande i
WARC ‒, en av initiativtagarna till United Democratic Front (UDF), lysande talare och senare
framträdande ANC-politiker. Dömdes  för för-
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skingring av biståndsmedel men har senare benådats
och är åter i tjänst som pastor. Den politiska karriären ser ut att vara över.
Både Naudé och Boesak hade nära kontakter med
kyrkorna i Sverige; Boesak även med socialdemokraterna.
Hur kunde då sydafrikanska kristna rättfärdiga
apartheid? Uppenbarligen genom att välja och tolka
bibliska texter på ett sådant sätt, att de tillsammans
formar en helhet – en apartheidbibel. Den mest populära texten handlar om Babels torn ( Mos :-),
där människors övermod leder till språkförbistring,
varefter de sprids över jorden. Det var Guds vilja, och
så bör det förbli – enligt apartheidförespråkarna.
Man hänvisar också till  Mos :, där det heter att
»den Högste gav land åt folken och skilde dem från
varandra«.
I skildringen av den första pingstdagen sägs att
»var och en hörde just sitt språk talas« (Apg :). I
traditionell kristen tolkning brukar detta ses som en
ny start för en gemensam mänsklighet, där Babels
torn och språkkaosets tid är förbi. I en av Uppenbarelsebokens apokalyptiska visioner (:) kan man läsa, att »en stor skara som ingen kunde räkna, av alla
folk och stammar och länder och språk … stod inför
tronen och Lammet«. Där andra kristna ser detta
som ett uttryck för den absoluta gemenskapen, ser
apartheidanhängarna det som ett bevis för det rätta i
att separera människor från varandra.
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Apartheid betydde helt olika villkor för svarta och vita.

2.

1960–1965
VÅLDET
TRAPPAS
UPP

Massakern i Sharpeville
och dess följder
Mot -talets slut hade frågor om internationell
solidaritet fått en allt mer framskjuten plats inom
både fack och socialdemokrati. Hösten  hade
till exempel insamlingen LO hjälper över gränserna startat med , miljoner (i dag över  miljoner) som resultat inom ett år. Liknande initiativ
togs på TCO-håll. I januari  hade LO beslutat
att lansera en konsumentbojkott under april och
maj. Detta stöddes av Kooperativa Förbundet
(KF), som då svarade för ‒ % av fruktimporten från Sydafrika, i fråga om apelsiner ‒%.
Den  mars  samlades tusentals människor i Sharpeville, söder om Johannesburg, till en
fredlig och sjungande demonstration för att anmäla hos den lokala polisen, att de borde arresteras för att de inte hade sina pass med sig. Svaret
blev blodigt.  poliser öppnade eld. Resultat: 
dödade sårade, de flesta skjutna bakifrån.
Massakern trappade upp konflikten. Från regimen: bannlysning av African National Congress
och Pan Africanist Congress (PAC, en mer militant utbrytargrupp, bildad ) samt svepande
fullmakter för säkerhetsstyrkorna, som arresterade   personer. Från motståndsrörelsen: till att
börja med omfattande strejker och konsument26

bojkotter och från  väpnat motstånd i form
av sabotage och bomber mot kraftledningar,
järnvägar, polisstationer och regeringsbyggnader.
Sharpeville väckte den internationella opinionen. I Sverige blev reaktionerna starka över hela
landet. Fackföreningarna ordnade spontana möten på fabriker och byggarbetsplatser.
Ofta antogs formella uttalanden, som fördömde apartheidregimen. Arbetarrörelsens förstamaj-demonstrationer  lyfte för första gången
fram befrielsekampen i Afrika. På grund av Sharpeville förlängdes LO/TCO/KF-bojkotten till fem
månader.
De privata importörerna och affärerna deltog
inte, vilket ledde till krav på politiska beslut om
ekonomiska sanktioner. S-regeringen var – liksom nästan alla riksdagspartier – kallsinnig inför
kravet, som regelbundet återkom under följande
decennier och blev allt starkare även bland socialdemokraterna. Företagsledare med intressen i
Sydafrika beskrev bojkotten som »oansvarig«. I
sydafrikansk press ansågs »svenska folkets fientlighet mot Sydafrika« ha nått nya höjder, vilket
gladde ANC; angreppen informerade ju oppositionen om att det fanns vänner internationellt.
Den ekonomiska effekten på Sydafrika var begränsad; detta blev senare ett slagträ – både för
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Massakern i Sharpville 21 mars 1960 väckte den internationella opinionen.

och emot – i debatter om sanktioner. Som uttryck för solidaritet var bojkotten emellertid en
succé. Dess stora pedagogiska värde var, att den
breddade och fördjupade medvetenheten om
apartheidpolitikens följder.
I mars  bildades Svenska Sydafrikakommittén (SSAK) med brett stöd inom fackliga, kulturella, liberala och socialdemokratiska kretsar
och med Gunnar Helander och Per Wästberg
som spjutspetsar. Endast moderaterna ställde sig
utanför. På uppmaning från World Assembly of
På väg mot befrielsen

Youth (WAY) och på initiativ av socialister och liberaler startade Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd (SUL) den  mars  såväl insamling som konsumentbojkott av sydafrikanska
varor. Över  lokala aktionsgrupper startades
över landet, och trycket underifrån blev starkt,
särskilt när enskilda aktivister kom med i arbetet.
ICA, Tempo, EPA och KF beslöt att sluta importera sydafrikanska varor, och Systemet slutade
sälja vin från Sydafrika. Importen sjönk med
 %, men exporten ökade med  %, eftersom
27

Afrikanska berättare når svenska läsare
Det var inte bara svenska författare och
publicister, som banade väg för en stark
opinion till förmån för södra Afrikas frigörelse. Också en rad afrikanska berättare
kom själva till tals, intressant nog i flera
fall utgivna av samfundsägda förlag. En
trolig orsak till detta var, att många av de
afrikanska skribenterna på ett eller annat
sätt tillhörde eller kom ur en kyrklig tradition.
Afrikansk nationalism var huvudtemat i Ge
Oss Vårt Afrika () av pastor Ndabaningi
Sithole, senare ordförande i Zimbabwe African
National Union (ZANU).  publicerades Afrika berättar, en skönlitterär antologi med Per
Wästberg som redaktör och med dominans av
syd- och västafrikanska författare. Anders
Ehnmark och Sven Hamrell redigerade Afrikaner om
Afrika (), en samling essäer av då eller senare
kända politiska ledare. Samma år kom Albert Luthulis Släpp mitt folk. Amnesty-inspirerade Apartheid i
funktion () återgav texter av kritiska vita och
svarta sydafrikaner med Marion Friedman som redaktör. Nelson Mandelas Den svåra vägen till friheten

svenska företag motverkade bojkotten. Denna
rann så småningom ut i sanden, även om KF höll
ut ända till . Andra frågor – som Vietnamkriget och befrielsekampen i de portugisiska kolonierna – tog över. Dock hade den första vågen av
Sydafrikakampanjerna en inverkan på engagemanget i andra internationella frågor.
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() innehöll bland annat hans berömda tal
vid Rivoniarättegången.
Rhodesia () av Judith Todd (dotter till
Garfield Todd, tidigare protestantisk missionär
från Nya Zeeland och premiärminister i SydRhodesia –) skildrade konflikten ur ett
ZAPU-perspektiv (Zimbabwe African People´s Union). Den sydafrikanske författaren
och ledande liberalen Alan Patons På
lång sikt () bestod av ett urval artiklar ur tidningen Contact, medan Kenneth
Kaundas Zambia skall bli fritt () följdes upp av En humanist i Afrika (),
baserad på brev till Colin Morris, en för
den tidigare vita regimen obekväm missionär och senare rådgivare åt Kaunda.
Även om ingen av de övriga böckerna
nådde upplagor på   ex som Afrika berättar,
påverkades den svenska debatten. Genom dem blev
de afrikanska ledarna direkt och indirekt kända för
en bredare allmänhet, vilket skapade en förståelse för
deras budskap och en beredskap för stödinsatser.

Kupp på Torslanda
för fredspristagare
Broderskaparen Evert Svensson (s) föreslog 
– med stöd av riksdagskollegor från centern och
folkpartiet – att ANC-ledaren Albert Luthuli
skulle få fredspriset. Förslaget föll i god jord, men
på grund av bland annat kriget i Kongo delades
På väg mot befrielsen

»Värdigt en zuluhövding«,
skrev Göteborgs-Posten
om hyllningarna till Luthuli.
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Undén om hjälp och han skrev ett brev till Pretoria men det hjälpte inte. Vi visste att Luthulis
plan skulle mellanlanda på Torslanda – på den
tiden mellanlandade alltid plan från Köpenhamn till Oslo i Göteborg.
Då kom jag på en idé. Jag bad flygplatschefen att få ta emot honom ute på plattan. Han
sa ja och då satte vi snabbt igång tillsammans
med studentföreningen i Göteborg att organisera ett möte. Vi satte upp en talarstol och hittade en orkester. Luthuli själv fick inte reda på
att han skulle tas emot i Göteborg förrän strax
innan han skulle landa.

När planet landade stod  personer på plattan
från Broderskapsrörelsen, s-studenterna och ett
-tal fackliga organisationer. Luthuli var både
överraskad och rörd, och stoppet fick stor medial
uppmärksamhet; »en livs levande kristen zuluhövding«, skrev pressen.

priset ut först året därpå, det vill säga samtidigt
med  års fredspris till den då bortgångne Dag
Hammarskjöld. Både SUL och Broderskapsrörelsen – Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund – bjöd Luthuli att komma till Sverige i samband med prisutdelningen, men apartheidregimen sa nej, berättar Evert Svensson:
Luthuli satt i byarrest och fick ett särskilt tillstånd för att lämna Sydafrika och det bara för
att besöka just Oslo. Han fick inte stanna någon annanstans, inte ens i övriga Norge. Vi i
Broderskapsrörelsen bad utrikesminister Östen
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Det trettioåriga krigets
första decennium
I svensk historia brukar tiden ‒ sammanfattas med begreppet »det trettioåriga kriget«, avslutat med Westfaliska freden. För kanske främst
äldre svenskar är det förknippat med en ärofylld
tid. Sverige var en europeisk stormakt, och Gustaf
II Adolf räddade protestantismen trots Lützens
dimma. Andra ser tvärtom perioden inte alls
präglad av höga ideal utan fylld av elände, våldsövergrepp och utarmning av redan fattiga både i
Sverige och nere på kontinenten.
På väg mot befrielsen

Oavsett värdering är begreppet på en punkt
vilseledande: Det var inte ett krig utan många.
Ändå hängde de nära samman. På liknande sätt
kan man beskriva det väpnade motståndet i södra Afrika, som tog sin början . Även där har
»det trettioåriga kriget« har lanserats som samlande begrepp (John S Saul: Recolonization and
Resistance: Southern Africa in the 1990s). Det var
inte ett krig utan många, och ändå hängde de nära samman, i första hand i två block eller snarare
– med en musikalisk term – i två cluster, anhopningar: Dels de vita minoritetsregimerna i Sydafrika, Namibia och Zimbabwe, dels de portugisiska kolonierna Angola, Guinea Bissau och
Moçambique.
Det sistnämnda landet kom av båda sidor att
ses som strategiskt viktigt, ett skäl för regimerna i
Sydafrika, Zimbabwe och Portugal att till exempel samordna sina underrättelsetjänster. På liknande sätt samarbetade de portugisiska koloniernas befrielserörelser med varandra och med de
vita regimernas motståndare.
Detta trettioåriga krig föregicks av kolonialmakternas och de vita minoritetsregimernas
våld. I Sydafrika och Centralafrikanska federationen (Malawi, Zambia och Zimbabwe) sköts svarta demonstranter ihjäl. I Guinea Bissau dödade
portugisisk polis  strejkande hamnarbetare i
Pijiguiti i augusti . I Windhoek, Namibia hade sydafrikansk polis i december  skjutit ihjäl
tretton personer som motsatt sig tvångsevakuering. I Angola kulminerade en rad övergrepp i
massakerna i Catete (juni ), där över  demonstranter dödades och  sårades av portugiPå väg mot befrielsen

siska soldater. Samma månad mejades  obeväpnade demonstranter ned av portugiserna i
Mueda i norra Moçambique.
En nationell befrielserörelse definieras som
a/ en politisk organisation som
b/ strävar att uppnå oberoende och bilda en regering för
c/ ett koloniserat eller på annat sätt förtryckt folk
och som
d/ erkänns av FN och/eller OAU som företrädare för
folket.
Tor Sellström: Sweden and National Liberation
in Southern Africa

Den nationella
befrielsekampen inleds
Befrielsekrigen i södra Afrika började i Angola i
februari-mars 1961, när Movimento Popular de
Libertação de Angola (MPLA), attackerade fängelset i Luanda beväpnade med klubbor och knivar i ett fåfängt försök att frita sina fängslade ledare. Samtidigt inspirerade União das Populações
de Angola (UPA, senare kallat Frente National de
Libertação de Angola, FNLA) folkliga uppror i de
norra provinserna. Som hämnd massakrerade
portugiserna några hundra afrikaner i Luandas
slum. Upproret sammanföll i tiden med att den
portugisiske kaptenen Henrique Galvão kapade
kryssningsfartyget Santa Maria i protest mot kolonialväldet och Portugals fascistiska regim.
Internationella medier såg i detta ett samband.
Många samlades därför i Luanda, däribland Sven
Aurén, Svenska Dagbladet. Han var kritisk mot
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denna »revolt av de ociviliserade mot de civiliserade«. Alternativet till portugisiskt styre var »kaos« och chanser för den internationella kommunismen. Därför var det »Portugals plikt att stå
starkt i Angola, både för den svarta befolkningens
skull och för Västvärlden«.
Liknande tongångar återfanns i moderaternas
teoretiska organ Svensk Tidskrift; där var allt frid
och fröjd i Angola. Redaktören, professor Erik
Anners, riksdagsman från , ansåg det »häpnadsväckande« att större delen av svensk press
var »beredd att tro på anti-kolonial propaganda
styrd av Sovjetblocket«. Hans åsikt fick dock kritik även inom konservativ press, och allmänna
opinionen stödde inte Portugal.
I juli-september  genomförde Expressen
insamlingen Angolahjälpen till stöd för Angolaflyktingar i Kongo. Den kom till efter en vädjan
från Confêrencia das Organizações Nationalistas
das Colónia Portugêsas (CONCP), samarbetsorgan för Frelimo, MPLA och PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde). , ton mediciner samlades in – mest penicillin – som nådde flyktingarna via MPLA.
Den 16 december 1961 – dagen efter att Albert Luthuli återvänt från fredsprisceremonin i
Oslo – briserade ett antal
bomber vid kraftstationer
och regeringsbyggnader i
Sydafrika. Bakom aktionen låg Umkhonto we
Sizwe (Nationens spjut),
ANC:s nybildade väpnaNationens spjut.
ANCs väpnade gren.
de gren. Samtidigt förkla32

rade man i ett manifest över hela Sydafrika, att
dess ickevåldslinje hade tagits som uttryck för
svaghet och som grönt ljus för regimens våldsanvändning; Därför måste man nu gå över till nya
metoder. En grupp yngre liberaler lanserade vid
samma tid en hemlig sabotagegrupp, senare kallad Armed Resistance Movement (ARM). Därefter förbjöds även det liberala partiet.
Förändringen av motståndets metoder fick ingen större effekt på den svenska opinionen, som
redan var starkt kritisk mot apartheidregimen.
Fredspriset till Luthuli hade placerat ANC i allas
medvetande som rörelsen att hoppas på i Sydafrika.
I Guinea Bissau fanns det bara   européer, vilket troligen var en av förklaringarna
till
PAIGC:s
snabba
militära framgångar efter att man i
januari 1963 inlett
sin väpnade kamp.
En annan orsak
kan ha varit, att
man också hade
en genomarbetad
strategi,
som
byggde på en politisk mobilisering av bönderna
i södra Guinea
Bissau kombine- Amilcar Cabral gjorde flera uppmärksammade besök i Sverige. Affisch från möte i
rad med civil Uppsala 1968.
På väg mot befrielsen

olydnad och sabotageaktioner. Systematiken gällde även administrationen av de befriade områdena. PAIGC var »någon sorts ideal organisation för
oss«, konstaterade senare en handläggare på Sida.
De svenska kontakterna med PAIGC blev
breda, intensiva och positiva och kom att omfatta
såväl regeringen och oppositionen som den
utomparlamentariska vänstern. Det berodde i
hög grad på dess ledare Amílcar Cabral, en diplomatisk begåvning av stora mått men mördad i januari . En rad journalister, författare och politiker besökte de befriade områdena i Guinea
Bissau, och kontakterna ledde så småningom till
ett principiellt viktigt genombrott rörande direkt
humanitärt stöd till befrielserörelserna.
I september 1964 inledde Frelimo sin väpnade kamp i norra Moçambique och kunde ett år
senare etablera »semi-befriade områden« där. I
likhet med PAIGC kunde man senare sätta upp
egen administration med skolor, kliniker och
handel. Samtidigt – och än mer efter Socialistinternationalens möte i Stockholm  – sökte
man stärka kontakterna särskilt med de svenska
socialdemokraterna utan att för den skull överge
sina goda kontakter med folkpartiet. Intresset var
ömsesidigt.
Åren ‒ innebar emellertid en djup kris
för Frelimo, som drabbades av en intern revolt
med rasistiska förtecken. Dess ledare Eduardo
Mondlane mördades i februari , samtidigt
som Portugal trappade upp sina militära insatser,
och halva befolkningen i de nordligaste provinserna fanns bakom taggtråd. Först i maj 
övervanns den interna krisen genom val av SaPå väg mot befrielsen

mora Machel till ordförande och Marcelino dos
Santos till vice ordförande.
Om det officiella Sverige tvekade att stödja
Frelimo under de brydsamma åren, så sviktade
inte universitetsstudenter och skolelever i sitt
stöd. Janet Mondlane var Eduardo Mondlanes
hustru och föreståndare för Moçambique Institute, Frelimos skola i Dar es Salaam, Tanzania. Inspirerade av henne samlade Sveriges Elevers
Centralorganisation  in inte mindre än  miljoner (ca  miljoner i dag) till institutet genom
Operation Dagsverke. Samtidigt blev Frelimo
känt bland många svenskar.
Centralafrikanska federationen upplöstes .
Redan  hade dock chefredaktörerna för alla
stora tidningar i Stockholm (utom Svenska Dagbladet) tillsammans med andra ledande liberaler
och socialdemokrater backat upp Kenneth Kaunda i Zambia och hans parti United National Independence Party (UNIP) till förtret för svenska affärsintressen. Han fick vid sitt besök i Sverige 
ett varmt mottagande och starkt stöd inför förhandlingarna med Storbritannien.  blev Malawi och Zambia fria.
En viktig effekt av mediekampanjen var, att
centern och folkpartiet senare kom att stödja befrielserörelserna i södra Afrika. Rhodesias vita
minoritetsregim förbjöd  både ZANU och
ZAPU. Den förras generalsekreterare Robert Mugabe kom av en ren slump att bli adopterad som
politisk fånge av Amnesty-gruppen nr , ledd av
journalisten Eva Moberg.
 utropade Rhodesia sig självständigt, vilket
inte godtogs internationellt. Säkerhetsrådet re33

Kvinnlig Frelimosoldat under träning

kommenderade i november medlemsländerna
att införa totalt handelsförbud, vilket Sverige
gjorde omgående. Vidare uppmanades Storbritannien att agera för att åstadkomma majoritetsstyre, något som labourregeringen inte gjorde. Sverige försökte förgäves få säkerhetsrådet att
införa tvingande sanktioner. Zambia fick som
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frontstat i hög grad betala priset för västmakternas passivitet.
Tillsammans med   andra politiska fångar
satt befrielserörelsernas ledare i fängsligt förvar i
stort sett i tio år. De och deras familjer fick Sidastöd via Svenska Kyrkan, Kyrkornas Världsråd
och – på plats – Christian Care.
På väg mot befrielsen

Företrädare för ZAPU hävdar, att de påbörjade
det väpnade motståndet . Vanligast är dock
att se slaget vid Sinoia den 28 april 1966
mellan ZANU och regimens säkerhetsstyrkor som upptakten till befrielsekriget i Zimbabwe. Vid samma tid fanns företrädare för både
ZAPU och militantare ZANU i
Sverige för att bland annat tala på 
maj och delta i Socialistinternationalens möte i Stockholm. Det senare ledde
för dem och andra befrielserörelser till en skarp
konfrontation med brittiska labour, vilket i sin
tur innebar början till en mer självständig hållning från den svenska socialdemokratin. Inga Thorsson,
ordförande för Socialdemokratiska Kvinnoförbundet, hade redan  utdömt sina brittiska
och franska partikamrater
som »stödtrupper åt en
konservativ ordning«.
Efter år av fruktlösa vädjanden om
FN-ingripande ägde den första väpnade
sammanstötningen rum mellan South
West Africa People´s Organization
(SWAPO) och Sydafrikas säkerhetsstyrkor i
Ovamboland, norra Namibia i augusti . Två
månader senare beslöt FN:s generalförsamling att
frånta Sydafrika dess mandat och formellt – om
än utan praktisk verkan – ställa Namibia under
direkt FN-ansvar.  förklarade säkerhetsrådet,
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att Sydafrikas fortsatta närvaro i Namibia var
olaglig. Detta bekräftades  av Internationella
Domstolen i Haag, men stormakterna vägrade
vidta några åtgärder. I stället kunde regimen i
Pretoria satsa på att bekämpa SWAPO militärt,
söka skapa ett internt stöd i Namibia för en lämplig lösning och genom diplomati vinna tid och
blockera förhandlingar. Detta lyckades man också med ända till , då man led ett stort militärt
nederlag i Angola.
Långt dessförinnan hade starka band knutits
mellan Namibia och Sverige, dels via Lutherska
Världsförbundet och Svenska kyrkan (‒ %
av namibierna är kristna, de flesta lutheraner),
dels via namibiska stipendiater i Sverige, som vid
sidan om sina studier var mycket aktiva politiskt.
Aftonbladet och Arbetet hade redan  drivit
en insamlingskampanj till förmån för frihetskampen i Namibia. I linje med säkerhetsrådets resolution i augusti  om att alla
stater skulle »öka sitt moraliska och
materiella stöd till Namibias folk i deras kamp mot utländsk ockupation«,
gav Sverige ekonomiskt stöd till juridiskt försvar vid politiska rättegångar
och till de fängslades familjer. 
publicerade Aftonbladet namibiska kyrkoledares öppna brev till premiärminister
Vorster, i vilket de med viss sarkasm hävdade, att
Sydafrika »misslyckats att göra sig underrättat
om De Mänskliga Rättigheterna… då det gäller
den icke-vita befolkningen«.
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Den gamle sjörövaren Portugal har sitt fotfäste i kolonierna. Södra
Afrika Informationsbulletins omslagsbild 1974.
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60-talets andra hälft –
en splittrad opinionsbild
De första åren av -talet innebar en bred uppslutning bakom kraven på radikala politiska förändringar i södra Afrika. Det gällde medier, politiker och organisationer. Svenska Sydafrikakommittén hade bildats  och det politiska stödet
var starkt. SUL:s insamling till Sydafrikafonden och dess konsumentbojkott med
start i mars  fick ett stort genomslag. Trycket på regering och riksdag ökade för att få dem att besluta om
ekonomiska sanktioner – något som
konsekvent avvisades med hänvisning till
att det var en uppgift för FN:s säkerhetsråd.
I mitten av -talet försvagades kampanjen,
även om vissa framgångar kunde noteras: rockartisten Little Gerhard ställde in sina Sydafrikaframträdanden, många landsting och kommuner
beslöt att inte köpa sydafrikanska varor (Fel, sa
regeringsrätten ; de får inte bedriva utrikespolitik), och Sydafrika bannlyste Cornelis
Vreeswijk för att han skänkt arvoden till SSAK.
Organisationerna bakom SSAK och SUL-kampanjen återgick till sitt vardagsarbete. Kvar blev
aktivisterna.  gavs till exempel en konstnärsmapp ut med verk av bland annat Gert Aspelin,
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Jörgen Fogelquist och Lage Lindell samt Peter
Weiss och Sara Lidman.  mappar à  kronor
till stöd för kampanjarbetet blev en grundplåt till
den tryckta versionen av Södra Afrika Informationsbulletin. Bland de flitigare skribenterna återfanns Rolf Gustafsson, senare utrikeskorrespondent på TV och därefter i Svenska Dagbladet.
Mönstret var ändå tydligt:  publicerades  ledare om Sydafrika i de tretton
största tidningarna,  var det nästan
halverat till  för att  vara nere i
! Också utanför medierna drev färre
än tidigare opinionsarbetet. Två saker
bröt emellertid detta mönster, nämligen
Båstad  och Cabora Bassa ‒. De
spektakulära aktionerna skapade stort medialt
intresse på såväl nyhets- som opinionssidor.
Två företeelser kom att komplicera solidaritetsarbetet, befrielserörelsernas väpnade våld och
Vietnamrörelsen. Det berodde inte på att det
fanns någon stark pacifistisk strömning i samhället. Det gjorde det inte. Snarare tvärtom. På
många håll rådde närmast en gerillaromantik.
Den som lyfte fram buddhisternas ickevåldsmotstånd i Vietnam betraktades gärna som svikare,
en som inte var solidarisk nog med det vietnamesiska folket och FNL (Front National de Liberté).
På väg mot befrielsen

Komplikationerna låg på ett annat plan.
Flera grupper, som sympatiserade med befrielserörelsernas målsättningar, hade svårt att ställa
sig bakom deras strategibyte. Regeringen med
 % av riksdagens ledamöter bakom sig stödde
majoritetsstyre i de aktuella länderna men ville
helst se fredliga lösningar. Det var politiskt helt
otänkbart att svenska vapen skulle kunna skänkas
eller säljas till befrielserörelserna. I varierande
grad – offentligt åtminstone – var dessa kritiska
till detta, eftersom de därigenom blev militärt beroende av östblocket.
I februari  tog SSAK ställning för den väpnade kampen, men många aktivister inom antiapartheidrörelsen hade redan gått eller var på väg
till FNL-grupperna. Organisations-Sverige samordnade sin kritik av USA:s krig i Vietnam genom Svenska Vietnamkommittén, men Vietnamrörelsen dominerades av DFFG (De Förenade
FNL-grupperna) och deras tusentals aktivister.
Det var en rörelse med maoistisk ledning och
med anti-imperialismen som styrande tolkningsmönster. Enligt dess »brännpunktsteori« skulle
kampen fokuseras på motståndarens – USA-imperialismens – svagaste punkt, som ansågs vara
Indokina. Att då fortsätta med södra Afrika sågs
som ett svek.
För andra var motståndet mot Portugals koloniala välde det centrala. Till detta bidrog även besöken i Sverige av PAIGC:s ledare Amílcar Cabral
och Frelimos ledare Eduardo Mondlane, som båda imponerade på såväl aktivister som det etablerade Sveriges företrädare. Även rörelsernas representanter i Sverige, Onésimo Silveira, PAIGC och
På väg mot befrielsen

Flaggorna från de tre befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna
som både Afrikagrupperna och regeringen stödde. Ur Affischutställning
av Stockholms Afrikagrupp 1974.

Lourenço Mutaca, Frelimo, spelade en viktig roll i
sammanhanget.
 kom både MPLA:s ordförande Agostinho
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Neto och vice ordförande Daniel Chipenda på
Sverigebesök. Deras möte med bland annat socialdemokraternas internationelle sekreterare Pierre Schori bidrog till att MPLA kunde upprätta ett
kontor i Stockholm – för övrigt delat med Stockholms Afrikagrupp. Samma år kom också de
första portugisiska desertörerna. De fick politisk
asyl och blev aktiva informatörer om det fascistiska Portugal. En viktig faktor bakom stödet till

Hillevi Nilsson från Stockholms Afrikagrupp intervjuar President Agostinho
Neto i Dar es Salaam i samband med en andra resa till av MPLA befriade
områden i östra Angola.
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de tre nämnda befrielserörelserna var att många
svenska opinionsbildare besökte de befriade områdena under åren kring  och med egna ögon
kunde se deras arbete: DN-journalisten Anders
Johansson i norra Moçambique, Afrikagruppernas Rolf Gustavsson och Bertil Malmström, författaren Göran Palm, fotograferna Knut Andreassen och Jean Hermansson, s-politikerna Birgitta
Dahl och Gunnar Hofring samt statsvetaren Lars
Rudebeck – alla i Guinea Bissau – samt Elisabeth
Hedborg och Hillevi Nilsson i östra Angola. Till
dessa kommer Olle Wästberg, som besökte Angola tillsammans med FNLA.
Ungefär samtidigt som Afrikagrupperna bildades uppstod liknande solidaritetsorganisationer i
västeuropeiska länder och i Nordamerika. De ansåg att välfärden i västvärlden i hög grad byggde
på kolonial plundring, att befrielsekampen i södra Afrika ytterst riktade sig mot USA:s världsherravälde och att man bara skulle stödja anti-imperialistiska befrielserörelser.
I Angola betydde det MPLA, men inte FNLA
eller UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola). I Moçambique innebar
det Frelimo, men inte Coremo (Comite Revolucionario de Moçambique). I Sydafrika betydde det
ANC, men inte 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 ANC:s
samröre med kommunister.
Dick Urban Vestbro, under lång tid en drivande kraft i de svenska Afrikagrupperna, berättar:
Innan de första Afrikagrupperna bildades hade
På väg mot befrielsen

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 kanadensiske 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.

Holländska Angola Comité inbjöd de nya solidaritetsorganisationerna till den första gemensamma konferensen under påsken  i Driebergen.
Från Sverige deltog sju personer, bland andra
Dick Urban Vestbro. Ett internationellt nätverk
blev på så sätt möjligt, och beslut fattades om utbyte av material. Holländarna hade börjat ge ut
Facts and Reports, en bulletin med pressklipp varannan vecka, en ovärderlig källa för information
om händelseutvecklingen i södra Afrika. Påsken
 hölls den andra konferensen i Valkenburg,
Holland, där Mai Palmberg ledde AfrikagrupperPå väg mot befrielsen

»Ungefär samtidigt som Afrikagrupperna
bildades uppstod liknande
solidaritetsorganisationer i västeuropeiska
länder och i Nordamerika. De ansåg att
välfärden i västvärlden i hög grad byggde
på kolonial plundring.«
nas delegation. Till skillnad från många andra solidaritetsorganisationer hade Angola Comité goda kontakter med kyrkor och andra etablerade
organisationer.
Dick Urban Vestbro:
Jag såg på detta med viss skepsis men tvingades
samtidigt inse, att de hade lyckats påverka den
allmänna opinionen i Holland medan vi stannade inom studentvänstern.
Inför FN:s miljökonferens i juni  i Stockholm
var Afrikagrupperna medarrangör för den alternativa miljökonferensen . Ett huvudtema för den
var miljöförstörelsen genom USA:s krig i Vietnam. I linje med temat sammanställde Stockholms Afrikagrupp en skrift om användandet av
napalm och växtgifter i Angola och Moçambique.
Genom att använda FN:s definition av folkmord
ville man visa att ett sådant pågick i Portugals kolonier.
De flesta som deltog i dessa gemensamma solidaritetskonferenser hörde till den nya vänstern
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Klippbulletinen Facts and Reports från Holland var en viktig informationskälla.

och tog avstånd från Sovjetsystemet. Det fanns
dock en del som var mer sovjetvänliga, som
franska kommittén mot rasism och kolonialism,
en belgisk Sydafrikakommitté och finska aktivister i kontakt med Världsfredsrådets kontor i Helsingfors. Även inom den nya vänstern lockades
man att tona ner kritiken mot Sovjetsystemet, eftersom de befrielserörelser man stödde fick kraftigt stöd från östblocket. När Kina bröt med Sovjet, ville pro-kinesiska grupper i Väst att solidaritetsrörelsen skulle stödja rörelser i Afrika som Kina favoriserade. Dessa var dock få och svaga, och
kraven blev inget större hot mot solidaritetsrörelsens enighet.
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Ingen tennis i Båstad
 var ungdomsrevolternas år: Paris, London,
Rom, Berlin, Tokyo, ja, till och med Stockholm fick
genom den pseudorevolutionära kårhusockupationen en släng av sleven. Pragvåren blommade
och bar på framtidshopp och ny politisk energi.
Sverige hade i januari blivit lottat mot Rhodesia i Davis Cup, och i mars hade Smith-regimen låtit avrätta tre frihetskämpar trots internationella protester och med starka fördömanden
från den svenska regeringen. I riksdagen hävdade
folkpartiledaren Sven Wedén, att idrottsutbyte
med Rhodesia skulle strida mot »åsikterna hos en
mycket bred svensk opinion«. Regeringen tänkte
På väg mot befrielsen

dock inte förhindra matchen, trots att Sverige
brutit med regimen i Salisbury. Det var det Enskilda Banken närstående Tennisförbundets och
ordföranden Mats Hasselqvists sak att ta ställning, hävdade man.
ZAPU och ZANU deklarerade på olika vägar
sitt bestämda motstånd mot matchen. Sydafrikakommittén i Lund tog initiativet till »en tillfällig
anti-fascistisk, anti-imperialistisk enad front av

individer« som såg som sin uppgift att stoppa
matchen. Man mobiliserade i Skåne, rekognoscerade i Båstad, planerade taktiken, skötte kontakterna med massmedierna och andra demonstranter (FPU, CUF och SSU). Med lägre offentlig
profil mobiliserades på motsvarande sätt i Uppsala och Stockholm. Den  maj  var alla på
plats, polisen och de ‒ demonstranterna,
mest studenter. Demonstrationerna fick effekt.

Tidningarnas
syn på det
inträffade
varierade
kraftigt.
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Matchen stoppades, innan den alls kom i gång.
Reaktionerna blev häftiga. »Dubbelfel i
Båstad« skrev folkpartipolitikern Hadar Cars i
Dagens Nyheter, och nästan utan undantag anklagade upphetsade journalister och politiker aktivisterna för att introducera våld i den politiska
debatten. Det stämde föga med vad som hänt.
När flera av de politiska ungdomsorganisationerna sedan uttalade sitt stöd för demonstranterna,
började emellertid opinionen att svänga till en
positiv förståelse för ungdomens »heta engagemang«.
Statsminister Tage Erlander förklarade, att hade bara Tennisförbundet bett regeringen om ett
råd, så skulle den ha avrått. Nu bjöd han i stället
in ungdomsorganisationerna till ett samtal
»Sex statsråd med Erlander den  maj. Sex statsråd
med Erlander i spetsen
i spetsen diskuterade i fem diskuterade i fem timtimmar med företrädare för mar med företrädare
för  ungdomsorgani59 ungdomsorganisationer sationer från hela den
politiska skalan och
från hela den politiska
andra sektorer. Zimskalan och andra sektorer.« babwe kom nästan inte
alls upp i debatten, som
i stället fokuserades på
rätten att demonstrera, spelreglerna i ett demokratiskt samhälle och Vietnamkriget.
Både FPU och SSU gav efter Båstad ekonomiskt stöd till ZAPU, samtidigt som regeringen
ökade det humanitära stödet till Zimbabwe.
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Dramatik vid våta grinden
Varför blev mediernas rapportering från Båstad
så överdriven och felaktig? En orsak var deras
ständiga behov av dramatiska, säljande nyheter. I
hög grad rörde det sig också om ett rent missförstånd. Det stora uppbådet journalister hade först
samlats vid den södra grinden. Där var allt lugnt,
men när de kom till den norra, kom de mitt i ett
skeende. Bertil Malmström, ledande aktivist från
Uppsala, berättar:
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. 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. 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. Först i det här läget började det dyka upp fotografer och journalister. De
På väg mot befrielsen

Polisen försöker stänga grinden. Bertil Malmström t.h.

såg en våldsam konfrontation i grindöppningen och tolkade det hela som att vi försökt anfalla, »storma«. Det hade varit en idiotisk taktik. Vi ville blockera ingången.
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
På väg mot befrielsen

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
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med svidande ögon (men) snart var vi kompakt samlade igen framför grinden som nu
helt stängts.
Trots att grinden nu var låst fortsatte brandkåren att duscha oss ytterligare en kvart. De
som hade plakat höll dom som skydd, andra
drog ilsket ner taggtråden och nätstaketet till
höger om ingången och välte en av biljettkurarna där … i kalabaliken och kampen hade vi
nu alla svetsats samman till ett dynamiskt kollektiv. Det tog sig uttryck i talkörerna:
»Känner du stanken från Enskilda 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!«

Vid den andra grinden var det under tiden en
lugn och torr sittblockad. På lagligt avstånd stod
de politiska ungdomsförbunden på en kulle.
Föga dramatik.
Bertil Malmström:
I högtalarna inne på stadion hördes medelanden om att matchen var inställd. Vi var skeptiska… Å andra sidan insåg jag: Det gällde att…
inte släppa från oss något av den makt vi just
skapat. Jag väntade en kort stund, sedan hoppade jag upp på stenmuren och ropade: »Kamrater vi har segrat! Vi har segrat här och nu«.
Det kunde verka som om jag hade ny och egen
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information, men det hade jag inte. Jag chansade.
Vi bröt blockeringen och gick i ett ordnat
tåg, någorlunda i led om fyra och fyra, våta
och huttrande tillbaka till samlingsplatsen, där
kamraterna från »torra« grinden tog emot oss
med applåder. Efteråt försökte många tidningar skildra detta som ett »snöpligt återtåg«, men
Bo Lindblom skriver i boken Fallet Båstad att
det rådde en fantastisk stämning:
»Det var jublande lyckliga, skrattande och
sjungande ungdomar (och enstaka medelålders) som återvände från tennisstadion. Det är
vad man ser på alla bilder, det var vad vi själva
såg, när vi kom till Båstad.«
Hela aktionen hade tagit två timmar.

Cabora Bassa –
med politisk sprängkraft
Man kan diskutera om Båstad kom att få någon
större effekt. Som ungdomsrevolt kom den i medierna snabbt att överskuggas av kårhusockupationen i Stockholm i slutet av maj . Och aktivisterna ställdes redan veckan efter Båstad inför
en ny strategisk fråga: Rolf Gustavsson i Södra Afrika Informationsbulletinen och Anders Johansson i DN slog larm om planer på en kraftverksdamm vid Cabora Bassa i Moçambique.
Tanken var att producera el så att det räckte till
nästan hela södra Afrika. En stor damm – den
femte största i världen – och ett kraftverk skulle
byggas vid Zambezifloden av företagsgruppen
ZAMCO. Sydafrikas gruv- och tillverkningsinPå väg mot befrielsen

dustri skulle förses med el via   km långa ledningar. ASEA ingick i ZAMCO, som bestod av företag från  länder med sydafrikanska AngloAmerican i spetsen. ASEA:s del av ordern var bara  procent men ändå en av de största beställningar man någonsin haft. ASEA var världsledande på sitt område och därför en attraktiv partner.
Frelimo var starkt negativt till projektet; såväl
Portugal som de vita minoritetsregimerna skulle
gynnas ekonomiskt. Av Portugals budget gick vid
det här laget hälften till militären. EFTA-medlemskapet hade också lett till ökade utländska,
även svenska, investeringar, och turistindustrin
växte. Pierre Schori (s) hade i tidskriften Tiden
(s)  hävdat, att »  svenska turister bidrog
i fjol till att finansiera kriget«. En starkare portugisisk ekonomi skulle förlänga kriget. Eduardo
Mondlane hade länge odlat nära kontakter med
socialdemokraterna. Det hindrade honom inte
från att hårt kritisera regeringen för dess vägran
att utsätta Portugal för ekonomiska sanktioner.
Han hade även personliga relationer till DN:s
chefredaktör Olof Lagercrantz och odlade sina
kontakter med folkpartister som David Wirmark.
I en intervju, som denne publicerade i Liberal
Debatt , klagade Mondlane:
Ni är för neutrala i Sverige för närvarande…
Om Sveriges ord om solidaritet med oss ska tas
på allvar, är det logiskt att vi förväntar oss att
Sverige utsätter Portugal för påtryckningar.
Uteslutning från EFTA (European Free Trade Association) och ekonomisk bojkott – det var
Mondlanes krav, och de stöddes av folkpartister
På väg mot befrielsen

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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skepsis mot Frelimo, något som han senare självkritiskt beskrev:
Vi i Sydafrikakommittéerna… trodde att vårt
arbete mot imperialismen och kapitalismen
var lika viktigt som Frelimos, om inte mer…
Vi såg oss själva som sanna revolutionärer
(och) hade kritiserat Frelimo för att vara officiellt representerat av en amerikansk medelklasskvinna … en hemmafru från Chicago.

Uppsala Sydafrikakommittés falska
löpsedel gav Expressen stoff till sin
egen löpsedel.

som Per Ahlmark samt av vänsterpartiet kommunisterna. I mars  kunde Första kammaren avlyssna en ovanligt hård debatt mellan Ahlmark
och handelsminister Gunnar Lange, där den senare drev tesen om industriell utveckling som en
hävstång för demokrati. Nyheten om ASEA,
ZAMCO och Cabora Bassa kom ett år senare att
utlösa samma debatt inom det socialdemokratiska partiet.
Anders Johansson hade i en serie DN-artiklar i
april  som förste internationelle journalist
rapporterat från befriade områden i Moçambique och därmed starkt undergrävt Portugals
trovärdighet. Några månader senare kunde han
påvisa hur även Rhodesia var inblandat i Cabora
Bassa-projektet. Bland ledande vänsteraktivister
som Dick Urban Vestbro fanns det länge en stor
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SSU Stockholm var en av de första som krävde att
regeringen skulle stoppa ASEA:s medverkan i
projektet. SSU fick uppbackning av Aftonbladet.
På andra sidan stod regeringen, LO och dess
medlemsförbund Metall, som organiserade metallarna på ASEA i Västerås. För dessa handlade
det om  arbetstillfällen under tre år.
Visserligen var regeringen kritisk mot svenska
investeringar i Moçambique, förklarade Lange,
men ASEA var ju inte investerare utan säljare.
Dessutom var handelskrig inte rätt sätt att opponera mot Sydafrika och Portugal. Liksom tidigare
ansågs endast säkerhetsrådet ha mandat att besluta om sanktioner. Uppgifterna sommaren 
om att rhodesiska företag skulle vara leverantörer
till ZAMCO-projektet föredrog regeringen att ignorera. Inom Sydafrikakommittén i Uppsala togs
detta som bevis för socialdemokratiskt »klassamarbete som leder till… strukturell fascism«.
Samtidigt som regeringen fortsatte att försvara
ASEA:s roll i ZAMCO, röstade man i FN:s generalförsamling (november ) för en resolution,
som beklagade att finansiella intressen opererade
i de portugisiska kolonierna. De »står i vägen …
På väg mot befrielsen

för självbestämmande, frihet och oberoende och
… stärker Portugals militära ansträngningar«.
Helt i linje med de svenska kritikernas argument.
Tio dagar senare förklarade utrikesminister
Torsten Nilsson, att regeringen stod i kontakt
med ett antal afrikanska befrielserörelser och att
den var »beredd att hjälpa till… med humanitärt
stöd« som skulle göra det lättare för deras medlemmar »att fortsätta kampen för befrielsen av
deras folk«. Ett par veckor tidigare hade PAIGC:s
ledare Amílcar Cabral för första gången besökt
Sverige för att få svenskt stöd. Redan före jul började UD sondera hur regeringen i GuineaConakry, där PAIGC hade sin utländska bas,
skulle ställa sig till ett sådant stöd. Svaret var positivt.
I maj  förklarade riksdagens finansutskott
att stöd till afrikanska befrielserörelser var förenligt med folkrätten, eftersom FN hade tagit en
tydlig ställning mot förtrycket av folk som eftersträvar nationell frihet. Man tillstyrkte också stöd
till PAIGC, om bara de praktiska frågorna kunde
lösas. Sverige blev därigenom det första landet i
Väst som gav direkt officiellt humanitärt bistånd
till befrielserörelser i de portugisiska kolonierna
och södra Afrika.
Ekonomiskt stöd alltså men inte ekonomiska
sanktioner – inte heller mot Portugal.
Regeringens politik var motsägelsefull, vilket
påpekades av företrädare för Frelimo och ZANU.
Möjligen speglade detta interna motsättningar. I
varje fall var det socialdemokratiska partiet djupt
splittrat. Vid ett partimöte i Stockholm vintern
, där Erlander talat, antogs enhälligt en resoPå väg mot befrielsen

lution som anklagade
partiledningen för
dubbelmoral. Initiativet hade tagits av
riksdagsmannen Oskar Lindqvist.
Hösten  drog
sig ASEA ur projektet, sedan riksdagen
i maj hade lagfäst
FN-sanktionerna
mot Rhodesia. Därigenom skulle regeringen ha kunnat
stoppa ASEA. Nu
prövades det aldrig, eftersom företaget självt hoppade av.
Riksdagsdebat- 3 september 1969 ger ASEA upp. Samtidigt
ten om Rhodesia- berättar löpsedeln att Nordvietnams president
lagen kom dock att Ho Chi Min dött.
ge en fingervisning om den linje socialdemokraterna skulle komma att följa med Olof Palme i
ledningen. Flera ledamöter – både socialdemokratiska som Jan Bergqvist och liberala som Per
Ahlmark och Ola Ullsten – talade för en ökad
kontroll av privata investeringar utomlands. Birgitta Dahl pläderade för att handel, bistånd och
utrikespolitik måste samordnas för att främja internationell solidaritet. Därför borde biståndspolitiken inriktas på progressiva länder och stöd ges
åt sociala befrielserörelser.
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Jagad politiker och generade generaler
Den blev dramatisk, berättar Birgitta Dahl om sin
vistelse  i PAIGC-befriat område i Guinea
Bissau. Hon var då nybliven riksdagsledamot (s) och
första demokratiskt valda parlamentariker på sådant
besök:
Portugiserna gick till storanfall, medan vi var
där. Vi vandrade på nätterna mellan byarna, eftersom de jagade oss. Vi gick till midjan i smutsigt vatten, och det fanns inte aktiva vacciner
mot allt. Så jag drabbades av löss och diarréer.
Vi besökte sjukhus och skolor och bodde i
vanliga hyddor på träbritsar. Vi intervjuade
människor och såg hur de arbetade. Samtal och
diskussioner fick ibland tolkas i tre – fyra led:
portugisiska, franska och i byarna bara stamspråk.
Jag mötte PAIGC-ledaren Amílcar Cabral
och blev vän för livet med honom och andra
som jag mötte där.  var Cabral gästtalare på
partikongressen - bara ett halvår innan han blev
mördad. Han var en av -talets största ideologer, med väldigt genomtänkt ideologi om hur
samhället skulle byggas upp med respekt för
mänskliga rättigheter och landets kultur. Han
bröt med synen på kvinnans ställning.
 kom två av generalerna från kriget i
Guinea Bissau till Sverige som representanter
för MFA-regeringen (Movimento das Forças
Armadas). Birgitta Dahl fick i uppgift av Olof
Palme att vara värd för dem en dag.
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Birgitta Dahl på besök hos PAIGC i Guinea Bissau.

Jag var då en ung kvinna i blommig dräkt,
och de flörtade hejdlöst med mig på ett väldigt
machoaktigt sätt. Vi stod på gräsmattan vid
Harpsund och väntade på Olof Palme, och då
tänkte jag att jag måste få ett slut på det, så jag
sa: »Vet ni, vi har något gemensamt?« – Oh, ja,
tyckte de och trodde nog något annat. »Vi har
alla varit i Guinea Bissau«, sa jag. Och då rodnade de nerifrån och upp.
Den ena hade varit överbefälhavare och den
andra säkerhetschef, och de hade varit ansvariga
för att försöka ta fast mig död eller levande. Nu
insåg de, att jag var den personen som stod
framför dem. Till slut var det en av dem som
lyckades stamma fram: »Är det sant, madam, att
ni bar uniform?« »Ja«, sa jag,»vi var så naiva så
vi trodde, att ni skulle respektera den internationella rätten.«
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Statens två ansikten
Allt sedan -talet och Nationernas Förbund
hade folkrätten varit den fasta grund, på vilken
den svenska utrikespolitiken hade vilat. Den definierades som »icke-inblandning i självständiga
staters inre angelägenheter«. Främste företrädare
för denna hållning blev Östen Undén (utrikesminister ‒ och ‒), som förenade den
med en strikt och försiktig neutralitetspolitik
mellan stormaktsblocken. FN:s säkerhetsråd
förutsattes vara garanten för fred och säkerhet –
även för småstaterna, som i gengäld borde hålla
en låg internationell profil.
Denna linje bröts dock i december , då
Sverige som första västland röstade för Algeriets
rätt till självbestämmande. Undénplanen med
syftet att stoppa kärnvapenspridningen (antogs
av FN:s generalförsamling ) var ett steg till i
samma riktning.
Folkrätten förblev också i fortsättningen utrikespolitikens grund, men tolkningen blev alltmer
aktivistisk. Världen kom närmare. Utrikespolitiken skulle inte bara respektera folkrätten utan
främja »folks rätt till självbestämmande«. Alltså:
från att vara ett argument för icke-politik blev
folkrätten ett skäl för en aktiv utrikespolitik. Flera
faktorer kom att samverka i denna riktning:
• Dag Hammarskjölds roll – och inte minst
hans död – som generalsekreterare i FN
–.
•   svenska FN-soldater i Kongo (–),
av vilka  dödades.
• Den dramatiska avkoloniseringen och södra
Afrikas kamp för frigörelse.
På väg mot befrielsen

Dag Hammarskölds engagemang för Afrika som FN:s
generalsekreterare fick stor
betydelse för Sveriges
engagemang.

• Svenska, särskilt socialdemokratiska, politikers
nära relationer till ledarna för frontstaterna
och befrielserörelserna i södra Afrika från talets mitt.
• Vietnamkriget.
• En ny generation socialdemokratiska politiker
tog successivt över, och Olof Palme blev partiledare .
 höll Palme ett banbrytande utrikespolitiskt
tal vid Broderskapskongressen i Gävle, där han
talade om den »sprängkraft av oerhörd styrka …
en stormvåg« som nationalismen i Asien och Afrika utgjorde. »Denna strävan till frigörelse… Vi
måste lära oss att leva med den och kanske också
för den.« Samtidigt pekade han på de gamla kolonialmakternas syndaregister:
Samtidigt som man förkunnade frihetsidéer
för det egna landets medborgare drevs man i
de främmande länder, där man hade makt över
människorna, till ett allt hårdare förtryck…
Det är en illusion att tro att man kan möta
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Olof Palme och LO-ordföranden Arne Geijer möter Tanzanias president Julius Nyerere 1969.
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krav på social rättvisa med våld och militära
maktmedel.

Palme tog i Gävle inte ordet folkrätt i sin mun,
men det fanns där i undertexten, som en given
förutsättning för människors rätt till frihet och
självbestämmande:
Den demokratiska socialismens grundläggande värderingar förpliktar oss … att stå på de
förtrycktas sida mot förtryckarna, på de eländigas och fattigas sida mot deras utsugare och
herrar.
Ett anti-imperialistiskt tal, om man så vill, med
USA som primär måltavla (utan friskrivning av
Sovjetunionen) och med konsekvenser för politiken i fråga om såväl Vietnam som södra Afrika.
Två artiklar i idétidskriften Tiden kan sägas stå
för statens två ansikten – och samtidigt även för
socialdemokratins gamla och nya ansikte. Riksdagsman Kaj Björk (s) hävdade () på partistyrelsens uppdrag i Sydafrika och vi, att stöd till
befrielserörelser, som förde väpnad kamp, stred
mot folkrättens princip om icke-inblandning.
Det argumentet minskade inte kritiken av regeringen.  skrev Pierre Schori, då socialdemokraternas internationelle sekreterare, om Befrielserörelserna och vi. Hans huvudbudskap var tvärtom, att rörelserna borde få stöd på sina egna villkor. Samma linje drev senare utrikesminister
Torsten Nilsson i ett historiskt tal i december
. Det gamla gardets försiktiga linje hade förlorat – i princip.
Samtidigt som detta skapade förutsättningar
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för en politisk dialog med radikala yngre grupper
i Sverige, stärkte det banden till befrielserörelserna och därmed även möjligheterna att påverka
dem i demokratisk riktning. Kanske fick det också, som diplomaten Mats Bergquist påpekat,
en positiv säkerhetspolitisk sidoeffekt, när
man därmed gav landet en tydlig internationell
profil. Landet syntes, varigenom tröskeln för
politiska påtryckningar utifrån höjdes och
möjligheten av internationellt stöd faktiskt
ökade.
 hade Palme fått hård kritik av oppositionen
för sitt Gävletal, men våren  var stämningen
en annan. I folkpartirapporten Stöd åt Motståndsrörelser hette det då, att »våra känslor av sympati
bör inte knytas till någon sorts diplomatisk försiktighet eller ta hänsyn till handelsrelationer«. I
sin syn på befrielserörelsernas våld låg man nära
Lusaka-manifestet (se nedan) och kritiserades för
detta från både höger och vänster. I praktiken
kom principen »inget militärt stöd« men direkt
humanitärt stöd till rörelserna att bli vägledande
för inte bara folkpartiet. Alla riksdagsledamöter –
utom moderaterna – ville se sig som befrielserörelsernas vänner, det vill säga i södra Afrika (i fråga om Vietnam såg opinionen annorlunda ut, vilket kan ha berott på att USA var aktör där men
inte såg ut att vara det i södra Afrika).
De kvardröjande motsättningarna rörande
ekonomiska sanktioner mot Portugal och södra
Afrikas regimer visade dock att staten ännu inte
hade gjort upp med sitt janusansikte.
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Trots NATO bakom ryggen lyckas inte Portugal så ner befrielsekampen.
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Från Khartoum till Lusaka
I januari  ordnades i Khartoum en internationell solidaritetskonferens. Med starkt stöd från
östblocket samlade den över  deltagare från
ett -tal länder. Flertalet var kommunister, men
där fanns även andra som brittiska Labour och
International Defense and Aid Fund (IDAF). Å
befrielserörelsernas vägnar förklarade Eduardo
Mondlane att »befrielserörelserna tror att den
kortaste och enda vägen till frihet måste öppnas
av eld« – en deklaration i tiden.
Större politisk betydelse fick beslutet att exklusivt erkänna MPLA, PAIGC, Frelimo, ANC, SWAPO och ZAPU. Det sistnämnda kom dock att skapa en del problem, eftersom ZANU visade sig vara den starkare rörelsen. Sveriges regering tog formellt aldrig ställning för »Khartoum-alliansen«
men kom – oberoende av politisk majoritet – att i
praktiken stödja den, med tillägg av ZANU. Denna hållning kom att gälla även för det folkliga stödet till befrielserörelserna.
Tre månader efter Khartoum träffades företrädare för tretton oberoende stater i Öst- och Centralafrika till ett möte med Kenneth Kaunda som
ordförande och Julius Nyerere som en av de ledande deltagarna. Det resulterade i Lusaka-manifestet om södra Afrika, där tongångarna var nå56

Presidenterna Kaunda tv. och Nyerere spelade stor roll för
stödet till befrielserörelserna.

got annorlunda. Utifrån principen om alla människors lika värde förklarade man, att man alltid
föredragit befrielse utan våld och att man inte föPå väg mot befrielsen

En gudomlig Sydafrikakommitté?
I mars  spärrade Senegals president Leopold Sédar Senghor transportvägarna för PAIGC vid Guinea-Conakrys norra gräns och stängde deras sjukhus på senegalesisk mark – ett
stort avbräck för rörelsen. I april anlände han till Sverige på
en skandinavisk turné. Han skulle göra ett officiellt besök i
Uppsala den  maj och föreläsa på universitetet om »Afrikansk socialism«. Det var läge för en aktion, ansåg Sydafrikakommittén eller med aktivisten Bertil Malmströms egna ord:
När president Senghor kom var universitetsbiblioteket
Carolina Rediviva första anhalt. Vid trappans fot möttes
presidenten av universitetets rektor och överbibliotekarien, men också av oskyldigt 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.
Huvudaktionen var det offentliga mötet på kvällen
på universitetet. Exakt när Senghor och hans sällskap
kom in i sal 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,
och vi hade alla 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 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 förEn affisch i screen-try
sökte stänga av mikrofonen och
ck
fanns överallt där pre
sirektor kom fram nedanför mig
dent Senghor kom.
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 valde Senghor, hans uppvaktning och värdar att lämna salen, publiken brast ut i
en applåd och vårt folk bredde ut sina dolda banderoller. Enligt civilklädda poliser, som fanns längst bak i salen, var det över på tre minuter.
Upsala Nya Tidnings reaktion tolkades av rubriken Tror
Uppsala Sydafrikakommitté att de är gudomliga?
När president Senghor lämnade mötet vecklades banderollerna ut.

respråkade våld men ett slut på förtryckarnas
våld:
Om fredligt framskridande till frigörelse vore
möjligt (nu) eller … i framtiden, skulle vi uppmana våra bröder i motståndsrörelserna att
använda fredliga medel i kampen om än till
priset av viss kompromiss om tiden för förändring. Men medan fredliga framsteg blockeras av de nuvarande makthavarnas handlingar,
har vi inget annat val än att ge folken i dessa
områden allt stöd som kan ges dem i deras
kamp mot sina förtryckare.
Även om manifestet inte var vad befrielserörelserna önskade sig, fick det senare stöd av både
Organization of African Unity (OAU) och FN:s
generalförsamling. Utrikesminister Torsten Nilsson prisade i mars  de afrikanska ledarna för
deras höga principer »trots de vita förtryckarregimernas stora provokation« och utnämnde manifestet till »ett Magna Charta för alla som bor i
södra Afrika«.

Svenska sardiner psykade
portugisisk militär
I maj  hade riksdagen godkänt direkt humanitärt stöd till befrielserörelser. I juni kunde Curt
Ström på Sida rapportera om sitt möte i Conakry
med Amílcar Cabral, »en glad, ung agronom, elegant, intellektuell… med ett snabbt och livligt
sätt att tala. Inga patetiska appeller eller högtidliga deklarationer«. Behovet av stöd var omätligt,
men man önskade sig inte vapen, militära resur58

Behovet av stöd var omätligt, men man
önskade sig inte vapen, militära resurser
eller stipendier från Sverige. I stället mat,
textilier, filtar, hushållsgeråd och
resurser till hälsovård, utbildning…«
ser eller stipendier från Sverige. I stället mat, textilier, filtar, hushållsgeråd och resurser till hälsovård, utbildning mm »inom och utanför stridsområdet«. Det mesta hamnade i Guinea Bissau,
och väl där gynnade hälsokliniker och matförråd
både bybor och frihetskämpar.
Samtidigt som Cabral gästade den socialdemokratiska partikongressen, avgick den första leveransen den  september. Den banade väg för
stöd till fler befrielserörelser, men PAIGC förblev
favoriserat fram till att Guinea Bissau blev fritt
. I de befriade områdena var % av befolkningen analfabeter, speciellt barn led av undernäring, hälsoläget i stort var svårt och tillförseln
av förnödenheter ständigt hotad av portugisiska
bombningar. För PAIGC – i praktiken med regeringsansvar för dessa områden – fyllde Sveriges bistånd inte bara en humanitär utan även en politisk funktion. »Med skolor och sjukhus kan vi
vinna kriget«, hävdade Cabral.
För aktivisterna i Afrikagrupperna var detta
inte nog. Att biståndet inte var militärt togs 
som bevis för paternalism och för att regeringen
sökte »uppnå en nykolonial lösning« i de portugisiska kolonierna. I praktiken kom humanitärt
På väg mot befrielsen

PAIGCs ledare Amilcar Cabral drog mycket folk till sitt tal i Universitetsaulan i Uppsala 3 oktober 1969.

bistånd att få en rätt vid definition, snarast civilt
eller icke-militärt. Så levererade till exempel Sida
två stora lastbilar med tillhörande mobila radiosändare och studioutrustning till stöd för
PAIGC:s utbildningssatsningar samt dessutom
hundratals radiomottagare. Med dem kunde man
starta sändningar i september  och nå hela
Guinea Bissau och Kap Verde – givetvis även med
politisk propaganda.
Det visade sig till och med att svenska »sardiner« (skarpsill i tomatsås) kunde mobiliseras i
den psykologiska krigföringen. Stig Lövgren berättar om hur Sida en gång köpte   burkar
(ca  ton fiskkonserver) från en svensk fabrik,
På väg mot befrielsen

som undrade, om det skulle vara en speciell etikett. Därför kontaktade han Onésimo Silveira,
PAIGC:s representant i Sverige, som blev entusiastisk:
Först senare insåg jag varför han blev extatisk.
Han beslöt att etiketten skulle ha en PAIGCflagga och texten »Från Guinea Bissaus befriade områden«. Åratal efteråt fick jag veta att
PAIGC hade sett till att dessa burkar (med sardiner) spreds på olika platser i områden, där
portugiserna ännu hade makten. De till och
med spred en del av dem i Bissau, huvudstaden. Du kan tänka dig vilket effektivt psykologiskt vapen detta var.
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Tidigt stöd men
sent erkännande
I april  besökte en grupp – utsänd av FN:s avkoloniseringskommitté där Sverige var enda västeuropeiska land – befriade områden i Guinea
Bissau. Uppdraget, som genomfördes på ett »underjordiskt« sätt, ledde till starka portugisiska
protester och intensifierade bombningar i de befriade områdena. Folke Löfgren, svensk diplomat
vid FN och en av de tre i gruppen, konstaterade
senare, att »vi var naiva nog att tro att det inte var
möjligt att Portugal kunde behandla FN på ett sådant sätt«.
FN-delegationen var »imponerad av det entusiastiska och helhjärtade samarbete som PAIGC
får från befolkningen i de befriade områdena och
av den utsträckning som denna deltar i den administration som befrielserörelsen satt upp«.
Slutsatsen var, att PAIGC effektivt styrde det befriade området. Därför rekommenderades ett erkännande av ett självständigt Guinea Bissau, men
avkoloniseringskommittén nöjde sig med att
snabbt erkänna PAIGC som »territoriets enda
och genuina representant«.
Samtidigt erbjöds befrielserörelserna för första
gången i FN:s historia att framträda i FN:s generalförsamling. Tanken var, att Amílcar Cabral
skulle ha fått den äran, men svenska och nordiska
invändningar av legalistisk art omintetgjorde detta. Av hänsyn till dem avstod han: »De nordiska
länderna är våra vänner. De har stött oss i alla väder, och vi vill inte genera dem.« Cabrals pragmatiska diplomati belönades emellertid dåligt av
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Affisch från Uppsala Afrikagrupp.

den svenska regeringen, som agerade mer juridiskt än politiskt.
Efter val i de befriade områdena utropades den
 september  Guinea Bissau som en suverän
republik med Luís Cabral som president. Händelsen skildrades i den unika TV-dokumentären En
nations födelse av filmarna Lennart Malmer och
Ingela Romare, som senare gjorde en rad program om Guinea Bissau. Efter bara några veckor
hade den nya staten erkänts av över  regeringar,
och den  november  godkändes republiken
Guinea Bissau av OAU. Dock inte av ett tveksamt
Sverige. Orsak: PAIGC hade inte territoriell kontroll över hela Guinea Bissau.
På väg mot befrielsen

För detta ställningstagande fick s-regeringen
hård kritik från såväl Afrikagrupperna som
vänsterpartiet kommunisterna men också från
partikamrater som Birgitta Dahl. Det politiska
dilemmat löstes av »nejlikornas revolution« i
Portugal i april , som genomfördes av de
»väpnade styrkornas rörelse«. Den banade väg
för demokrati och en förklaring i juli om nationellt oberoende för kolonierna i Afrika. Den  augusti  erkändes republiken Guinea Bissau av
den svenska regeringen. En månad senare förklarades republiken formellt oberoende och Guinea
Bissau blev medlem i FN.
I fråga om Kap Verde dröjde självständighetsförklaringen ända till juli , och från januari
 lämnade man unionen med Guinea Bissau.

Framgångar för Frelimo
Som mest hade Portugal   man i Moçambique. Det innebar ett oerhört lidande för den lokala befolkningen. SSU hade därför starka skäl i
sin informationskampanj »Portugal ut ur södra
Afrika« och för sin insamling till befrielserörelserna PAIGC, MPLA och Frelimo. På julskyltningssöndagen  hölls demonstrationer över
hela landet.
Frelimo hade nu övervunnit sin interna kris,
relationerna till Tanzania var uppklarade, och
Moçambique Institute hade åter öppnats men på
ny plats. I november  kom bland annat Joaquim Chissano, en av ledarna och framtida president i Moçambique, till Sverige för att bland annat träffa UD, Emmaus Björkå, socialdemokraterna och Afrikagrupperna. Överläggningarna med
På väg mot befrielsen

Sida ledde till en formell ansökan om stöd.
Särskilt underströks behoven i fråga om utbildning och hälsovård men också av »folkbutiker« i
de befriade områdena.
Anders Forsse, vice generaldirektör på Sida,
och Marcelino dos Santos, Frelimos vice president, möttes i Dar es Salaam i februari, men Forsse var inte imponerad. I sin rapport till den så
kallade humanberedningen – där besluten om
stöd till befrielserörelserna i praktiken togs –
hävdade han, att rörelsen utvecklades »från Danton till Robespierre«, att Janet Mondlane var »ett
kuttersmycke«, och att dos Santos enligt hörsägen
»nyligen mottagit en hög sovjetisk utmärkelseorden«.
Hans slutsats var, att Frelimos intresse av »materiellt stöd från oss är påfallande svagare än vårt
tydliga intresse av att ge sådant stöd«.
Beredningen, som funnits sedan -talet, bestod av personer från olika delar av det svenska
samhället; folkrörelser, organisationer och kunniga individer som satt med i personlig egenskap.
Som vice ordförande bör Forsse med sin rapport
ha vägt tungt. Inte desto mindre rekommenderades ett stöd till Frelimo via Moçambique Institute
på   – helt i linje med Chissanos intentioner. Avgörande torde ha varit att Per Wästberg inte alls delade Forsses syn. Det dokumenterade
han i DN: »Det är en befrielse att gå över gränsen«, en slutsats utifrån ett besök i området i början av året. Stödet till Frelimo växte snabbt men
nådde aldrig PAIGC-nivåer, initialt som
varustöd, men – efter att lastbilar på väg per båt –
»kidnappats« i Beira av den portugisiska säker61

hetspolisen blev kontantstöd en växande del av
Santos samt MPLA:s president Agostinho Neto
biståndet.
och Lucette Andrade Cabral, PAIGC.
Mer än någon annan befrielserörelse drev FreI juli nåddes världspressen av dramatiska nylimo frågan om militärt stöd
heter från Moçambique. Den
men förgäves. För detta kribrittiske prästen Adrian Has»1973
blev
Frelimos
stora
tiserades regeringen av Afritings kunde i samband med
kagrupperna och även –
genombrottsår i Sverige och i den portugisiske premiärministern Caetanos Londonbesom ett överraskande eko –
av Maji Maji, organ för Norden som helhet. I april hölls sök publicera vittnesmål från
Tanganyika African National
spanska missionärer om en
en stor konferens
massaker i Wiriyamu, en by
Union Youth League, som
i
Oslo
om
kolonialism
och
skrev om »svensk imperiasöder om provinshuvudstalism«. Viktigare för den
den Tete. Där hade portugiapartheid,
organiserad
av
FN
svenska allmänheten var att
siska fallskärmstrupper ett år
Lennart Malmer och Ingela
och OAU. Befrielserörelserna tidigare slaktat  bybor.
Romare i november  haFyra dagar senare gick
de följt Joaquim Chissano hade deltagit på samma villkor Wickman ut i Aftonbladet
under tre veckor i Cabo Delför att »initiera en bred polisom regeringsgado-provinsen. Deras TVtisk aktion mot Portugals korepresentanterna.«
dokumentär I vårt land börlonialkrig i Afrika«. Samtidigt kritiserade han privata
jar kulorna blomma sändes i
företags investeringar i Portugal och beskrev dem
början av .
som stötande och resultatet av »tvivelaktig och
 blev Frelimos stora genombrottsår i Sverikortsiktig spekulation«.
ge och i Norden som helhet. I april hölls en stor
Också från folkpartiet kom starka reaktioner.
konferens i Oslo om kolonialism och apartheid,
Fränast var Per Ahlmark, som i ett öppet brev i
organiserad av FN och OAU. Resultatet var en seExpressen vände sig till de verkställande direktöger, framhöll Marcelino dos Santos vid sitt besök
rerna i svenska företag med stora ekonomiska inpå UD efteråt. Befrielserörelserna hade deltagit
tressen i Portugal:
på samma villkor som regeringsrepresentanterna.
Ni bidrar till att förlänga blodbaden i tre omFrån Oslo kom företrädare för åtta befrielserörelråden i Afrika. I praktiken stöder ni ekonoser till Stockholm. Stort pådrag av medierna, offimiskt Caetano-regimen att begå folkmord.
ciell mottagning på UD och diverse möten med
folkrörelser. Dessutom en särskild arbetslunch
med utrikesminister Krister Wickman och dos
Nyheten om massakern tände den politiska opi62
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Marcelino dos Santos med Sören Lindh tv. och Hans Persson från ARO (Afrikagrupperna) 1982.

nionen mot Portugal, som i FN av den svenska
regeringen beskrevs som »ett vacklande och fallfärdigt imperium«. Man slog också fast, att Angolas, Moçambiques och Guinea Bissaus framtid
måste avgöras av deras folk.

Splittring i och om Angola
Söndra och härska – den klassiska härskardoktrinen – tycks ha levt ett eget liv i Angola. Portugal
behövde inte hjälpa till men gjorde det ändå. Från
första början fanns det två rörelser, som gjorde
anspråk på att ha inlett kampen : MPLA med
På väg mot befrielsen

Agostinho Neto som ledare och FNLA med Holden Roberto i ledningen. För en kort tid blev
uppmärksamheten stor i Sverige, men kampen
mot apartheid tog snabbt över intresset.
Fem år senare kom Angola i fokus igen:
Lunds Sydafrikakommitté och dess informationsbulletin Syd- och Sydvästafrika slöt upp
bakom MPLA och blev vägledande för Afrikagruppernas förståelse av konflikten. Med deras
hjälp skrev senare författaren Peter Weiss dramat
Sången om Skråpuken, som handlar om portugisisk kolonialism och västlig medbrottslighet och
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Av Stockholms Afrikagrupp organiserad demonstration för PAIGC, MPLA och FRELIMO 1974.

hade premiär på Stockholms Stadsteater i januari
.
 framträdde en tredje befrielserörelse,
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UNITA med Jonas Savimbi som ledare. Initialt
hade man goda kontakter med socialdemokraterna, men dessa kom i stället att utveckla för västPå väg mot befrielsen

länderna unikt nära kontakter med MPLA, troligen under inflytande från Amílcar Cabral och
Eduardo Mondlane. Palmes fel, ansåg såväl UNITA som FNLA; han ville bara motverka USA:s inflytande.
Savimbi hade tidigare stått nära Holden Roberto, men växande etniska spänningar gjorde att
samarbetet avbröts. Medan Roberto hade sin bas
hos bakongofolket i norra Angola, hörde Savimbi
hemma hos ovimbundus i södra
och centrala Angola. Brytningen
med FNLA berodde enligt nära
medarbetare på att Roberto »blivit
alltför beroende av amerikanerna
och dessutom inte uppnådde någonting inne i Angola«.
David Wirmark (fp) hade redan
tidigare lärt känna Roberto. Tillsammans med
Olle Wästberg pläderade han i början av -talet
starkt för svenskt stöd till FNLA, möjligen av anti-kommunistiska skäl; MPLA hade goda östkontakter. I riksdagen förordade centern och folkpartiet förgäves stöd till både MPLA och FNLA med
argumentet att båda var erkända av OAU.
Splittringen av motståndet ledde också till
splittrat stöd från grannstaterna. Kongo-Kinshasa under Mobutu ((Zaire -, därefter Demokratiska Republiken Kongo, DRC) stod nära FNLA och ville inte ge plats för en MPLA-bas i landet. Sen UNITA flera gånger under  hade angripit Benguelajärnvägen – viktig för Zambias export – återgick Zambia till att enbart stödja MPLA. Inte heller erkändes UNITA av OAU.
I den svenska debatten var UNITA marginaliPå väg mot befrielsen

serat. Så sent som i slutet av  publicerade
dock tidskriften Tiden en artikel, där MPLA beskrevs som kommunistorienterat och UNITA beskrevs positivt. Utslag av »politisk okunnighet«
(enligt Lunds Sydafrikakommitté) hos redaktionen eller ej; vid det laget hade Agostinho Neto redan varit i Sverige som det socialdemokratiska
partiets gäst. UNITA fick i fortsättningen stöd endast av små maoistiska grupper.
Relationen mellan de tre rörelserna var hela tiden spänd. Tidvis
gick slitningarna över i direkt
väpnade konflikter. I mars 
greps tjugo MPLA-medlemmar,
som återvänt från norra Angola
till Kongo-Kinshasa. De fördes
till FNLA:s bas vid Kinkuzu –
»Afrikas Buchenwald« – och avrättades.
När Olle Wästberg ett par år senare besökte
lägret, var hans intryck positivt. Tre portugisiska
fångar behandlades »på ett humant sätt«. Robertos närmaste man och säkerhetschef, José Manuel
Peterson, var »döpt och fostrad av svenska missionärer« (enligt andra var han långt ifrån präglad av kristen etik utan känd för att hänsynslöst
göra sig av med politiska motståndare).
Enligt Wästberg framhöll Roberto ofta att själva »kampen förenar Angola. Ett folk som erövrar
frihet genom väpnad kamp kommer inte senare
att hänge sig åt egoism och stamtänkande«. Förutom att ha befriat glest befolkade norra Angola
hade FNLA etablerat sig som »regering« även för
omkring en halv miljon Angola-flyktingar i
Kongo-Kinshasa.
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Bröderna som var oense
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I debatten om södra Afrika och deras befrielserörelser märktes inte minst bröderna Wästberg. Båda blev
så småningom chefredaktörer – den äldre, författaren
Per (- ), för Dagens Nyheter (-), den yngre,
journalisten och folkpartipolitikern Olle (- ), för
Expressen (-). Deras grundsyn skilde sig åt.
Med tidiga personliga erfarenheter från Rhodesia
(utvisad därifrån både  och ), Sydafrika och
Moçambique – tolkade i böcker som Förbjudet område och På svarta listan – såg Per på konflikterna från
ett Sydperspektiv. I likhet med den breda solidaritetsrörelsen identifierade han sig därför i hög grad
med de »genuina« befrielserörelserna och stödde deras sak både öppet och på hemliga vägar.
Tidigt aktiv inom Folkpartiets Ungdomsförbund
(FPU) såg Olle på konflikterna i södra Afrika snarare

från ett anti-kommunistiskt Öst-Väst-perspektiv.
Det gav framför allt utslag i synen på befrielserörelserna i Angola. Efter att på  dagar ha gått imponerande   kilometer under sitt besök i ett FNLAområde i norra Angola  pläderade han i artiklar, i
boken Angola och med hjälp av sina partikamrater i
riksdagen för att FNLA skulle få officiellt svenskt
stöd.
Olle presenterade FNLA-ledaren Holden Roberto
som en sympatisk, »nästan försynt« man med enkla
vanor, icke-rökare och absolutist, fostrad av brittiska
missionärer. Enligt Per kunde man inte lita på honom: »Jag tänkte omedelbart, att detta var en person
som man inte skulle ha några djupa relationer till.«
En man präglad av stamtänkande, han och hans
kamrater »ofta klädda i smarta kläder«.

Eftersom MPLA samtidigt gjorde anspråk på
att behärska samma befriade område, fanns det
många – bland annat Afrikakännaren Basil Davidson – som ifrågasatte sanningshalten i Wästbergs bild av läget. Agostinho Neto hävdade, att
denne bara hade vallats runt i Nedre Kongo och
inte alls varit i Angola. Anders Ehnmark publicerade ett decennium senare den satiriska romanen
Ögonvittnet.
Wästbergs rapporter kom knappast att påverka de politiska besluten i Sverige. En riksdagsmotion i januari  av Birgitta Dahl och Lena
Hjelm-Wallén (s) banade väg för beslut om di-

rekt humanitärt stöd till MPLA, men det blev
blygsamt (av beviljade  miljoner åren -
utbetalades inte ens en fjärdedel - mest beroende
på MPLA). Det politiska stödet tycks ha varit viktigare för rörelsens ledning, och det var starkt
från både socialdemokraterna och Afrikagrupperna.
De senare – tillsammans med den socialistiska
månadstidskriften Kommentar med förankring
bland studenter i Stockholm – presenterade politiska analyser av läget i Angola. Deras slutsats var:
Stöd MPLA! Emmaus Björkå försåg MPLA med
 ton kläder värda , miljoner. Totalt samlade
På väg mot befrielsen

frivilligsektorn  in omkring , miljoner (i
dag över  miljoner) till MPLA. Eller som Alberto Ribeiro (»Kabulu«) från MPLA senare vittnade:
Stödet började alltid genom folket, studenterna, arbetarna och fackföreningsfolket. … I de
socialistiska länderna kom stödet direkt från
regeringarna och från partier i enpartistater. I
de nordiska ländernas fall kom det först genom kontakter från folk till folk. Det var det
civila samhället som var i kontakt med oss. Det
gjorde en stor skillnad.

Caetano-regimen och skapade ett nytt läge. Ett
motiv för kuppen var kolonialkrigen, men juntan
var inga fredsänglar. Svårast var att ge upp Angola
– det portugisiska imperiets juvel. Där fanns olja
och starka internationella ekonomiska intressen.
I januari  kom ändå de tre befrielserörelserna
och Portugal överens om en övergångsregering
med uppgift att förbereda Angolas självständighet till den  november . Den sprack under
senvåren .

Förutom information och lobbying till förmån
för MPLA gav Afrikagrupperna också stöd till radio- och telekommunikation inne i Angola och
därmed även till MPLA:s militära verksamhet.
Det gällde både inköp av utrustning och handböcker i kryptering. Det officiella stödet kom rätt
snabbt att även inkludera transportmedel, såväl
lastbilar och motorcyklar som fyrhjulsdrivna ambulanser.

MPLA:s djupa kris
och nya start
Splittringen mellan Angolas tre befrielserörelser
komplicerade möjligheterna att ge stöd.  förde Zambia plötsligt in UNITA i bilden igen, Tanzania inbjöd Roberto till överläggningar, och
Sovjetunionen gick över till att stödja en utbrytargrupp inom MPLA. Det blev praktiskt svårare
att ge bistånd.
Militärkuppen i Lissabon i april  avsatte
På väg mot befrielsen

Agustinho Neto
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När Agostinho Neto den  november 
Hösten  publicerade Afrikagrupperna sin
utropade Folkrepubliken Angola, fanns också reskrift För ett fritt Angola! En studie av MPLA, FNLA och UNITA. Den då anonyma författaren var
presentanter för de svenska Afrikagrupperna på
plats, ett uttryck för de nära relationerna. I en
Hillevi Nilsson – vid tiden för publiceringen reprincipiellt viktig DN-artikel förklarade Olof Paldan i Luanda för att arbeta för MPLA. Det var
me i februari , att »kriget i Angola står inte
närmast en argumentsamling varför endast MPmellan den fria världen och kommunismen… Det
LA kunde ses som den genuina befrielserörelsen,
är i grunden en fortsättning på den långa befrielen hållning som omfattades av många i den breda
sekamp som påbörjades för ett och ett halvt desolidaritetsrörelsen om än med lite skiftande arcennium sedan.« Därför var
gument:
all utländsk intervention en
Endast MPLA var natio»När Agostinho Neto den 11
styggelse.
nellt och revolutionärt och
november 1975 utropade
Denna
grundläggande
kunde mobilisera folket.
Visserligen var dess ledarFolkrepubliken Angola, fanns hållning bekräftades i ett tal
av utrikesminister Karin Söskap inte problemfritt, men
också
representanter
för
de
der (c) hösten , där hon
rörelsen hade »byggt upp en
framhöll, att »Väst måste bedemokratisk samhällsstruksvenska Afrikagrupperna på
handla Afrika som en kontitur med medvetna medlemplats, ett uttryck för de nära
nent i sin egen rätt … inte
mar och fungerande kontaksom ett objekt för storter mellan olika nivåer«.
relationerna.«
maktspolitik«. Dock fortsatVärre var det med FNLA och
te USA och Sydafrika att
UNITA: etniskt baserade –
stödja UNITA militärt med fortsatta krig som
bakongo respektive ovimbundus – enväldigt styrföljd – först fram till  och sen efter , då
da och beroende av Zaire/USA och Sydafrika.
En truppstyrka på   man från
UNITA vägrade att godta utfallet i president- och
Sydafrika/UNITA/FNLA och en MPLA-utbrytarriksdagsvalen.
grupp invaderade i oktober Angola söderifrån efI mars  tvingades Sydafrika tillfälligt dra
sig tillbaka till Namibia, men Angola blev en av
ter kusten upp mot Luanda, samtidigt som förekalla krigets blodigaste krigsskådeplatser och därnade Zaire- och FNLA-styrkor angrep från Zaire.
med mer förött än något annat land i södra AfriSyftet enligt CIA:s plan var att förhindra att MPka. Antalet och andelen människor som sargats
LA skulle ta över Luanda. Då bad MPLA om hjälp
av landminor är kanske störst i världen. Dessa
från Cuba, vars styrka anlände den  november;
dessutom fick man nu stöd igen från Sovjetuniotysta vapen skördar ännu offer.
nen.
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Emmaus Björkå.

Siden, sammet, trasa, lump –
ger solidaritet
 dog Frankrikes populäraste man – fattigprästen Abbé Pierre, , som  grundat Emmausrörelsen, nu spridd i  länder. Namnet syftar på den by på Västbanken, där Jesus enligt Bibeln gav nytt hopp åt lärjungarna efter uppPå väg mot befrielsen

ståndelsen. Efter fördrivningen av   palestinska byinvånare vid ockupationen  utgör
byn numera ett rekreationsområde för israeler
och kallas Canada Park.
I Sveriges bildades den första Emmausgruppen
i Lund  i Abbé Pierres anda av bland annat
Inga och Stellan Sandberg. Idén spreds sen vidare
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Abbé Pierre
på besök hos
Emmaus
Stockholm
1971.

och i början av -talet fanns det ett tiotal grupper, varav främst fyra kom att rikta in sig på stöd
till befrielserörelserna: Björkå (EB) utanför Åseda, Fnysinge utanför Enköping och Emmaus i
Stockholm samt Brödet och Fiskarna (BoF) i
Västerås. Störst var EB följt av BoF.
-talets Emmausgrupper präglades av rörelsens ursprungsidéer: att man inte ska avvisa en
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främling, att inte förhöra honom om vem han är,
vart han är på väg eller var han kommer ifrån, att
dela med sig av vad man har. Och de troende tillfogade: «Avvisa aldrig en främling, det kan vara
en ängel på resa.«
Den bärande idén var, att det som bäst hjälper
en människa är att ge henne något att leva för och
inte enbart något att leva av. Att sträcka ut en
hjälpande hand är stort, men att ge den behövande möjlighet att i sin tur räcka handen till en annan medmänniska i nöd är större. Det gäller både
individer och grupper.
Av de ovannämnda grupperna hämtade de tre
första på -talet sina huvudsakliga inspirationskällor från vänsterrörelsen och marxistisk
teori, medan BoF främst inspirerades av radikala
latinamerikanska befrielseteologer. Gemensamt
bars man av övertygelsen att stöd endast kan bli
meningsfullt om själva grundorsaken till orättvisorna angrips. Stödet riktades därför till rörelser
och människor, som själva arbetade för att förändra sin situation och de orättvisa strukturerna.
Det innebar en resursöverföring i form av kläder,
materiel och kontanta medel – resurser man fick
genom ett omfattande insamlande av överflödssamhällets kasserade men fullt användbara produkter. Återanvändning var nyckeln till praktisk
solidaritet.
Dess vardag bestod oftast av ett föga glamoröst
arbete i en dammig och smutsig miljö; organisationerna var och är beroende av ett levande engagemang för att kunna fortsätta och utveckla sin
verksamhet. De praktiska insatserna kombinerades med att man aktivt deltog i det opinionsbilPå väg mot befrielsen

dande arbetet för befrielserörelserna, mot kolonialism och apartheid.
EB drev från och med  alltmer i riktning
mot KFML(r) (Kommunistiska Förbundet
Marxist-Leninisterna /revolutionärerna/), vilket
försvårade samarbetet med andra vänstergrupper. Det skrämde också bort en del av sympatisörerna, bland annat Gunnar Björberg (arbetade
– först på Emmaus Göteborg, sen på
Björkå):
De personer med en mera odogmatisk syn på
tillvaron, dit jag räknade mig själv, skrämdes
idémässigt av den aggressivitet vis-à-vis samhället och dess institutioner som kom i dagen.
… Även om jag som mer eller mindre född socialist tjusades och fascinerades en smula av
hyllningsretoriken, så blev det med tiden, så att
säga, «änna môcke«.
Den första klädsändningen från EB och Emmaus
Stockholm skickades  till FNLA.  sändes
kläderna till PAIGC.  gav man klädstöd till
hela sju befrielserörelser och allra mest till Frelimo. I Angola valde man – efter samråd med Afrikagrupperna – att i fortsättningen endast sända
kläder till MPLA; värderingen av befrielserörelserna där sammanföll alltså med regeringens.
Prioriteringarna av befrielserörelserna kom att
variera över åren, och det gällde även för materielstöd (sjukvårdsutrustning, skolmateriel, köksutrustning, glasögon osv.). På -talet rörde det
sig om stora volymer på ca   ton kläder/år till
södra Afrika. Ett stort problem var fraktkostnaderna, men från och med  fick man fraktbiPå väg mot befrielsen

drag från Sida. EB visade
stor
expansionskraft.
Från  personer 
var man – uppe i
hela  personer. Den
totala
omsättningen
var då uppe i över 
miljoner, varav /
Sida-bidrag.
Initiativet till BoF
togs  av Bernt Kviberg,
ungdomsinstruktör i baptistförsamlingen och Lennart Bendix, en praktisk visionär, anställd
i domkyrkoförsamlingen i Västerås. En
glasmålning i den
senares
lägenhet Emmaus Stockholm samlar kläder till
ZANU:s flyktingläger.
gav upphov till
namnet. Den föreställde bespisningsundret i Nya
Testamentet, där Jesus får fem bröd och två fiskar
att räcka till tusentals människor.
Bernt Kviberg var inspirerad av Ny gemenskap,
just bildad i Stockholm. Det var en organisation,
knuten till kyrkan, som riktade sig till utslagna
personer och som bland annat arrangerade Alternativ Jul. Två somrar hade han också varit på
Emmaus internationella sommarläger i Frankrike och Schweiz och även fått impulser från Latinamerika. Därefter hade han arbetat ett år på Emmaus Fnysinge.
Den första ekumeniska u-veckan hölls 
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Sortering på Emmaus Björkå, tidigt 70-tal, Marion Sobeck närmast i bild.

och följdes av fler ända fram till -talet (se nedan). De arrangerades över hela landet och kom
att vara inspirations- och kunskapskälla för BoF,
speciellt under -talet, då veckornas teman låg
nära BoF:s stöd till befrielserörelserna i södra Afrika. Bakom u-veckorna stod Svenska Ekumeniska Nämnden (SEN), Svenska Missionsrådet och
Sveriges Kristna Ungdomsråd (SKU). Bertil Högberg, senare mycket aktiv i bland annat Afrikagrupperna, var vid den här tiden studieorganisatör för Frikyrkliga Studieförbundet med uppdrag
att förankra u-veckan i Västmanland och Dalarna. Genom sitt arbete fick han kontakt med BoF
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och kom så småningom att arbeta alltmer med
dem.
 definierade BoF sig som en anti-imperialistisk organisation, men inspirationskällan var
fortfarande »det kristna budskapet om kärlek och
rättvisa mellan människorna«. BoF hade en öppen karaktär och prioriterade samarbete med
andra organisationer. En stor kris ‒ ledde
till att den kristna idégrunden övergavs. Personalomsättningen hade varit hög, och inför hotet
om nedläggning gick tidigare medarbetare som
Bertil Högberg och Eva Strimling in i olika funktioner för att reda upp situationen.
På väg mot befrielsen

Bertil Högberg och Eva Strimling (Tånneryd) på berget av
osorterade kläder på Brödet och Fiskarna 1980.

En träkontainer med sjukhussängar och annat sjukvårdsmaterial från
Brödet och Fiskarna öppnas hos SWAPO i Angola. Kontainrarna blir sedan hus.

Under -talet hade BoF inlett samarbete med
olika Afrikagrupper, sjukvårds- och tandläkarutrustning sändes till Moçambique och SWAPO,
och materialsändningarna även i övrigt var omfattande. Tillsammans med Västerås stift inom
Svenska kyrkan togs till exempel babykits (startpaket för nyfödda) fram, ett projekt som hade
stor mobiliserande effekt (sådana produceras för
övrigt än i dag). Det var samtidigt en del av det
opinionsbildande arbetet, som var mycket viktigt
för BoF. I fråga om klädstöd nådde man som
högst drygt   ton. Personalstyrkan i början av
-talet var uppe i  heltidstjänster, och omsättningen var närmare  miljoner, varav drygt ⁄
Sida-bidrag.

Försäljningsintäkterna hos organisationerna
ökade med tiden, men den kraftigaste satsningen
på egna intäkter och effektivisering kom först under -talet som en konsekvens av kraftigt minskande Sida-anslag. Förmågan till anpassning var
det som avgjorde och fortfarande avgör storleken
på solidaritetsstödet och därmed organisationernas existensberättigande.
 bildades riksorganisationen Praktisk Solidaritet, varvid Emmaus Björkå och Emmaus
Stockholm förespråkade en sammansmältning av
organisationerna. Bröderna och Fiskarna pläderade tillsammans med Emmaus Sundsvall (Fnysinges arvtagare) för självständighet men nära
samarbete. Den senare linjen segrade.
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Snaran dras åt kring Ian Smith och
den vita minoritetsregimen i Rhodesia.

5.

1975–1980
VITT PÅ SVART
FÖRNYAD
KAMP

Landet som försvann ur sikte
Efter Båstad blev det tyst om Rhodesia. Landet
försvann ur sikte i den svenska debatten. Möjligen och paradoxalt nog beroende på de omfattande sanktioner som Sverige införde mot Rhodesia  efter säkerhetsrådets beslut . Frågan var inte längre en politisk stridsfråga – varken mellan regeringen och oppositionen eller
mellan regeringen och Afrikagrupperna. Sanktionerna innebar också, att det inte längre fanns någon svensk ambassad i Salisbury (nuvarande Harare). De enda svenskar som kunde följa utveck-

Tore Bergman, missionär i Rhodesia och senare Afrikasekreterare på SKM. Här
med elev under kemiexperiment i Chegato 1957
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lingen på plats var missionärerna, men bland
dem fanns ingen Gunnar Helander.
Flertalet utsända av SKM kom från den schartauanska västkusten och som sådana konservativa, en del rent rasistiska. De hade två argument
för att inte lägga sig i politiken:
• De hade inte brittisk bakgrund som Rhodesias
vita.
• Teologiskt omfattade de tvåregementsläran –
uppdelningen i ett världsligt styre och ett andligt rike; medborgarna skall lyda överheten,
som är tillsatt av Gud (Rom ). Att »man
måste lyda Gud mer än människor« enligt
aposteln Petrus (Apg :) och därför bland
annat försvara alla människors lika värde inför Gud var för dem inte ett tillräckligt tungt
motiv för engagemang.
Den lutherska kyrkan i Zimbabwe – självständig
 – blev  medlem i nybildade Zimbabwe
Christian Council med nära relationer till Kyrkornas Världsråd. Tillsammans med katolska
biskopskonferensen utvecklade man en allt skarpare kritik av Smith-regimen, speciellt i fråga
om dess mark- och utbildningspolitik. Av detta
märktes dock inte så mycket i det som berättades i Sverige.
Visserligen hade SKM:s Afrikasekreterare
Holger Benettsson genom Nordiska Afrikainstitutet  publicerat skriften Problemet
Rhodesia. Där hävdade han att problemet hade
På väg mot befrielsen

sin rot i de vitas förakt för afrikanerna, samtidigt
som han beklagade splittringen mellan ZANU
och ZAPU. Denna tydliga brytning med tidigare
missionärsrapporter bekräftade att det också
fanns progressiva svenska missionärer, som sympatiserade med frihetssträvandena. Deras publika
genomslag på plats och på hemmaplan var dock
begränsat.
Den katolska kyrkan i Rhodesia var den mest
frispråkiga och betalade för detta ett högt pris. En
biskop,  utländska missionärer och en inhemsk
präst dödades av regimens styrkor och av gerillan. En biskop och  missionärer utvisades, och
över  missionsstationer, skolor och sjukhus
stängdes. På - och -talet hade den katolska
kyrkan en blygsam förankring i Sverige, och nyheterna om dess rhodesiska systerkyrkas stora
problem nådde aldrig den svenska allmänheten.
Inte mycket bättre var det i medierna i början
av -talet. Med undantag av några artikelserier
på kultursidorna ägnades inte heller där särskilt
stor uppmärksamhet åt Ian Smith och Rhodesian
Front, som i Sydafrikas efterföljd utvecklade en
alltmer rasistisk politik, även om man inte hade
hunnit lika långt – juridiskt.
Situationen i Rhodesia var absurd.   vita styrde över  miljoner svarta genom »rättvis
diskriminering«, vilket ansågs betyda »att erkänna de skillnader som finns bland människorna«
och att handha dem »så att harmoniska relationer och växande välstånd försäkras åt alla«. I
verkligheten utsattes svarta för ständiga förödmjukelser och ekonomiska bekymmer.
Storbritannien tvekade trots uppdrag från FN
På väg mot befrielsen

»Denna tydliga brytning med tidigare
missionärsrapporter bekräftade att det
också fanns progressiva svenska
missionärer, som sympatiserade med
frihetssträvandena. Deras publika
genomslag på plats och på hemmaplan
var dock begränsat.«

att ta itu med regimen. För Smith var katolska
kyrkan ett problem; det var inte riktigt trovärdigt
att beskriva den som kommunistisk. Då var det
lättare med Kyrkornas Världsråd. När detta 
beslöt att stödja befrielserörelserna, blev en del
protestantiska kyrkor i Rhodesia ängsliga och tonade ned sin kritik av regimens skolpolitik. Detta
i sin tur minskade benägenheten bland moderkyrkorna i norr att slå larm. Dock fanns det undantag. Vid en nordisk kyrkoledarkonferens i
Oslo i januari  om afrikanernas kamp i Namibia och Rhodesia hävdade den finländske teologen Fredrik Cleve:
Kyrkans rädsla för polarisering har lett till att
den i praktiken lätt hamnat på förtryckarnas
sida. Man har förbisett polariseringen som ett
instrument för integration och rättvisa. Rasismen är ett klassproblem; diskrimineringen
är ett sätt att korsfästa Kristus på nytt.
För denna uppfattning fick han stöd, och man
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kritiserade västliga industriinvesteringar i södra
Afrika »på grund av deras allmänna tendens till
förfång för den afrikanska befolkningen«.

berättade för Pierre Schori, UD, och Anders Möllander, Sida, att man hade för avsikt att i samförstånd med Frelimo flytta den väpnade
kampen österut före årets slut med
nya flyktingströmmar att ta hand
Svart splittring
om som följd.
komplicerar bilden
Spänningen mellan ZANU och
ZAPU fortsatte, vilket delvis kan
Först av befrielserörelserna i södra
vara en förklaring till att AfrikaAfrika fick ZANU ett direkt stöd från
grupperna ägnade Smith-regimen
Sverige redan ; ZAPU fick sådant
först . Det svarta motståndet mot
ett rätt förstrött intresse. Boken Afriden vita regimen var splittrat av uppka: Imperialism och Befrielsekamp
Afrikagruppernas
repade interna konflikter. En del av Zimbabweknapp nämnde () tog inte ens upp Zimbabwe. Vid
inte organisationerna.
dessa hade etniska rötter: shona (ca
den här tiden fanns det dessutom en
% av befolkningen) dominerade ZANU, och
föreställning om den väpnade kampens absoluta
ndbele (ca %) dominerade ZAPU. Intern makprimat, medan den politiska mobiliseringen
bland befolkningen inte tillmättes samma betytkamp var en orsak, en annan var historiska övergrepp mellan de etniska grupperna. Konflikterna
delse. Först  startade Afrikagrupperna en
kan dessutom ha förstärkts av att ZANU-ledarna
Zimbabwe-kampanj till förmån för »gerillakamNdabaningi Sithole och Robert Mugabe liksom
pen«.
ZAPU:s Joshua Nkomo satt inspärrade –.
Regeringsskiftet  påverkade inte stödets
I december  bildades – med metodistpräsomfattning och principiella inriktning. Med tanterna Abel Muzorewa och Canaan Banana som
ke på folkpartiets anti-kommunistiska hållning i
ledare – African National Council (ANC) för att
andra frågor, kunde man ha väntat sig, att stödet
ena motståndet mot det anglo-rhodesiska förslatill ZAPU skulle ifrågasättas på grund av deras
get till uppgörelse. Den svenska regeringen såg
goda relationer till östblocket. I stället var folkförslaget som »ett hårt slag« mot dem som arbepartiet snarast ZAPU:s starkaste förespråkare i
tade för jämlikhet mellan raserna.
Sverige. Bland frontstaterna stod Tanzania närFrån slutet av  hade Sverige kontakt med
mare ZANU och Zambia närmare ZAPU, vilket
både ZANU och ZAPU. Det gav Sverige en unik
möjligen också kan ha spelat in. Zimbabwe var
relation i jämförelse med såväl västmakterna som
det enda land, där två befrielserörelser fick
östblocket. Ett uttryck för detta var, att Herbert
svenskt statligt stöd.
Chitepo – ZANU:s ledare i exil och av somliga
sedd som Zimbabwes Mandela – i oktober 
78

På väg mot befrielsen

Avspänning med baktanke
Vid sitt Sverigebesök i november  fick Chitepo en regeringschefs mottagande. Han träffade
stats-, utrikes- och biståndsministrarna samt
Sida:s generaldirektör. TV gjorde ett specialprogram med honom, och medieuppmärksamheten
var stor också i övrigt. Veckan före hade nämligen
frontstaternas ledare – Kenneth Kaunda, Julius
Nyerere, Seretse Khama, Botswana och Samora
Machel, Moçambique – träffat ledarna för motståndsrörelserna i Zimbabwe.
Bland de senare återfanns även de fängslade
Robert Mugabe, Joshua Nkomo och Nbadaningi
Sithole. De hade överraskande just frigivits »temporärt«, ett resultat av överläggningar mellan
Kaunda och Sydafrikas premiärminister Vorster.
Denne hade försäkrat, att Smith nu var beredd att
gå med på majoritetsstyre. Syftet med mötet skulle vara att diskutera, hur en fredlig övergång skulle kunna uppnås. Chitepo var skeptisk och trodde, att förhandlingsviljan mer berodde på befrielserörelsernas militära framgångar, och att Smith
ville vinna tid och underminera ZANU:s ställning. Den stora risken var en marionettregering.
Den  december  undertecknades dock ett
gemensamt manifest Lusaka Unity Accord, vars
innebörd var att alla skulle samlas under ANC:s
paraply under ledning av biskop Abel Muzorewa.
Strukturerna skulle snarast samordnas med sikte
på en gemensam kongress fyra månader senare.
Samtidigt erkändes »det oundvikliga« i en fortsatt väpnad kamp liksom alla andra former för
kamp tills Zimbabwe befriats.
På papperet såg det bra ut. Verkligheten var en
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annan. Det blev aldrig någon enad zimbabwisk
befrielserörelse. Snarare tvärtom. Det pågick redan ledartvister inom ZANU mellan bland annat
Sithole och Mugabe, och i mars  dödades
Chitepo i Lusaka av en bilbomb. Oavsett vem
som faktiskt låg bakom dådet – Smith eller någon
ZANU-konkurrent – ledde det till att ZANU
bannlystes och   ZANU-anhängare arresterades, varav somliga utsattes för tortyr.
För Smith-regimen var detta det bästa som
kunde hända. På ytan avspänning men under den
var den starkaste motståndaren oskadliggjord.
Det blev inte sämre av att Sithole ett par månader
senare gav sitt stöd till arresteringarna. För en
majoritet i ZANU:s revolutionsråd innebar det,
att han förrått revolutionen, och att Mugabe
måste ta över ledarskapet. En minoritet med Sithole lämnade ZANU.
Anders Bjurner, då vid svenska ambassaden i
Lusaka, pläderade starkt för att Sverige borde
stödja de fängslades anhöriga ekonomiskt och ge
de åtalade juridisk hjälp – en politiskt känslig sak
med tanke på Sveriges goda relationer till
Zambia. Via svenska Amnesty gav Sverige det
nödvändiga stödet åt de åtalade, vilket slutligen,
efter nitton månader, ledde till att den huvudåtalade, ZANU:s försvarschef, blev frigiven i oktober
.
De interna konflikterna inom befrielserörelserna och dessas ansträngda relationer till frontstaterna ledde till att det officiella svenska stödet
upphörde -. Sida fortsatte dock att ge stöd
till Emmaus Björkås och Brödet och Fiskarnas
varutransporter till ZANU.
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Afrikabulletinen avslöjar Mozurewa bakom
masken.

Efter avspänningen
Avspänningen i södra Afrika dog definitivt i och
med den sydafrikanska invasionen i Angola i oktober . ZAPU återupptog sin gerillaverksam80

het från Zambia och Botswana, och ZANU trappade upp sin militära aktivitet från Moçambique.
För att krossa det senare hotet gjorde de beryktade Selous Scouts en raid över gränsen och mejade
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brutalt ner över   flyktingar – Nyadzoniamassakern.
Inför Genevekonferensen i december  ombildades ANC till United ANC, medan den radikalare Canaan Banana (senare Zimbabwes förste
president) gick över till ZANU. Föga överraskande ledde förhandlingarna ingen vart. Smith åkte
snabbt hem utan att ha gett några löften. Det enda resultatet var ett visst samarbete mellan ZANU och ZAPU, ett pragmatiskt äktenskap i form
av Patriotiska Fronten.
Efter Genève-konferensens sammanbrott enades frontstaterna i januari  om att politiskt
stödja Patriotiska Fronten. Det gjorde det lättare
för Fälldin-regeringen att ge ökat stöd till ZANU
och ZAPU trots moderaternas kritiska hållning. I
vad mån partiets ideologiska organ Svensk Tidskrift speglade partiledningens åsikter är oklart,
men där skrädde man inte orden om biståndsminister Ola Ullsten (fp): Av landets »grälande
grupper« hade han satsat på den som kunde
döda flest vita i Rhodesia… Den mest kommuniststödda (gruppen), den så kallade Patriotiska Fronten, ska få svenskt ekonomiskt
bistånd… Det är otroligt hur mycket begreppet neutralitet kan täcka… Palmes regering introducerade stöd till revolutionära grupper
från biståndsbudgeten. Idén kunde ha fötts i
Moskva. De som tog till vapen för socialism…
stöddes… Hr Ullsten fortsätter oskuldsfullt
längs hr Palmes väg.
Afrikagrupperna hade på grund av sin skepsis
mot ZANU och ZAPU aldrig aktivt drivit frågan
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ZANUs Robert Mugabe är måttligt intresserad vid ett möte om enhet
med Joshua Nkomo, ZAPU påsken 1979 i Lusaka.

om statligt stöd till dem. Däremot hade Emmaus
Björkå, Emmaus Stockholm och Brödet och Fiskarna länge haft nära relationer till ZANU. EB
hade till och med två »kamrater« från ZANU placerade hos sig - för såväl praktiskt arbete
som informationsinsatser. I breven mellan ZANU och EB diskuterades inte bara praktiska frågor utan även politik i en ton av ömsesidighet.
Man såg sig som kamrater i kampen. Dock var
splittringen ett problem.
Mai Palmberg berättar från en konferens i Lissabon i april , ordnad av Sovjetstödda AfroAsian People’s Solidarity Organization. Frågan
om ZAPU:s och ZANU:s enhet stod högst på dagordningen, och de nordiska delegaterna fick
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Bild från Mugabes besök på Brödet och Fiskarna 1977. Då publicerad i ledarstick av Anders Mellbourn. Nu i repris när
han kom som premiärminister.

träffa ZAPU:s ledare Joshua Nkomo och ZANU:s
ledare Robert Mugabe:
Först kom Nkomo. Han utstrålade bilden av en
landsfader. Han satt där med sin väldiga kropp
i vår mitt, men sade just ingenting att citera.
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, fö82

reslog jag, och detta antogs som handlingslinjen. Vi stödde snart sagt alla enhetsförsöken inom Patriotiska Fronten. Censur? Kanske, men
vi ville inte spela med i ett spel som kunde bidra till ytterligare splittring.

Då Mugabe kom till Sverige i september  åkte
han först till BoF för att diskutera klädinsamlingar och varuleveranser för att sen fortsätta till
Sida, UD och Ola Ullsten. Han besökte även Kyrkans Hus i Uppsala.
Under påverkan av Emmausgrupperna börjaPå väg mot befrielsen

Befrielsesoldater invid SKMs Missionsstation Masase i södra Zimbabwe.

de Afrikagrupperna att från och med kongressen
 – i likhet med regeringen – stödja Patriotiska
Fronten. I ljuset av detta fann AGIS styrelse i november  det »olyckligt« att BoF beslutat att i
fortsättningen endast stödja ZANU. Bertil Högberg fick i uppdrag att lösa frågan. Det slutade
med att Afrikagrupper (bland annat Göteborgs),
som ville sortera och packa kläder till ZAPU,
kunde göra det i BoF:s lokaler.

Svenska Kyrkans Mission
och befrielserörelserna
Intressant nog hade staten etablerat sitt stöd före
Afrikagrupperna. I hög grad berodde det på att
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SKM på grund av sitt arbete i Rhodesia hade utvecklat direkta kontakter med befrielserörelserna
(ZANU  och ZAPU ). SKM:s relationer
till Sida och UD var också täta, bland annat via
humanberedningen. Tore Bergman, då Afrikasekreterare i SKM, hade vid sitt besök i södra
Rhodesia i november  noterat, att en del av
»exilungdomarna i Moçambique är medlemmar i
den lutherska kyrkan eller kommer från det området«.
På grund av en extern kritik mot Svenska kyrkans stöd till Kyrkornas Världsråds Programme to
Combat Racism (se nedan) agerade Bergman »i
sin personliga kapacitet« bland annat när han i
april  skrev till Mugabe och bad om mer in83

formation för att om möjligt kunna mobilisera
stöd från Sverige. I samma veva skrev han också
till Jonas Shiri, den lutherske biskopen i Bulawayo, att man kommer att fråga här i Sverige,
om inte det föreslagna biståndet
kommer, de facto, att indirekt bli ett bistånd
till vapen och soldater. Kan en kyrka och en
missionsorganisation engagera sig i detta? Svaret… är inte så enkelt. Är vi inte som vita redan engagerade mot de svarta? Vem startade
striderna – den starke mannens show – i Rhodesia? Om vi förblir passiva, väljer vi då inte
redan sida, också militärt?
Bergman fick snabbt svar från såväl Mugabe som
Edgar Tekere, som beskrev de stora behoven
bland de   flyktingarna i lägren: utbildning
för de yngre (  i åldern – år) och jordbruksprojekt för självförsörjning. Kontakterna
med ZANU var kontroversiella, speciellt inom
Svenska kyrkan, men Bergman fick snabbt stöd
av SKM:s styrelse.
Genom nybildade Moçambiques Kristna Råd
och Lutherska Världsförbundets kontor i Maputo
kunde SKM snart kanalisera stöd till flyktingbarnen i lägren. I september  sände därför ZANU
en delegation till Sverige, som bland annat bestod
av Didymus Mutasa, en av grundarna av Cold
Comfort Farm i Rhodesia (förbjuden ), och
Ruvimbika Tekere, Edgar Tekeres hustru och ansvarig för kvinnoarbetet på ZANU:s Londonkontor. De besökte SKM, Sida och Emmaus Björkå.
Vid sitt besök hos SKM året därpå förklarade
Robert Mugabe:
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Vi säger inte att ni nödvändigtvis måste stödja
(den väpnade kampen), men kyrkorna måste
stödja rättvisans sak. De måste, åtminstone,
öppet fördöma regimen.

Han berömde den katolska biskopskonferensen,
Christian Council och Christian Care, men
den svenska missionen har inte utmärkt sig genom att fördöma regimen… Det är sant, att vi
får stöd av regeringen och Sida, men vi uppskattar biståndet ännu mer, när det kommer
från folk som ni själva. En regering är en regering. Vi skulle tycka om att ha vår sak så djupt
rotad i det (svenska) folkets hjärtan som möjligt.
Vid det här laget hade både präster och medlemmar i den lutherska kyrkan i Zimbabwe hamnat i
fängelser och läger på grund av sina politiska aktiviteter. Missionären Hugo Söderström rapporterade att en del av dem kunde friges, om de fick
komma till Sverige. SKM tog det ekonomiska ansvaret för bland annat pastor Arote Vellah, som i
Uppsala kom att bli aktiv i Afrikagruppen.
SKM:s närkontakt med ZAPU utlöstes av den
så kallade Manama exodus i januari . Året
före hade befrielsekriget nått SKM:s missionsområde i södra Matabeleland, och fler och fler ungdomar hade åkt till antingen ZANU i Moçambique eller ZAPU i Zambia. Nu lämnade över 
ungdomar, sju lärare, tre sjuksköterskor och en
luthersk präst Manama Secondary School,  km
från gränsen till Botswana. Läraren Paulos Matjaka berättar:
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Vi lämnade på kvällen första söndagen
av läsårets första termin. Några barn
var under tretton år. Efter att ha färdats genom vildmarken i becksvart
mörker under hela natten, korsade vi
vid soluppgången Shashifloden in i
Botswana på väg till Zambia. Vi kallade det »att gå till Genève«… Två beväpnade gerillamän följde oss.

Skolan hade grundats tidigt på -talet av
Tore Bergman, och Tord Harlin blev senare rektor för skolan. Efter hemkomsten
till Sverige arbetade de för SKM resp Lutherhjälpen. Flera av befrielserörelsernas
framtida ledare hade fått sin utbildning i
SKM-skolor, däribland Edward Ndlovu,
som i slutet av -talet ledde de flesta av
diskuterar byggprojekt med Jugoslavisk ingenjör. Tv Ronald
ZAPU-delegationerna vid deras förhand- Nkomo
Henryson som var med SKMs Afrikasekreterare Tore Bergman och
lingar med Sida.
Tord Harlin vid besöket i ZAPUs »Victory Camp« 1977.
Tord Harlin åkte i mars  till Zimmånga diskussioner fram och tillbaka anslog
babwe, Botswana och Zambia för att få ett grepp
SKM ett belopp på   i maj till det mest akuom Manama-ungdomarnas vidare öde. I Lusaka
träffade han bland annat ZAPU:s ledning, som
ta behoven för   barn. Samtidigt sökte man
presenterade utbildningsprojektet »Nya Manamobilisera ytterligare stöd från Sida och via Lutma«, senare preciserat till en kostnad på ca 
herska Världsförbundet. En månad senare åtemiljoner för byggnader, utrustning mm. Efter att
rupptogs det officiella statliga stödet till ZANU
ha vägt för och emot stöd till en väpnad befrielseoch ZAPU.
rörelse som ZAPU konstaterade Harlin, att det på
grund av den faktiska situationen inte fanns nåSydafrika kommer tillbaka –
got alternativt sätt att hjälpa och att SKM förvia kyrkorna
modligen var »den första organisation som fick
I spåren av krigen i Vietnam och de portugisiska
en begäran av detta slag«.
kolonierna hade frågan om apartheid och vit raKostnaden bedömdes dock orimligt hög. Efter
På väg mot befrielsen
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sism i Sydafrika nära nog försvunnit från dagordningen. Dess återkomst berodde i hög grad på
vad som hände inom kyrkorna – först internationellt och sedan i Sverige.
Vid Kyrkornas Världsråds generalförsamling i
Uppsala  spelade u-ländernas kyrkor en större roll än tidigare. I ett skarpt uttalande uppmanades kyrkorna att driva en kraftfull kampanj

Afrikagrupparen Bertil Malmström var resursperson när
kyrkorna engagerade sig i södra Afrikas befrielse inom
ramen för U-veckan 1973.
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mot rasismen och för fulla medborgerliga rättigheter för dess offer. Den institutionaliserade rasism som uppträdde »i förfinad form« i många
kyrkor förklarades vara en skandal. I stället borde
dessa dra undan sitt finansiella stöd från institutioner, som höll rasismen vid liv.
Frågan om rasismen kopplades nära samman
med frågor om ekonomisk rättvisa och mänskliga rättigheter. Tredje-världen-perspektivet var
styrande. Detta kom även till uttryck i resolutioner vid Frikyrkomötet i Örebro (mars ). Där
uttalade man bland annat sin solidaritet med Frelimo. Kristna borde »i handling« söka förhindra
Cabora Bassa-projektet och dess stöd till vit rasism. Vidare solidariserade man sig med det tal präster och teologer, som åtalats för att de anordnat en förbönsgudstjänst i Lunds domkyrka i
protest mot kyrkans flathet gentemot en företrädare för apartheidregimen.
 beslöt Kyrkornas Världsråds centralkommitté att inrätta Programme to Combat Racism
(PCR) och en tillhörande fond, från vilken man
senare gav bidrag till befrielserörelserna för utbildning, hälsovård, juridisk hjälp osv.. Bland
konservativa grupper inom och utanför kyrkorna
sågs detta som ett bevis för att Kyrkornas Världsråd var kommunistiskt. Denna uppfattning ansåg
de ytterligare bekräftad av rådets beslut  att
sälja det egna innehavet av värdepapper i företag
med verksamhet i länder styrda av Portugal och
vita rasistregimer. Samtidigt uppmanades medlemskyrkor och enskilda kristna att använda sitt
inflytande på till exempel bolagsstämmor.
 gav Svenska Ekumeniska Nämnden
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(SEN) ut en liten men principiellt viktig skrift
med titeln Kampen mot rasismen. Samtidigt beslöt Svenska kyrkan ge en rikskollekt till PCR, och
både Svenska Missionsförbundet och Sida gav bidrag till samma ändamål. I Sidas fall höjdes det
till en halv miljon  (i dag ca.  miljoner) och
fortsatte sedan att växa. Under åren – förmedlade SEN bortåt  miljoner till PCR, varav
större delen från Sida. Motivet var att rasismen
måste bekämpas såväl ideologiskt som praktiskt
och PCR var ett gott vapen i den kampen.
Det stora Kristna Riksmötet i Göteborg 
lyfte fram de internationella rättvisefrågorna. Beslut togs om en årlig ekumenisk U-vecka för att
väcka opinion och skapa handlingsprogram. Redan  drog U-veckan i gång med temat Rättvisan kan inte vänta för att  följas av Frihet åt
förtryckta med ambitiösa idé- och studieböcker. I
den senare återges ett uttalande av SEN, baserat
på en större utredning man låtit göra om svenskt
ekonomiskt engagemang i södra Afrika. Kyrkor
och enskilda uppmanades att överväga sitt aktieinnehav i Sydafrika-engagerade företag, och Kyrkornas Världsråd föreslogs samarbeta med Fria
Fackföreningsinternationalen (FFI) om aktioner
mot rasförtrycket i södra Afrika. De svenska företagen med verksamhet i Sydafrika fick två år på
sig att bättra sig. Det hjälpte nu inte.

Kasta ut prästen!
SEN hade funnit, att de svenska företagen i Sydafrika i fråga om löneskillnaderna mellan vita och
svarta inte var bättre än andra utländska företag.
På förslag från fredsforskaren Peter Wallensteen
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Volvos aktieägare gillade inte Svenska Ekumeniska nämndens
frågor ställda av Missionsföreståndare Gösta Hedberg.

beslöt SEN, att man i kraft av minst en aktie skulle agera vid några stora bolagsstämmor.
Ärkebiskop Olof Sundbys och Svenska Missionsförbundets missionsföreståndare Gösta
Hedbergs framträdanden vid ASEA:s bolagsstämma den  mars respektive Volvos den 
maj  väckte stor uppmärksamhet i press, ra87

dio och TV. De kunde bygga sina frågor på iakttagelser som Lester Wikström, sekreterare för
SEN:s internationella utskott, gjort i Sydafrika i
början av året. På begäran hade ASEA fått frågorna i förväg:
När vi kom till bolagsstämman i Västerås fick
vi beskedet att ärkebiskopens framträdande
skulle läggas efter själva stämman och att
ASEA redan besvarat frågorna och skulle dela
ut frågorna och svaren efter bolagsstämman.
Jag förklarade att ärkebiskopen förberett följdfrågor beroende på svaren. Då skulle det ju bli
litet av en dialog. Dessutom var vi där som aktieägare och hade rätt att ställa frågor. Bevakningen från massmedias sida var mycket stor.
Det rådde en förbindlig atmosfär på ASEA:s
stämma. Det kan man inte säga om Volvos bolagsstämma. Där var det missionsföreståndare
Gösta Hedberg som höll ett anförande och
ställde frågor. Efter en ganska lugn inledning
började burop höras. Någon ropade: »Kasta ut
prästen!«
Själv gick jag också på Electrolux bolagsstämma i Stockholm den  maj . Företaget hade i svaret på våra skriftliga frågor dolt
det städbolag man hade i Sydafrika. Det betalade löner under existensminimum. På bolagsstämman erkände man städbolagets existens och lovade se över lönerna. Jag minns
fortfarande bolagets annonser i Sydafrika: »We
keep South Africa clean«.
Debatten om sanktioner mot Sydafrika blev
stundtals häftig. För mitt personliga ställningstagande blev ett uttalande  av Christian
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Institute och dess direktor Beyers Naudé avgörande: »Investeringar i Sydafrika är investeringar i apartheid och därför omoraliska, orättfärdiga och exploaterande.«

I sitt handlingsprogram från  gav nämnden
sitt stöd bland annat till
• ett vapenembargo mot Sydafrika
• ansträngningar att genom FN åstadkomma
förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika
• ökning av det svenska offentliga biståndet till
anti-apartheidorganisationer i södra Afrika
• en utredning med uppgift att undersöka
– möjligheterna att förändra den svenska valutalagstiftningen så att nyinvesteringar i Sydafrika kunde stoppas och
• – förutsättningarna för en successiv avveckling av Sveriges ekonomiska relationer till
Sydafrika.
SEN höll sig alltså framme i debatt och opinionsbildning i Sverige vad gällde södra Afrika
–. Fokus låg på Sydafrika, men dess internationella utskott följde och kommenterade också utvecklingen i de andra länderna.
Lester Wikström blev senare biträdande sekreterare i den Sydafrikautredning som regeringen
tillsatte . Huvudsekreterare var Åke Magnusson. Året därpå kom dess förslag Förbud mot investeringar i Sydafrika (SOU 1978:53). Utredningen valde emellertid att bortdefiniera vissa
Volvo- och ASEA-styrda företag, vilket senare
kritiserades av Claes Brundenius, Kenneth HerPå väg mot befrielsen

mele och Mai Palmberg i boken Gränslösa affärer
().

Massakern i Soweto
Det relativa lugnet i början av -talet i Sydafrika
var bedrägligt. ANC hade drivits i exil under talet, men med rötter i de svarta kyrkorna växte
ett nytt svart självmedvetande fram genom Black
Consciousness Movement (BCM) med bas
främst bland studenterna i South African Students Organization (SASO). Befrielsen sågs inte
bara som en politisk fråga; det handlade också
om att befria svarta från att se sig som underlägsna vita och att återerövra sin kulturella identitet.
Att – som skett – tolka detta som ett uttryck för
omvänd rasism och som en motsättning till
ANC:s linje är en övertolkning. Ingenting tyder
på att ledarna i BCM stod för en sådan uppfattning.
 visade en opinionsundersökning bland
unga i Soweto, att % inte ville bli undervisade
på »förtryckarnas språk« afrikaans utan föredrog
engelska. Ett dekret  om att afrikaans måste
användas för de mer teoretiska studierna ledde
därför till starka protester bland elever i Soweto,
och den  juni  samlades flera tusen studenter till en fredlig protestmarsch. Resultatet blev
förödande med flera hundra döda.
Med massakern i Soweto vaknade den internationella opinionen mot apartheid på nytt till liv,
och den fick ytterligare näring, när BCM:s unge
ledare Steve Biko torterades till döds av polis i ett
fängelse . Detta brutala brott mot mänskliga
rättigheter gjorde Biko till martyr i världens
På väg mot befrielsen

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

ögon; strax efteråt beslöt FN om vapenembargo
mot Sydafrika.

Politisk majoritet
för sanktioner
En av de första att engagera sig i apartheidfrågan
var folkpartisten David Wirmark, som i slutet av
-talet som ungdomspolitiker inom World
Assembly of Youth (WAY) mötte apartheidfrågan. I april  mötte han Oliver Tambo i Tunis,
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Palme på Broderskapsrörelsens möte 1976.
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och de blev vänner för hela livet. Kring  var
liberaler pådrivande i de första politiska debatterna om bistånd och apartheid.
Fälldins centerparti hade i åratal pläderat för
sanktioner mot apartheid, liksom även vänsterpartiet kommunisterna. Däremot var moderaterna konsekventa mot alla slags sanktioner.
Också socialdemokratin var länge kallsinnig
inför sanktioner som metod, och det var främst
den fackliga rörelsen som bromsade. En viss FNfundamentalism – att endast säkerhetsrådet borde fatta beslut om sanktioner – kan också ha spelat in.
Regeringens kritiker lät sig dock inte tystas. De
kunde argumentera med starkt internationellt
stöd – Kyrkornas Världsråds centralkommitté i
Utrecht i augusti  och International Labour
Organizations (ILO) internationella konferens i
Geneve i juni . Där möttes  fackliga organisationer mot apartheid från de tre fackliga internationalerna – katolska World Confederation
of Labour (WCL), västorienterade FFI med LO
och TCO som medlemmar och östorienterade
World Federation of Trade Unions (WFTU) med
ANC närstående South African Congress of Trade Unions (SACTU) som medlem.
Båda samlingarna hade stött tanken att isolera
apartheidregimen. I väntan på tvingande sanktionsbeslut av FN öppnade man för en dialog
med utländska företag i Sydafrika om att tillåta
svarta och icke-rasbaserade fackföreningar. Alltså
isolering eller engagemang. Trots invändningar
från ANC och SACTU valde både kyrkorna och
facken i Sverige det senare alternativet – till att
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börja med. I LO/TCO:s fall efter en omstridd resa
till Sydafrika i början av . Ändå kunde inte regeringen ta betäckning bakom det alternativet.
Per Wästberg hade utan tvekan den breda antiapartheidrörelsen bakom sig, när han sommaren
 frågade i Dagens Nyheter:
Hur länge kan Sverige stödja väpnade befrielserörelser och skarpt fördöma apartheid utan
att skära av ekonomiska relationer till Sydafrika?
Massakern i Soweto ökade trycket på den svenska
regeringen. Liksom , då Olof Palme i Gävle
hade aviserat en ny och mer USA-kritisk hållning
i fråga om Vietnam, valde han  just Broderskapskongressen för att lansera en mer positiv
linje till ekonomiska sanktioner.
I ett sexpunktsprogram för europeisk socialdemokrati sammanfattade Palme en strategi mot
apartheid:
• ett tvingande FN-beslut mot vapenexport
• direkt stöd till befrielserörelserna
• inget erkännande av bantustans
• skärpta FN-sanktioner
• självständigt Namibia
• studera frågan om företagsetableringar och
nyinvesteringar i Sydafrika.
Trots s-förlusten i valet  fanns det från och
med  en stark majoritet för beslut om ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. Den  juli 
blev det förbjudet att investera eller föra över kapital till Sydafrika och Namibia i enlighet med
Sydafrikautredningens förslag.
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Afrikagrupperna tar
sig samman
Författaren Adam Hochschild, mest känd för boken Kung Leopolds vålnad, hävdar i sin bok
Spräng bojorna! att solidaritetsrörelser (alltsedan
den brittiska kampanjen mot slavhandeln) har
förenats av två saker:
• solidaritetens drivkraft är den mänskliga medkänslan, inte egenintresset
• tron på att upplysning om orättvisor kan leda
till folklig mobilisering för att få slut på dem.

Afrikabulletinen säljs och pengar samlas till MPLA av Hasse Eriksson på
Forumtorget i Uppsala 1975. Det vardagliga aktivistarbetet.
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Afrikagrupperna i Sverige (AGIS) kan alltså ses
som en i raden av dessa solidaritetsrörelser, vars
nödvändiga förutsättningar är stark övertygelse
och stor ihärdighet. Vägen till det formella bildandet av organisationen  var lång.
Bakgrunden var SUL:s bojkottkampanj och de
organisationsledda Sydafrikakommittéerna på
-talet. Under trycket av det breda Vietnamengagemanget sjönk grupperna tillbaka i betydelse,
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och de få överlevande – mest i de större
universitetsstäderna – kom främst att inrikta sitt stöd på de portugisiska koloniernas befrielserörelser.  enades aktivister från Lund,
Uppsala och Stockholm om detta; de såg inte någon gerillakamp i Sydafrika och Zimbabwe och
var därför skeptiska mot rörelserna där. Dessutom kallade de sig Afrikagrupper med tanke på
både Guinea Bissau och andra tänkbara länder
som Kongo och Kenya. Först i november  erkände de ANC som den ledande befrielserörelsen
i Sydafrika.
På -talet rådde arbetsplikt för medlemmarna, vilket gjorde det svårt att rekrytera nya medlemmar och stärkte risken för sekterism. En kategorisk kritik av den socialdemokratiska regeringen försvårade samarbetet med bland annat fackföreningar och SSU. Försöket  att bilda en gemensam riksorganisation utifrån en bred plattform mot Sydafrikas rasism, Portugals kolonialism och USA:s imperialism strandade. Inte förrän i juni  lyckades Afrikagrupperna äntligen
enas om ett gemensamt program.
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Trots att de länge »På 70-talet rådde
marginaliserade sig
själva, var Afrika- arbetsplikt för medlemmarna,
grupperna
viktiga
vilket gjorde det svårt att
opinionsbildare, inte
minst på lokalplanet, rekrytera nya medlemmar och
med Afrikabulletinen
stärkte risken för sekterism.«
som ett viktigt instrument. Genom den kunde man sprida i övrigt
svårtillgänglig information från Namibia och
Sydafrika, ofta förmedlad under pseudonym, dels
för att skydda källor och skribenter, dels som en
markering av kollektivt ansvar. I slutet av -talet
nådde upplagan   ex. På -talet blev den
successivt alltmer professionell och bytte 
namn till Södra Afrika. AGIS hade som mest 
lokala grupper och över tiden totalt  grupper
samt ett -tal kontaktpersoner.
I vissa grupper odlades gärna konspirationsteorier. Rädslan för infiltration från SÄPO var
kanske särskilt stark i Göteborgs Afrikagrupp
(GAG). Liksom bland riksdagspartierna var oenigheten stor om Angolas befrielserörelser. Stor93

»Trots att de länge marginaliserade sig
själva, var Afrikagrupperna viktiga
opinionsbildare, inte minst på
lokalplanet, med Afrikabulletinen som
ett viktigt instrument. Genom den kunde
man sprida svårtillgänglig information
från Namibia och Sydafrika.«

makternas politik och deras svenska sympatisörer i olika bokstavskombinationer skapade långa
diskussioner även om Rhodesia. Trots detta hade
GAG många samarbetspartners. Aktivisterna
Gert Klaiber och Hans Tollin minns:
GAG samarbetade också med CUF, Liberal
Ungdom, SSU, fackföreningar, kyrkliga organisationer och andra intresseorganisationer. Det
fanns bara två grupperingar som vi aldrig samarbetade med: Extremhögern, av förklarliga
skäl, och moderaterna med dess organisationer, av mer svårförklariga skäl. Kanske hoppades de att marknadskrafterna skulle befria Afrikas förtryckta folk? Moderata Ungdomsförbundet (MUF) blev alltid bjudet till våra manifestationer men avböjde varje gång med motiveringen att de inte jobbade tvärpolitiskt.
Också Sydafrikafrågan drogs i långbänk på grund
av politiska motsättningar.
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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 frihet de andra rörelserna ville
ha. Vi bekämpade kolonialismen och vi önskade inte någon form av nykolonialism i befriade
länder, inte heller i ett majoritetsstyrt
Sydafrika. Speciellt för Sydafrika var att det
fanns aktiva fackföreningar som vi kunde knyta kontakter med. Vi var med och arrangerade
möten mellan SACTU och fackföreningarna
på SKF, Volvo och Götaverkens skeppsvarv.

Formellt var GAG en mycket demokratisk organisation med fri debatt, men i det konkreta arbetet styrde en handfull människor. Orsaken var
delvis det vänstersekteristiska debattklimatet:
Men vi var inte någon rödvinsvänster utan ville åstadkomma resultat. Därför var det viktigt
att enas inom ledningsgruppen och sedan köra
i gång. 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.
Vår verksamhet påverkades starkt av stämningarna efter de tyska terroristernas tillslag
(västtyska ambassaden och Anna-Greta Leijon-affären). Regeringen övergav alla demoPå väg mot befrielsen

kratiska spelregler och kastade ut folk, ickesvenska medborgare, utan att ange skäl.
Övervakningen av arbetsplatser skärptes också
dramatiskt. »Sjukhusspionen« på Sahlgrenska
Sjukhuset i Göteborg gav chockvågor. Vissa befrielserörelser i Afrika var på den tiden fortfarande terroriststämplade, bland annat var
ANC:s status oklar. Vissa av oss var rädda för
att en Afrikagruppsaktivist skulle kunna anklagas för samröre med terrorister.

Viktigt för Afrikagruppernas kampanjer var att
basera dem på både känsla och kunskap, och kraven på medlemmarna blev därför tidvis mycket
hårda. De förväntades inte bara vara engagerade
utan också ha en gemensam syn på konflikterna.
Utgivning och studier av kvalificerade studieböcker var ett sätt att nå detta mål. Afrika: Imperialism och befrielsekamp från  byggde på en
marxistisk analys. Befrielsekampen i Afrika med
Mai Palmberg som redaktör gavs ut  (reviderad  och ) och  på engelska, och 
kom Södra Afrika – kamp för befrielse och utveckling med Kenneth Hermele och Mai Palmberg som författare.
 innebar för AGIS avstampet till ett mycket
större inflytande än förut. I maj gjorde man en
dramatisk omprövning av sin syn på LO, TCO
och socialdemokraterna genom att både välkomna LO:s kampanj för folken i södra Afrika och
självkritiskt granska sina »tidigare onyanserade
uttalanden om dessa organisationer«. Därmed
banade man också väg för initiativet att bilda
ISAK.
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Försäljningen av
den nya studieboken Befrielsekampen
i Afrika gav ett
överskott, och Afrikagrupperna startade ett kansli.
Stockholms Afrikagrupp lånade ut
en del av sin lokal
på Humlegårdsgatan på Östermalm. Bertil Högberg, Georg Dreifaldt och Lena Johansson var de
första anställda.
Mot slutet av

flyttade
AGIS till Solidaritetshuset, ett K-märkt hus vid Barnängen på
Södermalm, som inrymde flera solidaritetsorganisationer.
Som vänsterorganisation med rötterna i års antiauktoritära revolt skydde AGIS hierarkiska strukturer. Ingen skulle stå över någon annan.
I praktiken fungerade dock Dick Urban Vestbro
som styrelseordförande. När han lämnade styrelsen  blev styrelsearbetet tungrott, och 
valdes Bertil Högberg »i hemlighet« till ordförande. När han efter ett drygt års frånvaro från styrelsen valdes igen  blev han Afrikagruppernas
första officiella ordförande.

Studieboken
från 1977,
som gav
grundplåt
för kansliet.
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1978–1983
SAMLING FÖR
SÖDRA
AFRIKA

Rhodesia blir Zimbabwe
Mot slutet av -talet hade Sverige blivit den viktigaste biståndsgivaren i fråga om icke-militärt
stöd till både ZANU och ZAPU, speciellt i fråga
om mat och fordon. Emmaus Björkå och Brödet
och Fiskarna fortsatte att ge kläder, och från gamla beredskapslager sändes   par byxor till
rörelserna. Medicinskt stöd var mycket efterfrågat, och ett helt fältsjukhus ställdes till ZAPU:s
förfogande i Zambia. Stödets omfattning uteslöt
dock inte vissa spänningar. Rivaliteten mellan de
två rörelserna gällde även biståndet.
Stödet till ZANU kom med åren att bli alltmer
av politisk art med stöd till uppbyggnad av civila
institutioner (man opererade i % av
Zimbabwe), medan ZAPU-stödet förblev mer
humanitärt. Skillnaden kan bland annat ha berott
på rörelsernas egna långsiktiga strategier. Stödet
var dock inte okritiskt. Både ZAPU och ZANU
mötte svensk kritik, det senare för dödshot mot
»svarta förrädare« som Muzorewa och Sithole i
november . Mugabe medgav att uttalandet
»kanske var formulerat en aning drastiskt«.
Mot slutet av -talet hade   dödats i
kriget, och regimen – formellt styrd av en koalition under Muzorewa – var på väg att falla samman. Den brittiska regeringen under Margaret
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Thatcher tvingades vid samväldeskonferensen i
Lusaka i augusti  inleda förhandlingar med
Patriotiska Fronten om oberoende. Lancaster
House Agreement från den  december  innebar, att Storbritannien för en tid återtog rollen
som kolonialmakt med en enda uppgift: att ordna fria val till ett parlament med en svart majoritet på  platser. Resterande  fördelades på vita,
färgade och asiater, en kraftig överrepresentation.
Under förvalsperioden fortsatte Sverige att ge
humanitärt stöd till inte bara United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR)
utan även ZANU och ZAPU för repatriering av
flyktingar från Botswana, Moçambique och Zambia. Den brittiska regeringen ansåg detta otillbörligt gynna Patriotiska Frontens partier. Dessa fick
också   var av socialdemokraterna.
I januari  hade Afrikagrupperna tagit initiativet till en bred ad hoc-kommitté Patriotiska
Frontens Vänner, följt av ett upprop i Dagens Nyheter undertecknat av  svenskar, inklusive riksdagsledamöter från båda blocken, bland annat
C H Hermansson (vpk), Birgitta Dahl (s), Pär
Granstedt (c) och Olle Wästberg (fp). Uppropet
följdes av en demonstration till den brittiska ambassaden med krav på att Thatcher-regeringen
skulle se till att Lancaster-avtalet blev genomfört.
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Självständighetsfirande i Zimbabwe 1980.
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De starka spänningarna i Rhodesia skapade en
stor oro i Sverige för att valet - februari inte
skulle bli av, en oro som uttrycktes av såväl Olof
Palme som Ola Ullsten. Britterna hoppades dock
fortfarande på en stor koalition i Salisbury och på
svenskt stöd för detta. I brev till svenska UD förklarade de:
Det finns ingen plikt för guvernören att inbjuda det största partiets ledare att forma regeringen, med mindre än att partiet har absolut
majoritet… Vi hoppas, att den svenska regeringen kommer att ta varje tillfälle att förklara
för afrikanska regeringar att även om hr Mugabes parti vinner de flesta platserna, kommer
det inte nödvändigtvis att inträda i regeringen,
kanske med hänvisning till det faktum att det
största partiet i Sverige är i opposition.

ZANUs tryckeri i Maputo 1980. AGIS, BoF och Björkå
skickade ett chartrat flyg till Salisbury med kompletterande utrustning som dock beslagtogs.

I uppropet konstaterades att sydafrikanska
trupper fortfarande fanns i Rhodesia, att tusentals människor förblev fängslade, att Muzorewas
privata armé terroriserade folk på landsbygden
och att rhodesisk militär och polis trakasserade
Patriotiska Fronten. Slutsatsen var, att den brittiske guvernören Lord Soames uppenbarligen tillät
kränkningar av Lancaster House-avtalet. Den
brittiske ambassadören Jeffrey Petersen klagade
upprört hos UD.
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Till den brittiska regeringens – men inte de
svenska politikernas – stora överraskning fick
ZANU-PF absolut majoritet –  platser – medan
PF-ZAPU fick  platser, Muzorewas UANC 
och Ian Smith´s Rhodesian Front . ZANU-PF
dominerades av shona – ca % av befolkningen
– vilket kan ha bidragit till utfallet.
Den  april  utropades den självständiga
staten Zimbabwe. Den folkliga mobiliseringen i
Sverige kunde nu fokuseras på Sydafrika och Namibia.

Fackets många ansikten
Vid ILO:s stora konferens  om apartheid erkändes SACTU som legitim facklig företrädare
för Sydafrika, medan regimvänliga Trade Union
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Council of South Africa (TUCSA) ej fick delta i
konferensen. Det var ett internationellt genombrott för SACTU, som förespråkade och fick
gehör för isolering av den sydafrikanska regimen.
Samtidigt underströks vikten av »ekonomiskt,
moraliskt och materiellt stöd till Sydafrikas arbetare och folk genom deras genuina fackliga och
politiska organisationer«.
LO och TCO valde – tillsammans med sina
nordiska systerorganisationer och under FFI:s
paraply – som tidigare nämnts stödlinjen framför
sanktioner. SACTU:s medlemskap i östorienterade WFTU var för dem inte bara ett politiskt utan
även ett psykologiskt hinder för ett samarbete.
Det ledde till ett paradoxalt resultat:
Medan samtliga svenska apartheidmotståndare, inklusive arbetarrörelsen, slöt upp bakom
ANC, vägrade LO och TCO att samarbeta med
ANC:s fackliga allierade. Dock gav TCO-anslutna
SIF (Svenska Industritjänstemannaförbundet)
ekonomiskt stöd till SACTU. Samtidigt erhöll
SACTU – som enda icke-befrielserörelse – officiellt svenskt stöd från och med /, från
/ inkluderat i stödet till ANC. De strategiska linjerna korsade dock varandra:
Medan LO och TCO pläderade för en reformistisk linje och stöd till de gryende svarta fackföreningarna i Sydafrika, betonade man samtidigt, att svenska investeringar i södra Afrika utgjorde ett stöd till de vita och koloniala regimerna. Skyldigheten att stoppa dem var dock regeringens. Jan Olsson, Metalls internationelle sekreterare och en av de sex i LO/TCO:s delegation till
Sydafrika :
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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.

Vi såg att revolutionen skulle komma att rulla
över landet om ett antal år och vi frågade oss;
Vad ska vara vår politik som fackföreningsrörelse till dess? Vi såg att denna revolution inte
skulle komma från dem utanför landet eller de
som satt på Robben Island utan från människorna i kåkstäderna. Och vi sa: Hur ska vi
hantera det? Vi kom fram till att vi ville satsa
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Två fackliga ledare på SKF i början av 80-talet, Göran Johansson från Göteborg och Daniel Dube, Uitenhage.

på att stödja fackliga fri- o rättigheter inne i
Sydafrika. Det är det vi kan. Låt politikerna
fixa det dom är bra på, så tar vi hand om folk –
och fackföreningsrörelser.

SACTU:s huvudlinje var isolering, samtidigt som
man såg ett behov att utveckla kontakterna med
och stöd till de inhemska facken. Som exilorganisation hade SACTU en del organisatoriska problem; därför tenderade den politiska kampen att
bli viktigare än det fackliga organiserandet.
LO:s största förbund, Metall, ställde dock inte
upp på ensidiga svenska sanktioner men var för
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FN-beslutade sådana. För denna linje ansåg man
sig ha stöd hos sina sydafrikanska partners. En av
dem som drev »övervintring« och facklig organisering var Göran Johansson, då metallordförande
på SKF i Göteborg och numera tungt s-kommunalråd i Göteborg:
Vi krävde att de svarta arbetarna skulle behandlas som alla andra. Ganska snart kände vi
att det största motståndet mot förändringar
inte kom från ledningarna i de svenska företagen, utan från de vita arbetsledarna på golvet.
Det var mycket svårare att komma åt och bryta
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ner den barriären. Företagsledningen visste inte vad som hände på golvet; det kunde vara en
vit förman som hade en »svart bok«, där han
favoriserade och satte sina egna löner.
Det vi lärde oss av arbetet i Sydafrika är hur
oerhört viktigt det är att lära känna och förstå
kulturen i olika sammanhang. När jag ser Sydafrika idag så är det som bekymrar mig mest
att de »svarta blivit så svarta«, folk sparkas från
– eller får inte jobb - för att de inte är svarta.
Den styrka de kunde ha fått, går de miste om
på grund av den här splittringen.
Tormod Nesset tv. Med Little Steven som draghjälp i ISAKs barnkampanj.

Inom Gruv och Kommunal var Sydafrikabilden
en annan med en mer positiv syn på sanktioner.
Anders Stendalen var Gruv:s ordförande:
Den vägledning jag fick av våra kamrater i Sydafrika var mycket viktig för mig. Vi insåg att
det var ett effektivt vapen i kampen mot apartheid att vägra företag att göra nyinvesteringar.
Det var väl en del som tyckte det var en militant hållning, men vi stod för vår linje. Mandela hade också sagt att man inte skruvar av plattan just innan vattnet ska koka.
Gruv spelade bland annat genom direkta folkbildningsinsatser samtidigt en stor roll för att
bygga upp National Union of Mineworkers
(NUM). Johan Peanberg, då Kommunals internationelle sekreterare, menar att även om inte
sanktionsfrågan splittrade fackföreningsrörelsen
så skadade den dess anseende som anti-apartheidkraft. Kommunal var för sanktioner och bojkotter:
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Metalls avvikande röst blev så tongivande inom fackföreningsrörelsen, därför att exportindustrin är ledande. Men från att tidigare ha
haft en gemensam syn så förlorade vi som var
positiva till sanktioner inflytande och fackföreningsrörelsen anslöt sig till en mjukare linje.
Men, efter hand så ändrades opinionen, synen
på sanktioner och bojkotter blev tuffare igen.

Ute i landet märktes dock inte de centrala konflikterna av. Där samarbetade oftast alla som var
emot apartheid utan problem. I exempelvis Oskarshamn var Tormod Nesset aktiv inom Metall
och socialdemokraterna samt även i ledningen
för lokala ISAK (se nedan). Att det blev så berodde på LO. Han och några av hans vänner beslöt en
dag att de ville göra något mot apartheid. De
ringde LO som tipsade om ISAK:
ISAK hade enkla stadgar och alla kunde vara
med. Vi ville inte heller göra det till ett partiar103

Cyril Ramaphosa och NUM-ledningen träffar Olof Palme med Anders Stendalen.

rangemang. Alla i Oskarshamn visste ju ändå
vilka vi var. Sen arbetade var och en i respektive organisation och fick igång intresse och
stöd. Det var flera politiska partier och organisationer, allt från Metalls avd  till Döderhults
Naturskyddsförening och Emmaus Björkå.
ISAK tog hand om dem som ville vara med
och när vi gjorde stora aktioner som »Ungdom
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mot apartheid« ställde alla upp, kommunen,
näringslivet, arbetarkommunen och fackföreningen.

Vintern  åkte Kristina Persson – senare
landshövding och vice riksbankschef – till Sydafrika med uppdrag från LO/TCO att kartlägga
den fackliga verksamheten och organisationerna.
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Internationella kontakter var ännu ovanliga:
Jag reste ensam runt – till Johannesburg, Kapstaden, Port Elisabeth, Durban. När jag kom
till Durban väntade Alec Erwin från Metall på
flygplatsen.
»Kristina, you are not alone«, sa Alec. Efter
det hade jag hela tiden ett -tal gubbar som
skuggade mig, tre bilar, en massiv uppvaktning
hela tiden. Därför träffade jag bara såna som
öppet var fackliga organisatörer formellt och
tydligt. Någon gång när vi skulle prata lite
känsligare saker som hur vårt stöd skulle organiseras gick Alec Erwin och jag utefter sandstranden i Durban och pratade om hur vi skulle
kunna slussa över pengar. Om vi skulle göra
det öppet, eller via internationalerna, eller kyrkorna.
Under de sex veckorna i Sydafrika grundlade Kristina Persson ett samarbete som fick stor betydelse för både den svenska och den nya sydafrikanska fackföreningsrörelsen. Det var ett samarbete
byggt på förtroende, men det handlade också om
apartheidmotståndets psykologi som skapade
starka band och gemenskap mellan människor:
Kampen för samman människor på ett fascinerande sätt. Efter bara några veckor var jag tydligt en del av den sydafrikanska befrielsekampen. Jag identifierade mig med dem jag mötte
och de visade mig väldigt mycket förtroende.
Det här var ju -tal även i Sydafrika, det fanns
en ung vänster. Att jobba med facket var ett
sätt att stärka det politiska. Jag mötte unga
akademiker, Alec Erwin var en av dem, Bernie
Fanaroff en annan som jobbade på precis
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samma sätt som jag, av ideella skäl.
I ett möte med fackliga organisatörer från Port
Elizabeth och Durban upptäckte hon, att facken
var splittrade och misstänksamma mot varandra:
Jag tog upp en diskussion om de inte kunde
hitta ett sätt att samarbeta – det skulle också
underlätta kontakterna i framtiden; i stället för
den svenska fackföreningsrörelsen kunde de
själva fördela medel. Det höll de med om. Sen
hade jag bara varit hemma någon vecka, då de
hörde av sig och sa: Nu har vi diskuterat det
här och vi ska kalla till ett möte med organisationerna och föreslå att vi bildar FOSATU.

Det tog tid, men  bildades Federation of
South African Trade Unions för att  efterträdas av Congress of South African Trade Unions
(COSATU), som valde att stå utanför internationalerna. Från vänster anklagades Kristina Persson
för att vara CIA-agent, och på högerhåll ansågs
hon agera för KGB:
Amerikanska intressen och amerikansk fackföreningsrörelse var väldigt närvarande i södra
Afrika, samtidigt som ryska intressen var det.
Det pågick ett kallt krig och en kamp om själarna. Där stod jag med mitt socialdemokratiska budskap och blev mycket riktigt misstänkliggjord från båda håll. Jag tolkade det som att
vi träffat mitten.

LO-kampanj för södra Afrika
I samband med -årsjubileet i maj  beslöt
LO att starta en stor informations- och insam105

lingskampanj för befrielserörelserna i Zimbabwe,
Namibia och Sydafrika med start i september.
Den största internationella kampanjen i LO: s
historia sammanföll med FN: s internationella
anti-apartheidår och stöddes också av TCO och
Afrikagrupperna.
LO-kampanjen var ett stort folkbildningsprojekt för internationell solidaritet. Utställningar med sydafrikansk konst arrangerades tillsammans med Riksutställningar,
Sida, TCO, TBV och Folkets Husrörelsen. Skivförlaget A-disc spelade in en skiva mot apartheid och
filmen Apartheid distribuerades av
Föreningsfilmo. Landets grundskolor och
gymnasier inbjöds att i ord och bild beskriva förtrycket och befrielsekampen i södra Afrika.
Ulf-Göran Widquist på Brevskolan fick i uppgift att ta fram studiematerial. Han reste till
Botswana, Zimbabwe, Zambia, Namibia och Sydafrika för att träffa representanter för olika befrielserörelsen och samla material:
Jag var försiktig, men vi hade bra kontakter, ofta med kyrkor. Sverige hade gott rykte i södra
Afrika, vi gjorde många bra saker, vi gav stöd
och pengar. Arbetarrörelsen har aldrig varit så
stark internationellt som då, på alla sätt; medveten, kunnig och när det gäller känslan för att
kämpa för en stor, viktig och bra sak. Den
känslan genomsyrade hela rörelsen. Det var en
fråga bredvid pensionsfrågorna och ingen ifrågasatte att detta hade en stor plats på dagordningen.
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LO och TCO i gemensam uppmaning »Stöd din kamrat i
Sydafrika«.

Kampanjen, som kulminerade med förstamaj-firandet , samlade in , miljoner (i dag ca ,
miljoner).
När fackföreningsrörelsen började samarbeta
och stödja facket i Sydafrika och Namibia, behövde man både mer pengar och bättre organisation
för att kunna hantera verksamheten.  bildade
LO och TCO gemensamt en biståndsnämnd. LOordföranden Arne Geijer hade alltid hållit hårt på
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att facket inte skulle använda statliga pengar för
solidaritetsinsatser, därför att staten aldrig skulle
blanda sig i facklig verksamhet. Facklig solidaritet
var en fråga för organisationerna själva.
LO och TCO gick nu med på att förmedla statligt bistånd, om Sida i gengäld kunde se lite mellan fingrarna med hur mycket LO och TCO skulle betala i egna insatser, eftersom de satsade så
mycket via sina internationella organisationer.
För dem var det en viktig princip att arbeta multilateralt, och Sverige var starkt i den internationella fackföreningsrörelsen.
 engagerade sig Svenska Livsmedelarbetareförbundet, Fabriks och Arbetsledareförbundet i
en internationell sympatistrejk med sydafrikanska Unilever-anställdas rätt att organisera sig.
Strejken leddes av den fackliga organisationen
South African Food and Allied Workers Union.
Det här var den första sympatistrejken i Sverige i
sitt slag och den stöddes av LO. I Nyköping strejkade exempelvis  arbetare vid Sunlight. De lokala SIF-klubbarna beslöt dock att inte vara med
vilket SIF centralt beklagade offentligt. Efter Unilever-strejken kom fler enskilda förbund att engagera sig i konflikter vid företag i Sydafrika på
olika sätt, men inte med strejk.

Konst, dans och musik
Studieböckerna och bulletinen (under olika
namn) var viktiga för att fördjupa kunskaperna,
men för att stärka känslan behövdes konst och
musik. Detta gällde även i flyktinglägren, där gemensamma upplevelser och förhoppningar behövde tolkas och uttryckas genom konst, dans
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och musik. Att föra detta vidare till det svenska
solidaritetsarbetet var naturligt.
 ordnade Afrikagrupperna en turné med
sånggruppen ANC:s sånggrupp Mayibuye från
London. Vid deras första konsert i Stockholm
hoppar plötsligt en person upp på scenen och
börjar sjunga, men gruppen lät sig inte störas,
snarare tvärtom. Det visade sig sen vara Lindiwe
Mabuza, ANC:s nya representant i Stockhom,
själv erkänd poet och författare, starkt engagerad
inte minst i kulturens roll som faktor för mobilisering och en stor tillgång för solidaritetsarbetet i
Sverige.
På hennes förslag inbjöds kulturgruppen
Amandla till en stor turné. Den bodde i ett ANCområde i Luanda, Angola och tränades av en professionell sydafrikansk kompositör och trombonist, Jonas Gwangwa. Inte mindre än trettio musiker, sångare och dansare plus ett par personer
som kontaktpersoner för massmedier och organisationer kom i
slutet av oktober  till Göteborg. Dock inte Gwangwa,
som hade brutit benet dagarna före avresan.
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 runt i Sverige, Finland, Norge och
Tyskland och Holland. En skiva spelades in och
såldes i stora mängder. Hösten  gjordes en
andra lika succéartad turné i samma länder plus
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Sydafrikanska Amandla utför stöveldans i Göteborg.

Belgien. TV spelade in Göteborgsföreställningen, och sen blev det en ny skiva. Utbytet var ömsesidigt. Unga människor fick visa sin skicklighet,
självförtroendet steg, de syntes och fick se världen, de fick träffa andra unga människor och
prata om musik eller sång, de fick en smak av vad
normala samhällen kan vara, de fick status i sin
organisation.
Jan Henningsson från Sveriges Kristna Ungdomsråd (SKU):
I Sverige var körsången ett handtag på den förtryckta gruppens inre liv, dess kultur. Detta var
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inget av offer, tycka-synd-om-betonat, utan
där hade dom något att ge oss, nämligen attraktiv, vacker, lätt-instuderad körmusik. Och
så hade vi genidraget av musikgruppen Fjedur
som tog sig an de här Amandlasångerna, viska-segra-sångerna. Allt blev så sjunget, inte
minst i kyrkor och kapell. De kom till och med
in i den nya ekumeniska psalmboken. Sånger
på zulu fördes på ett unikt sätt in i den sakrala
sångskatten. Tog man upp dessa sånger i en
landsortskyrka på -talet stämde minst halva församlingen in! Det är oerhört betydelsePå väg mot befrielsen

fullt i bred opinionsbildning, att du
kan identifiera dig med den som är
förtryckt och som du solidariserar
dig med.

Körer med sydafrikansk repertoar i
och utanför Afrikagrupperna bidrog
till att stärka engagemanget bland
många av ISAK:s medlemsorganisationer. Gruppen Fjedur med sin kyrkliga
förankring och med Anders Nyberg
som ledare fick något av en ikonstatus
i sitt sätt att förena svensk folkviseton
och sydafrikanska befrielsesånger. Deras musik fick även internationell
spridning. Falu Fredskör, Motvals i Linköping och Vred Fred i Uppsala var
Sånggruppen Fjedur ledd av Anders Nyberg längst t.h. medverkar vid Göteborgs Afrikanågra av de körer som använde sig av grupps möte vid »Kopparmärra«.
denna repertoar.
Kulturen kom in i anti-apartheidarbetet på
 miljoner. Förutom det ekonomiska stödet till
många sätt.  startades Konstnärer mot apartANC var arrangemanget ett viktigt bidrag för att
heid. Lindiwe Mabuza var motor även denna
förankra anti-apartheidrörelsen hos en yngre gegång, och ordförande blev en arbetande konstneration.
när, Ursula Schütz. Det blev konstutställningar i
För Tommy Hansson i moderata Svensk TidStockholm och Göteborg, till vilka många kända
skrift gjorde emellertid galorna »det möjligt för
ANC att mörda och stympa ännu fler oskyldiga
konstnärer donerade sina verk till förmån för
sydafrikaner, svarta, vita och färgade«. För de
ANC. Konstnärer mot apartheid fortsätter än idag
som Konstnärer för Afrika.
flesta var det dock tvärtom. När Nadine Gordi ordnade  november-kommittén två
mer fick Nobelpriset i litteratur  arrangerade
ANC-galor Rock mot Apartheid, där så vitt skilda
ISAK en gala på Stadsteatern, där artister som
artister som Björn Afzelius och Mikael Wiehe å
Monika Zetterlund, Allan Edwall och Arja Saiena sidan och Tomas Ledin å den andra samarbejonmaa hyllade anti-apartheidaktivisten. Höjdtade. Stor succé. Med fortsatta skivförsäljningar
punkten var Sara Lidmans tal till pristagaren,
kan den totala behållningen ha uppgått till över
hennes personliga vän sedan många år.
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Drift och under många år stödd av SKM, är ett
annat exempel på konst och kultur som grund för
självförtroende och utveckling.

Den femte provinsen

Kulturyttringar av skilda slag spelade också en
viktig roll i motståndet inne i Sydafrika, och de
behövde ekonomiskt stöd utifrån. Svenskt bistånd kanaliserades via SEN och senare Riksutställningar till bland annat Community Arts Project i Kapstaden, där drama, dans, målning,
skulptur och annan verksamhet blev uttrycksmedel för människors protest mot apartheid.
Konstskolan i Eshiyane, mest känd som Rorke´s
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Namibia blev  en tysk koloni, känd som Tyska Sydvästafrika. Styret var brutalt och ledde till
många upprorsförsök. Genom Versaillesfreden
 fråntogs Tyskland alla sina kolonier. Med
mandat från Nationernas Förbund ställdes området  under sydafrikansk förvaltning. I stället
för att i enlighet med mandatet stödja en utveckling av området till självständighet gjorde Sydafrika i praktiken Sydvästafrika till sin femte provins.
 beslöt FN:s generalförsamling att ingripa
och formellt ställa området under direkt FN-förvaltning.  gav FN det mycket glest befolkade
området namnet Namibia,  förklarade säkerhetsrådet den sydafrikanska närvaron i Namibia
olaglig, och  bekräftades detta av den internationella domstolen i Haag.
Eftersom västmakterna vägrade att vidta några
ekonomiska åtgärder, kunde Sydafrika ostraffat
stärka sitt grepp om Namibia utifrån en trefaldig
strategi:
• Bekämpa SWAPO med militära medel i syfte
att försvaga dess inhemska och internationella
trovärdighet och legitimitet
• Söka skapa stöd i Namibia för en inhemsk lösning
• Fortsätta med en diplomatisk dialog med externa parter i syfte att köpa tid och förhindra
förhandlingar.
På väg mot befrielsen

SWAPO soldater i kanot i
Capriviområdet ur filmen
»Frihetskampen i Namibia
av Per Sandén.

Genom en serie »terroristrättegångar« från 
och framåt – »travestier på rättvisa« enligt utländska bedömare – sökte Sydafrika knäcka motståndet. Långa straff , ibland på livstid, av namibiska ledare som Andimba Toivo ya Toivo hjälpte
dock inte. Sydafrika lyckades köpa tid men inte
legitimitet. I stället erkändes SWAPO av FN som
en genuin befrielserörelse  och som »den enda och autentiska representanten för det namibiska folket« .
Västmakterna förhandlade fram en lösning av
Namibiafrågan (resolution ), som godtogs av
SWAPO och Sydafrika i september . Mot
överenskommelsen utlyste dock Sydafrika i dePå väg mot befrielsen

cember  på egen hand val i Namibia. Syftet
var att garantera fortsatt sydafrikanskt styre. Valet
bojkottades av SWAPO m.fl. partier.
På svenskt håll fanns det tidigt ett starkt engagemang för Namibia, inte minst på grund av ett
positivt intresse från mediernas sida. Så visade till
exempel Rapport i TV  utdrag ur filmen Frihetskampen i Namibia av Per Sandén och Rudi
Spee, distribuerad av Filmcentrum. I den dokumenterades en massaker i Caprivi-remsan, som
den sydafrikanska armén hade begått i september
. Uppgifterna avfärdades som nonsens av
Sydafrikas försvarsminister, och dess utrikesminister inbjöd Sveriges Television att delta i en
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»undersökning« av situationen. På inrådan av
SWAPO tackade man ja på villkor att Sandén,
Spee och FN:s Namibiakommissarie fick komma,
ett villkor som föga överraskande inte godtogs.
Ett viktigt motiv för Sverige att stödja SWAPO
mot Sydafrika var frågan om FN:s auktoritet. Så
länge som Sydafrika kunde trotsa FN, var beslutet
om FN-administration av Namibia en död bokstav. I brist på stöd från Afrikagrupperna blev det
naturligt för SWAPO att söka utveckla en relation

till Svenska FN-förbundet. Det fanns emellertid
en besvärande faktor att handskas med: samarbetet mellan SWAPO:s militära gren People´s Liberation Army of Namibia (PLAN) och UNITA.
Möjligen skulle det kunna beskrivas som geo-etniskt motiverat. Den nära relationen mellan
ovambos i norra Namibia och UNITA:s primära
bas ovimbundus i centrala Angola var samtidigt
en geografisk förutsättning för PLAN:s attacker i
Namibia.

Inom projektet sjukvård till SWAPO skickades material och utrustning för över 10 miljoner och upp till fyra läkare och
sjuksköterskor jobbade under 1980-talet i lägret i Kwanza Sul. Här sjuksköterskan Magdalena Bjerneld.
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I och med MPLA:s maktövertagande i Luanda
 förändrades situationen. Sydafrika utvecklade ett samarbete med UNITA, vilket i sin tur
gjorde det nödvändigt för SWAPO att ompröva
och närma sig Angolas nya regering. Det resulterade  i löften om baser i Angola och i direkt
samarbete mellan PLAN och den angolanska armén.
I början av maj  angrep flygburna sydafrikanska styrkor Kassinga, ett snabbt växande men
imponerande välorganiserat flyktingläger enligt
United Nations Children´s Fund (UNICEF), som
tre veckor tidigare besökte detta SWAPOcentrum  km från gränsen mot Namibia. Det
blev en massaker med omkring  döda, varav
nästan hälften barn och mer än en fjärdedel kvinnor. Dessutom ytterligare  lemlästade och ännu fler traumatiserade och skadade av gas. Militärt en succé men politiskt en katastrof för Sydafrika. Per Sandén gjorde snabbt en ny film Här
är Namibia, som fick vid spridning via AV-centralerna och Afrikagrupperna.
Inom Sida fanns det en tveksamhet rörande
SWAPO:s administrativa förmåga – såväl initialt
som senare. Emmaus Björkå och Brödet och Fiskarna led däremot inte av någon tveksamhet.
Speciellt de senare utvecklade mycket nära relationer. BoF:s stöd till SWAPO kom att överstiga
deras samlade stöd till alla andra befrielserörelser.
Enbart skor och kläder hade fram till tiden för
Namibias självständighet  uppgått till närmare   ton. Till detta kommer Afrikagruppernas omfattande insamlingar av mediciner och
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medicinsk utrustning. I samarbete med den lokala Afrikagruppen och fem skolor i Västerås deltog
BoF i Operation Dagsverke, vilket finansierade
två Land Rover-ambulanser till SWAPO och samtidigt höjde kunskapsnivån om Namibia.
En av de ledande i BoF – och även aktiv i AGIS
– var Bertil Högberg, som senare (–) arbetade som anställd på SWAPO:s Stockholmskontor. Inom Afrikagrupperna rådde det länge starka
tvivel beträffande SWAPO, eftersom det inte
fanns några befriade områden att peka på. Via sin
I-fond stödde dock socialdemokraterna konsekvent rörelsen utan att tveka. Med tiden växte
stödet från Sverige; den borgerliga regeringen
fortsatte att kraftigt öka biståndet till SWAPO
och stöddes i detta av socialdemokraterna och
vid det laget även av Afrikagrupperna. (Totalt fick
SWAPO åren – ca  miljoner /löpande
priser/). När de sistnämnda väl hade bestämt sig
, kom de att under de följande åren starkt
överdriva SWAPO:s militära framgångar.
I december  enades BoF, AGIS och SWAPO om att hos Sida begära stöd till ett stort hälsovårdsprojekt, vilket i ett första steg beviljades
med , miljoner  (i dag över  miljoner).
Därmed bekräftades det närmande som skett
mellan myndigheterna och frivilligorganisationerna i synen på stödet till södra Afrika. Det
skedde också på ett personligt plan genom att Sida-anställda blev aktiva i Afrikagrupperna och att
medlemmar i dessa rekryterades som Sida-handläggare.
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Ombudsmannen som sålde biblar
LO/TCO:s biståndsnämnd hade i början en blygsam verksamhet – omkring  projekt, nästan alla Sydafrika, men
man hade också partners i Botswana, Zimbabwe och Namibia.  startade LO/TCO ett projekt till stöd för fackförbundet National Union of Namibian Workers (NUNW).
Palle Carlsson från LO reste dit:
Det enda vi visste var namnet på ordföranden Max
Gerson, som var präst i en kyrka i Windhoek. Jag kom
dit och letade rätt på honom. Det visade sig då att det
inte fanns något fack. Men Max och jag reste runt i landet till gruvor och andra arbetsplatser. Vi fick komma
in eftersom han var präst. Jag följde med och sålde biblar, och efteråt berättade jag om facket och Max översatte till ovambo. Anledningen att just han startat en
facklig organisation var att han som många namibier
varit med missionärer i Finland. Det fanns radikala ledare inom kyrkan som var emot apartheid.
Vid ett tillfälle besökte vi en ort där det fanns en
metodistkyrka och en av prästerna där kom och sökte
upp oss. »Vi har hört att du är professor från Metodistkyrkan i Sverige och att du åker runt och träffar präster.« Jag höll god min och blev inbjuden till kyrkan,
och tänkte att nu blir det besvärligt. Vad ska vi prata
om. Prästen var vänlig och föreslog plötsligt »Ska vi inte gå och be Pater Noster tillsammans?« Pater Noster,
tänkte jag och det enda jag kunde komma på var att jag
hade läst det i något korsord. Men jag följde med till
koret och där stod vi. Han började läsa och då hörde
jag att det var Fader Vår och då kunde jag läsa med –
på svenska förstås.
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Lutherske prästen
Max Gerson som
jobbade bland
kontraktsarbetarna från norra Namibia var starkt
engagerad i arbetet att starta en
fackförening.

Palle Carlsson var i landet på turistvisum och tvingades åka ut ur landet med
jämna mellanrum. Svenska myndigheter hade gett honom flera pass, vilket
gjorde att han bara behövde åka ut en
kortare tid. Det visade sig snart, att
SWAPO inte var medvetna om att
NUNW inte hade någon organisation.
Snart hade man dock  medlemmar,
som fick utbildning. Materialet gjordes
för hand av Palle och de medarbetare
han anställt på det lilla kontoret i
Windhoek – vägg i vägg med säkerhetspolisen:

Det fungerade inte riktigt att överföra våra studiemetoder; folk blev förbannade om jag frågade dem om
något. »Du är experten, du ska tala om för oss«, sa de.
Den viktigaste fackliga frågan för dem var att få en
dödsfallsförsäkring, så att familjerna skulle ha råd att
frakta hem kropparna, när folk dog i gruvorna och på
andra arbetsplatser.
Säkerhetspolisen blev alltmer intresserad, och i slutet av 
utvisades Palle Carlsson ur Namibia. NUNW utvecklades
snabbt och fick som de flesta nystartade fackliga organisationer stöd och hjälp med förhandlingar av jurister på plats.
Den kände anti-apartheidadvokaten Anton Lubowski i
Windhoek arbetade för facket med stöd från LO/TCO. Han
var den förste vite som blev medlem i SWAPO och mördades  av sydafrikansk säkerhetspolis.
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Isolera Sydafrika!
AGIS inbjöd i slutet av  till ett brett samarbete mot den vita regimen i Sydafrika. Ett tidigare
försök med Hans-Göran Franck (s) som draglok
hade misslyckats. Man hade fått bidrag för att nå
ut till ungdomar, och Lennart Renöfält med sin
bakgrund i Svenska Missionsförbundets Ungdom
(SMU) hade i Afrikagruppernas styrelse ansvar
för Sydafrikafrågan. Bertil Högberg från AGIS
och senare ISAK-ordförande berättar:
Han var som klippt och skuren för uppdraget.
Han skulle anställas på deltid för att göra vår
ungdomskampanj, men istället kom uppdraget
att handla om att bygga ISAK som dess första
ordförande. Inte precis vad vi fått pengar för,
men det var viktigt att ISAK fick en ordentlig
start, och jag tror historien har förlåtit oss. De
politiska ungdomsförbunden ville förstås inte
att något annat förbund skulle sitta på stolen,
och då var bara de kristna kvar. De kom sedan
med två undantag att leverera ISAK:s ordföranden resten av tiden. Den förste var jag
själv som i två olika perioder fick hoppa in i
brist på annan trots att jag representerade
AGIS.

Till det konstituerande mötet i januari  kom  organisationer plus
Hans-Göran Franck. Förutom AGIS
ville paraplyorganisaPå väg mot befrielsen

Tidig ISAK-kampanj i Västerås 1980.

tioner som SKU och SUL bli medlemmar. De
täckte tillsammans nästan alla organisationer på
ungdomssidan. Med var också ytterligare ett antal politiska, kristna och andra ideella organisationer. Man enades om stadgar och om en kampanj under :
• Köp inte Sydafrikanska varor!
• Avveckla de svenska investeringarna i Sydafrika!
• Ingen handel med Sydafrika!
• Frihet åt de politiska fångarna!
• Inget idrottsligt eller kulturellt utbyte med det
officiella Sydafrika!
• Stöd motståndskampen! Stöd ANC!
• Sydafrika ur Namibia! Stöd SWAPO!
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Entusiasmen var stor bland alla som då var med,
bekräftar Maria Leissner, då ledande i FPU. Liknande är tongångarna från Stephen Lindholm i
Kommunistisk Ungdom:
Det var jättebra om man kunde få med ungliberaler, CUF-are och andra som man normalt
inte såg i den här typen av arbete. Det gällde ju
inte bara på den politiska kanten; jag tyckte att
vi fick med en del av de kristna ungdomsförbunden, som ungkatolikerna. De
var rätt borgerliga, men ställde upp
på ett bra sätt i den här frågan.
SMU-arna drog ett jättelass. De
man inte såg var ungmoderaterna.

Moderaternas partistyrelse hade
nämligen tagit ett principbeslut om att
aldrig gå med i tvärorganisationer. Detta
respekterades även av student- och
ungdomsförbunden, men ISAK fortsatte med ett starkt och växande stöd.
Skilda politiska kvinnoförbund var
medlemmar. Samarbetet med enskilda
fackförbund och klubbar var gott, även
om det var lite trögt med LO och
TCO. Konsumentbojkott och
investeringsförbud skulle ju
kunna få återverkningar på
sysselsättningen. Med så stora
delar av folkrörelse-Sverige
sammanlänkade skulle ISAK
ha kunnat kollapsa antingen av
ideologiska motsättningar eller av
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faran att när alla är med är ingen med, att ingen i
praktiken är verkligt engagerad. Det skedde inte.
Jan Henningsson från SKU:
Den humanitära frågan var så iögonfallande,
och med de så otroligt tydliga symbolhändelserna Sharpeville och Soweto som ett tragiskt
bagage var det inte läge att börja diskutera vilken partifärg befrielserörelserna hade. Det blev
mer och mer uppenbart för människor att vi
hade att göra med en humanitär katastrof, som
också var en moralisk kollaps för den vita världen.
Karl-Gunnar Norén –
med ett förflutet som
kampanjsekreterare
i
ISAK – pekar på flera faktorer som förklaring till
sammanhållningen:
• Nelson Mandela, karismatisk ledare, överskred
många ideologiska gränser, kristen, orättvist
fängslad frihetskämpe
• Många sydafrikaner är kristna; därmed gemensamma kulturella uttryck och värderingar
och lättare att kommunicera med svenskar, till
exempel genom sydafrikansk körmusik
• Hos ANC fanns ett folkbildningsmoment
många svenskar kunde identifiera sig med
• Apartheidsystemets orimlighet hade under
flera decennier kommit att sjunka in i breda
kretsar; därigenom fanns både grogrund och
uthållighet för anti-apartheidarbetet
• ANC:s och SWAPO:s väpnade kamp var ett
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tydligt försvar för grundläggande mänskliga
rättigheter och fördes i former, som inte upplevdes alltför brutala.

Kampanjerna börjar ta form
ISAK bildades i januari  på försök, men resultatet inbjöd till en fortsättning. Beslut togs om en
konsumentbojkott med start i april . Den var
ett sätt att skapa opinion för att pressa fram en
starkare lagstiftning. Genom att under många år
ha byggt upp en gedigen kunskap om södra Afrika fick Afrikagrupperna ett stort inflytande över
arbetet, och deras krav blev i stort sett också
ISAK:s gemensamma krav.
Den första delen av -talet fick ISAK lita
till deras material i form av klistermärken, affischer, skrifter, knappar och annat som lokalgrupper och enskilda kunde beställa, nu med
ISAK:s egen logotyp. Försäljningen var viktig
för ISAK:s i början mycket svaga ekonomi.
Med dessutom begränsad kapacitet kunde det
ofta vara svårt att genomföra alla projekt, men
ISAK hade vänner också utanför föreningslivet
och de politiska sammanhangen. De annonskampanjer som drogs igång i dags- och kvällspress
samlade många enskilda, och det fanns hela tiden
företag som stödde arbetet. Bidragen från Sida
kom till en början ur informationsanslaget, och
först i slutet av -talet lättade humanberedningen på pungen, trots att den i åratal stött flera
internationella anti-apartheidprojekt.
ISAK kombinerade olika arbetssätt. Det ena
var det rent opinionsmässiga och politiska; där
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argumenterade ISAK för allmänt erkända etiska
normer. Det andra var att ISAK:s medlemsorganisationer utredde hur verkligheten såg ut. Hade
inte AGIS redan  grävt fram National Key
Points Act, skulle ISAK inte ha vetat att de svenska Sydafrikaföretagen faktiskt var delaktiga i den
militära strategin. Nu kunde man föra ut detta till
allmänheten – en stark poäng i kampanjen.
Genom att kombinera fakta och etik fick
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ISAK:s kampanjer en stor trovärdighet och kunde skapa ett tryck på lagstiftarna. En stående fråga var hur man skulle arbeta för att kunna skärpa
lagstiftningen. Allt eftersom kretsen av lobbyister
och vänner inom förvaltning och politiska organ
växte och den egna sakkunskapen ökade, blev det
lättare.
Den  april  startades alltså en ny konsumentbojkottperiod. ISAK var också med och förberedde den tredje internationella konferensen
med the International Committee against Apartheid, Racism and Colonialism, som hölls i Södertälje april . Därmed var ISAK ute på den internationella arenan. Antalet medlemsorganisationer var nu , vilket med de ingående paraplyorganisationernas anslutna medlemsorganisationer innebar att praktiskt taget all organiserad
ungdom i Sverige stod bakom kraven i plattformen. Och åtskilliga vuxna.

ISAK föser politikerna
framför sig
Efter att den borgerliga trepartiregeringen
spruckit, styrde en folkpartiregering Sverige  med socialdemokraternas goda minne. Efter
att förgäves ha sökt få näringslivet med sig på ett
frivilligt investeringsstopp lade den fram ett förslag om förbud för nyinvesteringar, vilket blev lag
. Dock fick man byta ut omodern utrustning,
om man bara inte utökade produktionen. Efterlevnaden av lagen var i praktiken omöjlig att kontrollera, och begäran om dispenser brukade normalt godkännas och till stora delar hemligstämp118

las av Kommerskollegium. När ISAK försökte
granska dokumenten var det mesta överstruket
med tuschpenna. Insynen var noll. Lagen var en
papperstiger. Det behövdes mer kraft eller snarast
mer politisk vilja för att stoppa företagsstödet till
apartheidregimen.
Afrikagrupparen Sören Lindh berättar:
Även de som tyckte illa om oss erkände att vi
hade väl på fötterna. Bredden, sakkunskapen
och engagemanget var de tre viktiga faktorerna
i det här sammanhanget. Sedan engagerades
fler och fler som kunde sakfrågorna, och det
gick inte att lura ISAK, i varje fall fick man anstränga sig. Ofta var vi väl så sakkunniga som
tjänstemännen i departementen. I varje fall så
hade vi mera fart på skridskorna som kunde
kompensera det lilla vi inte kunde med kraften.
Ett exempel på detta är debatten, om GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) gick att
förena med svenskt handelsembargo mot Sydafrika. Det visade sig, att det generella frihandelskravet hade sina undantag. Sören Lindh:
Vi skippade huvudtexten… och sökte bland
undantagen. Där fann vi att import av varor
producerade av fångar kunde stoppas. Här
handlade det inte om humanitet, nej. Argumentet i grunden var istället att fångar kunde
producera billigare, och därför ge en otillåten
konkurrensfördel. Afrikagrupperna och ISAK
riktade in debatten på detta undantag och frågade: Vem vet om denna apelsin är plockad av
en fri man eller av en fånge?
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Strategin gick ut på att länka de svenska Sydafrikaföretagen till regimen, till exempel SKF, Sandvik och Atlas-Copco som jobbade med gruvindustrin. Genom beredskapslagen National Key
Points Act  tvingades strategiskt viktiga företag som de ovannämnda att sätta upp egna
driftsvärn och beväpnas mot uppror.
En tidigare lag – National Procurement Act –
innebar att regimen kunde ålägga ett företag
att … betala lön till de anställda som gjorde
tjänst i skyddsstyrkor och arméförband, och
det finns inga uppgifter om att företag vägrat
att göra detta.
Alltså ställde de svenska Sydafrikaföretagen
faktiskt upp och betalade lön till de anställda
som på sina repmånader till exempel härjade i
förstäderna eller krigade i Angola. I början viftades detta faktum bort, men så småningom
blev frågan alltmer delikat, och frågan fanns i
realiteten kvar ända till slutet av sanktionerna.
Sensommaren  skrev vi ett brev till UD
och frågade hur Sverige kommer att agera i
detta nya läge. Där vållade brevet en viss förvirring, eftersom rapporteringen från Sydafrika inte kom fram lika snabbt som vår förfrågan. Efter detta hade vi på departementet
länge ett grundmurat rykte om att vara välunderrättade.

Det gick inte att placera ISAK i ett bestämt fack,
därför att ISAK hade folk från olika läger och
med verkliga kunskaper på olika sakområden.
Resultatet? ISAK föste lagstiftarna framför sig,
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milt men bestämt. En expertgrupp kunde 
konstatera, att det inte skett någon väsentlig nedgång i investeringarna sedan investeringsförbudet trätt i kraft, och att såväl SKF:s som Sandviks
produktionsvärde ökat med ca % mellan 
och . Gruppens arbete satte fingret på luckor i
Sydafrikalagen och ledde till att en särskild Sydafrikakommitté tillsattes med ambassadör Sverker
Åström som ordförande. Dess betänkande 
innehöll flera förslag för att täppa till kryphål
som leasing av utrustning, överlåtelse av patent
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Karin Södergrens bild i Afrikabulletinen av hur utrikesminister Ola Ullsten och statsminister Torbjörn Fälldin låter investeringslagen läcka som ett såll.

mm. Möjligheterna till dispens begränsades ytterligare. Den nya Sydafrikalagen antogs .

Industriella motståndsfickor
Den stora uppslutningen inom folkrörelse-Sverige i mobiliseringen mot apartheidpolitiken mötte
ingen som helst förståelse bland svenska företagsledare med intressen i Sydafrika. Tvärtom. 
publicerade Näringslivets Internationella Råd
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(NIR) en -sidig skrift Sydafrika och Svenskt
Näringsliv, till stor del skriven av Åke Magnusson.
Han hade vid det laget gjort en lång resa från talets anti-imperialistiske student, som drev insamling för Frelimo, till VD-posten i NIR och
dessemellan konsult och utredare åt kyrkorna,
fackföreningsrörelsen och staten.
Från sin nya position drev han och NIR:s styrelse med Peter Wallenberg i spetsen »den nya
strategin« om »konstruktivt engagemang« – ett
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eko av Reagan och Thatcher och en linje som kyrkorna och facket (utom Metall) hade övergett på
-talet som orealistisk. I styrelsen ingick företrädare för Alfa-Laval, Atlas Copco, Fagersta, Sandvik, SKF och Transatlantic. I skriften hävdades att
»Sydafrika är inte unikt« och svenska företag
»måste följa värdlandets lagar och i allt väsentligt
anpassa sig till gällande lokala affärs- och arbetsregler«. Regeringens stöd till ANC inte bara backade upp »en konfrontationslinje«, som »ytterligare… isolerar oss från den västliga världen» utan
även bidrog till att undergräva FN:s »auktoritet
och trovärdighet«.
Genom sitt beslut om sanktioner hade Sverige
»uteslutit de många svarta som föredrar ickevåldsmetoder, ekonomisk utveckling och politisk
mobilisering framför sabotage, gerillakrigföring
och, kanske, inbördeskrig.« Bortsett från att ekonomiska sanktioner just är en ickevåldsmetod så
stärktes inte argumentationens trovärdighet av
att man lyfte fram Inkatha-rörelsen som ett ickevåldsligt alternativ. Det verkliga skälet för detta
val torde ha varit, att dess ledare Gatsha Buthulezi
pläderat för utländska investeringar i »hemländerna«.
Peter Wallenberg fortsatte att kritisera Sveriges
stöd till ANC. I mars  förklarade han:
Jag undrar just vad vi skulle tycka om någon
satt och petade in en massa kosing till lapparna
så att de kunde ställa till med en massa problem för den svenska regeringen… Jag anar att
det då skulle skrikas något alldeles otroligt.

lät han världen veta, att »apartheidsystemet …
hade vissa aspekter som var nödvändiga under
rådande omständigheter« och att Sydafrikas svarta absolut inte skulle klara sig utan de vita. »Svarta har helt enkelt inte den kompetens som
krävs… de är ungefär på den utvecklingsnivå där
vi var för  eller  år sen«. Sade alltså en av
Sveriges allra främsta företagsledare.

I september  – alltså efter ANC:s valseger –
På väg mot befrielsen
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En mäktig solidaritetsvåg och dess källor
Vad drev då aktivisterna? Sverker Sörlin, numera professor i idé- och miljöhistoria, söker ge ett svar. Han var
själv en av de många i Umeå Afrikagrupp från  och ett decennium
framåt, delvis även på riksnivå. De aktiva lärde sig skriva mötesprotokoll
och utvecklade en rätt »puritansk…
nordisk folkrörelseetik«, men hur kom denna solidaritet till?
Sörlin pekar på flera rötter: fackföreningsrörelsen, kooperationen, försäkringsväsendet, den kristna sfären. Plötsligt
sammanföll de i tiden till en mäktig solidaritetsvåg:
I första hand gällde nog solidariteten utvecklingsländerna… Men i en mer allmän och utvidgad bemärkelse
kunde solidaritet avse åtskilligt. Afrika ingick givetvis.
Även den som i övrigt inte visste någonting om denna
kontinent kunde i alla fall känna sig övertygad om att
man borde vara solidarisk med den och dess människor.
Detta solidariska sammanfall i tiden borde kunna
borga för enighet, och den ekumeniska samsynen om
solidaritet som en kärna måste ha betytt mycket för
den breda rekryteringsbasen till Afrikagrupperna i Sverige. Här samsades människor från skilda samhällsgrupper, med en viss överrepresentation av högutbildade. Sjukvårdspersonal utgjorde en betydande kategori,
liksom lärare och andra professionella grupper som veterinärer och agronomer, vilka alla kunde utföra konkreta uppgifter i Afrikas utvecklingsländer. Ju längre ti-
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den gick, desto tydligare
kändes rottrådarna till
mission och filantropi,
särskilt när vi började
skicka egen personal till
Afrika.
Men bakom den
ekumeniska fasaden
fanns också något annat. Så här långt efteråt minns jag
en sak som påfallande: att denna till omfånget ganska
blygsamma rörelse innehöll så pass starka spänningar.
Solidariteten förenade, men det förekom flera olika solidariteter. Två poler förefaller mig tydligare än andra.
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 icke-troendes 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«. Någon liknande bekännelse till profeterna
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socialismen börja. Därför skall solidariteten med ANC
fortsätta. Vi var några som tvivlade på det välbetänkta
av en rörelse som Afrikagrupperna i att utan vidare försvära sig åt en stat och dess regeringspolitik, snarare än
principer om frihet, demokrati och människovärde,
och så småningom dämpades denna ambition.
Det hade en välgörande inverkan att Afrikagrupperna blev direkt engagerade i biståndsinsatser i de före
detta portugisiska kolonierna och senare 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.

Lennart Renöfält med barnvagn utanför Sydafrikas legation. På Afrikagruppernas uppdrag hade han dragit i gång
ISAK och blev själv ordförande i flera omgångar.

såg jag aldrig på någons 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 till. Också här fanns de som visste.
I grunden vilar detta slags tänkande ofta på 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
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Det betyder inte att hoppet upphörde, men ideologiernas 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 … i eftervärldens ljus framstår den
alltid försvarbara kampen mot apartheid och för frihet,
demokrati och människovärde som organisationens
ryggrad… Solidariteterna samsades.
ISAK var det organisatoriska uttrycket för de samverkande
solidariteterna.
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Bojkott-demonstration på 1980-talet. Längst fram Kaire Mbuende, Eddie Funde, Hans-Göran Franck och Anna Lindh.

7.

1983–1988
DE AVGÖRANDE
ÅREN

Motståndets tredje våg
Åren – blev avgörande för kampen mot
apartheid. Sedan ANC och PAC förbjudits 
hade oppositionen mot apartheid inne i Sydafrika praktiskt taget krossats och det tog tio år,
innan en ny generation byggt upp motståndet
igen.
 hade omfattande oorganiserade strejker
brutit ut i Durban och Johannesburg och även i
Namibia, där arbetare spontant protesterade mot
vedervärdiga förhållanden. Strejkerna ledde inte
till några förbättringar för arbetarna, men vid
universiteten fick strejkerna följder. Ungdomarna
samlades kring den svarta medvetenhetsrörelsen,
Steve Biko och SASO.  mördades Biko i fängelset och SASO förbjöds. FN svarade med vapenembargo.
Samtidigt hade studenter och intellektuella
börjat formera det som skulle bli en ny fackföreningsrörelse. Om en fackföreningsrörelse skulle
kunna byggas upp och överleva i Sydafrika, fick
den inte vara förknippad med ANC eller vara inblandad i öppna politiska aktiviteter. Den måste
organiseras på arbetsplatsen, inte i bostadsområdena. När ledare blev arresterade, skulle andra
alltid kunna ta vid.
Dessutom växte det upp medborgargrupper, så
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kallade civics. Det var hyresgästföreningar, kvinnoorganisationer, begravningssällskap och kooperativ – Sydafrikas svarta hade aldrig varit så väl
organiserade förut. Mindre spektakulärt men
mycket långsiktigt började man bygga ett civilt
samhälle som bas för såväl egen utveckling som
motstånd mot regimens politik.
En viktig förutsättning hade därmed skapats
för motståndets tredje våg. På samma sätt som
Reagan blev den främste medlemsvärvaren för
-talets amerikanska fredsrörelse, blev president
Botha, »the old crocodile«, den som lyfte den nya
motståndsvågen. Han trodde att han skulle kunna splittra motståndsrörelsen genom att erbjuda
färgade och indier – men inte svarta – var sin
kammare i parlamentet. Det, trodde han, skulle
tysta deras kritik utan att han behövde ge upp
apartheidsystemet. Botha utlyste en folkomröstning om förslaget – ett strategiskt misstag.
Fram till  arbetade medborgargrupperna
var och en för sig. De var inte formellt samordnade även om de samarbetade. Nu uppstod plötsligt ett behov av en samlad front mot apartheid.
Närmare  medborgargrupper gick samman
och bildade paraplyorganisationen United Democratic Front (UDF) för att driva en gemensam
kampanj för bojkott av folkomröstningen. Den
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UDF bildas.

lanserades den  augusti vid ett möte utanför
Kapstaden med   deltagare. Huvudtalare
var pastor Frank Chikane, generalsekreterare för
Institute for Contextual Theology.
Regimen anklagade omedelbart UDF för att
vara en förtäckt inre gren av ANC. Det var inte
sant. Även om ANC i slutet av -talet diskuterat
en inre nationell medborgarrörelse som strategi
för befrielsekampen, så var UDF fristående. I själPå väg mot befrielsen

va verket fanns det till att börja med en stor skepsis inom ANC mot UDF, som däremot hade stort
förtroende för ANC. De stod ju för samma principer. Relationsproblemen och rollfördelningen
gjordes slutligen upp vid ett hemligt möte på
Bommersvik i januari  mellan ANC:s exilledning och UDF-företrädare.
Bara någon vecka efter det att UDF hade bildats anlände Auret van Heerden, ledare för den
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Olof Palme, Frank Chikane och Cassim Saloojee.

vita studentrörelsen NUSAS (National Union of
South African Students) till Sverige för att träffa
företrädare för ISAK, Afrikagrupperna och Arbetarrörelsens Internationella Centrum (AIC) och
diskutera hur UDF kunde få svenskt stöd. Bengt
Säve-Söderbergh, då chef för AIC:
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Det var en känsla av »now or never«. Vi hade
under året fått informationer från olika källor,
bland annat fackföreningsrörelsen, att bildandet av UDF var på gång. Det var positivt för vi
hade väntat att det skulle formeras en bred politisk rörelse inne i landet. Befrielsen av ett
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land måste komma inifrån. ANC hade också
stora problem på den här tiden, Sydafrika förde krig mot grannländerna som var självständiga stater, med förevändning att de var kommunistiska hot.

Bara några månader senare delade tidningen Arbetet ut Låt Leva Priset till UDF, och två av de
främsta ledarna, Murphy Morobe och Cassim Saloojee kom till Sverige för att hämta priset. I januari  kom Frank Chikane, numera chef för
president Thabo Mbekis kansli, för att ta emot
frikyrkliga Diakonias fredspris. Till skillnad från
ANC, som gärna synts i olika politiska sammanhang världen över, var UDF-ledarna tveksamma
till att uppträda internationellt. Varje gång de
återvände till Johannesburg riskerade de att bli
arresterade på flygplatsen – även om de bara
hämtat ett symboliskt pris.
AIC fattade snabbt beslut att stödja UDF med
pengar ur I-fonden, men det behövdes mycket
mer än arbetarrörelsen själv kunde bistå med. Sida tvekade i början. Att stödja ANC och SWAPO i
exil var inget problem men att ge bistånd till en
motståndsorganisation inne i landet var helt nytt.
Formellt kunde det ifrågasättas om det stred mot
folkrätten. Sydafrika var en egen stat. Att skicka
pengar till UDF innebar, att den svenska staten
stödde en organisation inne i landet, som visserligen inte var formellt olaglig, men vars syfte var
att avskaffa regimen.
UDF:s kampanj mot folkomröstningen blev en
succé.  % av de röstberättigade bojkottade valet, men trekammarparlamentet antogs ändå
På väg mot befrielsen

. Det dröjde inte länge innan UDF förbjöds
att ta emot utländska pengar.

Bojkotter och sanktioner
Syftet med konsumentbojkotten var främst att
öka människors kunskap om rasförtrycket i Sydafrika och Namibia och därigenom även trycket
på politikerna att vidta åtgärder. Sydafrikansk
frukt, vin, konserver och namibiska Swakarapälsar var måltavlor. Snart var klisterlapparna med
texten Köp inte Sydafrikanska varor spridda över »Tre fjärdedelar av
landet. När ISAK riktade in
sig på landstingens och butiksföreståndarna var
kommunernas inköp, visaberedda att avstå från
de sig detta vara framsydafrikanska varor, om
gångsrikt.
I början av  gjorde
det skedde i en
lokala ISAK en omfattande
enkät i bortåt tvåhundra gemensam aktion. Bara
butiker om vilka som förde
sydafrikanska varor och de- några få procent var
ras inställning till bojkott. avvisande
Inte överraskande visade
det sig att de flesta av pri- till bojkott.«
vathandelns butiker och
även många KF-anslutna butiker förde sådana.
Undantaget var Konsum Storstockholm, som
upprätthöll bojkotten från -talet. Mer förvånande var att tre fjärdedelar av butiksföreståndarna var beredda att avstå från sydafrikanska varor, om det skedde i en gemensam aktion. Bara
några få procent var avvisande till bojkott.
Att politiskt arbete och opinionsbildning skul- forts sid 132
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Pengar på hemliga vägar – och öppna
Sidas stöd till befrielserörelserna var i princip enkelt. Det
handlade i hög grad om varutransporter. Så länge som värdlandet och befrielserörelsen hade bra relationer, brukade det
inte vara några större svårigheter. På samma sätt var det med
stöd till tjänster som utbildning, sjukvård o d. Fanns det ett
befriat område, så
var det rörelsens
ensak att se till att varor och tjänster fanns
där de behövdes. För
att kunna klara detta
fick de ofta också
lastbilar.
Sydafrika var svårare. ANC befriade
aldrig något område.
Samtidigt blev behoven inne i Sydafrika
allt större. Varustöd
var otänkbart. Biståndet måste ges i
form av pengar –
Tackbrev från stipendiat.
men hur? Den vita
regimen försökte på alla möjliga sätt strypa det internationella stödet till oppositionen mot apartheid. Hur lyckades
man överlista kontrollapparaten, den som byggde på en allt
strängare Fund Raising Act?
Sverige var sannolikt det land som förde in mest pengar
till befrielsekampen:  miljoner (i dag bortåt  miljoner)
till UDF och  miljoner (över  miljoner) till COSATU

130

för att nämna bara ett par mottagare. (ANC fick mest, totalt
närmare  miljoner under åren – i löpande priser,
stödet inom och utom Sydafrika inräknat). Det kunde inte
ske via den svenska legationen i Pretoria. Tvärtom gällde det
att dölja att den svenska regeringen ekonomiskt sökte bidra
till att välta den vita regimen över ända. Därför var besluten
om bidrag hemliga, medlen gick via svenska folkrörelser, och
rörelsernas medlemmar underrättades inte.
Pengarnas vägar blev många:

För att kunna få stipendium för högre studier skulle man ha
varit politiskt aktiv och ha fått en skriftlig rekommendation
av trovärdig instans. Ecumenical Advice Bureau i Johannesburg stod för urval och studierådgivning. Som mest omfattades  personer av programmet. Till stor överraskning visade det sig möjligt att sända dem individuellt till stipendiaterna. Troligen var beloppen för små för att kontrollapparaten skulle slå till, men den administrativa bördan för SEN
blev stor; detta var före datoriseringens tid. En annan kanal
för stipendier var World University Service.
En metod för överföring av medel var att ingå ett formellt
avtal om köp av t ex nyheter och annan information på månadsbasis för dyra pengar. FOSATU producerade en film,
som sen såldes fruktansvärt dyrt utomlands. Många ledande
personer inom UDF var jurister och kunde låta en sydafrikansk juristfirma skicka en faktura till en utländsk advokatbyrå.
Christian Åhlund på Advokatbyrån Sju advokater blev en
viktig hemlig länk mellan AIC och UDF. Genom honom
skickades pengarna. Han satt också med i engelska Interna-
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tional Defense and Aid Fund (IDAF), som beräknas ha varit
inblandat i   rättegångar. IDAF och AIC hade »radion«
för akuta transaktioner till UDF. På telefon bestämdes en intervju för radio, där tidsangivelserna var den summa som
skulle översändas. Pengarnas väg var redan fastställd.
I Sydafrika sägs det på både skämt och allvar att många
advokater överlevde apartheidåren på svenska biståndspengar. När facken var nybildade, anlitade ofta advokater för att
få hjälp i tvister och förhandlingar. Vissa advokater, som var
apartheidmotståndare hade en betydligt lägre taxa för uppdrag för facket –  rand i timmen – medan vanliga advokater tog  rand. Legal Resources Centre med sex regionkontor fyllde två uppgifter, gratis rättshjälp åt fattiga svarta och
praktik åt nyutexaminerade svarta jurister.
Ett annat sätt var att byta pengar. Svenska pengar sattes in
på ett konto någonstans i Europa. Där hämtades de ut
av en person eller organisation från Sydafrika, som
hade pengar innestående på ett bankkonto i Sydafrika och som man inte fick föra ut ur landet.
Sen kunde UDF hämta ut motsvarande belopp i
rand.
Men det kunde också vara mycket krångligare
än så. Under den stora gruvarbetarstrejken , när
  arbetare lade ner arbetet, samlade svenska gruvarbetare och andra organisationer inom arbetarrörelsen in
över  miljoner kronor (i dag över  miljoner) för att rädda
NUM – Sydafrikas Gruv. Facken fick inte ta emot utländskt
stöd, och pengarna måste smugglas in. Peter Jansson var i
Tanzania på uppdrag av Kommunal för att utbilda fackliga
ledare, men han hade också en annan uppgift:
De svenska pengarna kom till facket i Tanzania, där de
togs ut i dollar. Jag tog emot pengarna, hämtade dem i
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bruna papperspåsar och
sen tog jag tåget till Malawisjön. Det var jobbigt;
en  timmar lång resa
med tåg, som bara har
britsar. I första klass är det
fyra britsar i en kupé. Jag
kunde inte lämna kupén,
pengarna låg i en tygväska för att inte sticka ut.
Jag sov med den som huSouthern African Litevudkudde. Väl framme
rature Society (SALS) i
Botswana förmedlade
mötte en person, tog
böcker och skrifter
pengarna och åkte med
mellan Sydafrika och
båten över till Malawi, där omvärlden.
det var enkelt att växla
dem till rand.
Det var som en gammal svartvit spionrulle. Vi
använde kodord. Jag fick veta om kontakten att
»han har tvärrandiga kläder« och det här ska ni
ska prata om: »Var ligger det här stället«, skulle
jag fråga, jag tror det var ett hotell, och då skulle
han svara: »Det ligger inte i den här stan«. Andra och
tredje gången var det inte så svårt, det var samma person. Tre sådana resor var jag med om.
Från Malawi tog ny kurir över och gick in i Sydafrika
via Krugerparken och Swaziland. Det var farligt, soldater jagade dem. Krugerparken är full av vilda djur och
en del kurirer. Hela kedjan var farlig för det handlade
om mycket pengar. En halv miljon varje resa. Vi hade
en avstämning och fick aldrig några rapporter om att
pengar inte kommit fram.
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ISAK försökte hitta sätt att komma åt handeln med Sydafrika.
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le vara trist är en myt. Frukten var en viktig och
bra fråga för att dra in just ungdomar i arbetet.
Maria Leissner minns det tydligt:
Det var skojigt, spännande och pirrigt och lite
nervöst, då man gick in i alla de här affärerna för att kolla om de hade
KOO-marmelad eller sydafrikanska
druvor. Och så försökte man ta en
debatt med butiksinnehavaren eller den stackars killen eller tjejen
som stod bakom disken. Vi tog
ISAK:s kampanjer till FPU och körde
dom som våra egna kampanjer. Då jag for runt

som förbundssekreterare på möten
hade vi nästan alltid en utåtriktad
aktivitet i samband med det. Som
till exempel en räd in i affärerna i
den stan.
Lobbyarbetet på politisk nivå bar
frukt, och i juni  var importförbudet mot jordbruksprodukter ett faktum. Lagen gav också
kommuner och landsting rätt
att vid upphandling motverka
apartheidpolitiken. Hädanefter
riktade ISAK in sig på att upptäcka den frukt och inte minst
juice som letade sig in med
falska varubeteckningar. Det
visade sig inte vara lite. Swaziland till exempel producerade
årligen knappt hälften av vad
som exporterades i landets
namn.
Vid en uppföljning  fann ISAK till sin stora positiva överraskning att  av  tillfrågade
kommuner hade utnyttjat de nya möjligheterna
att agera mot apartheid. Det fanns alltså en bred
opinion mot Sydafrikas politik, och det gällde att via lagstiftning öka förutsättningarna för kraftfulla åtgärder. Under ett hårt
tryck från den allmänna opinionen, stora delar av det egna partiet, alla partier
utom moderaterna samt övriga nordiska
regeringar gav s-regeringen till slut efter
och presenterade i februari  en proposition om förbud mot handel med Sydafrika. PartiPå väg mot befrielsen

Unga glada aktivister i Göteborg.

styrelsen (s) hade med stor tvekan satt »engagemanget före principerna«. Dessförinnan hade
Storbritannien och USA ännu en gång i säkerhetsrådet inlagt veto mot sanktioner. Förbudet
var ett steg framåt, men det fanns vägar att kringgå avsikten med lagen.
En viktig uppgift var även att blockera sydafrikaner, varhelst de förekom i internationella samPå väg mot befrielsen

manhang. Målet var att hindra dem att flyta in
och posera som hedervärda medborgare från en
nation som det inte var något större fel på. På olika vägar kom de till Sverige på turistvisum. Scouter, sjukgymnaster, vetenskapsmän – ingen skulle
gå fri. Argumentet »jag är inte intresserad av politik, jag forskar«, eller »vi scouter har alla samma
scoutlag även om vi ingår i bantustan« avfärda-
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UD:s hemliga agenter
Åren -, då motståndsrörelsen formerade sig, fanns
Birgitta Karlström Dorph på den svenska legationen i Pretoria. Hon hade kontakt med individer och grupper som byggde upp motståndet inne i landet. Hon kartlade och bedömde
vilka som skulle få hjälp och föreslog sen svenska organisationer att bli samarbetspartners.
Jag kom från Angola och hade fått rådet att kontakta
Beyers Naudé som var en vit präst, boer, som hade tagit
avstånd från apartheid. Han var efter Mandela, ledaren
i befrielsekampen; folk hade förtroende för honom och
han visste det mesta som skedde. Första gången jag
träffade honom kom han utklädd till elektriker, eftersom han var »banned«. Vi kom sen att träffas i princip
varannan vecka under hela min vistelse i Sydafrika och
det var genom Beyers som jag leddes in i hela motståndsrörelsen.
I kåkstäder, kyrkor, caféer och affärer träffade Birgitta Karlström Dorph människor som hon hört var viktiga, eller höll
på att bilda en organisation eller hade någon verksamhet. Säkerheten var rigorös.
Det var viktigt att inte sköta kontakter på telefon eller
skriva brev utan man måste träffas. Vår största rädsla
var att apartheidregeringen skulle inse vad vi höll på
med och stänga legationen. Det var viktigt för mig att
inte göra något olagligt. Det var hela tiden en balansgång.
Varje sak var unik. Dels hade Beyers idéer om vad vi
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Birgitta Karlstöm-Dorph och Beyers Naudé.

skulle kunna göra. Han förstod också vår roll som legation. Jag fick från början ett omedelbart och fullständigt förtroende för honom. Utan honom hade vi aldrig
kunnat göra vad vi gjorde. Så småningom – och när
han lärde känna mig bättre – breddades mina kontakter, och jag fick också egna idéer.
Om jag var tveksam gick jag alltid tillbaka till Beyers.
Då kollade han via sina kontakter. Han hade ett unikt
kontaktnät. Han pratade aldrig om vilka kontakterna
var. Och jag pratade aldrig med honom om vem jag hade talat med, men vi jämförde, och han kom tillbaka
och kommenterade. Inne i Sydafrika, efter Mandela, var
det han som ledde motståndet. Han borde ha fått fredspriset.
Det gällde att hitta rätt organisationer och rätt personer, att
söka försäkra sig om att organisationen i fråga inte var infil-
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trerad och att det inte var en agent för den sydafrikanska regeringen som agerade motpart. Det här sättet att arbeta på var Birgitta Karlström Dorph ganska
ensam om.
Det blev så småningom klart för mig att vi var
tvungna att ha en skala av organisationer: några
som var okontroversiella för att också kunna ha
mer kontroversiella. Hela skalan behövde vi ha.
Den sydafrikanska regeringen visste naturligtvis
om att vi träffade motståndet, men jag tror ännu idag – och möjligen är jag blåögd – att de inte insåg vidden av vad vi gjorde. I så fall hade vi
nog åkt ut.
Legationen blev genom Birgitta Karlström Dorph
och hennes efterträdare Anders Möllander – i dag
ambassadör i Sydafrika – en strategisk länk mellan
sydafrikanska organisationer och svenska sådana
som AGIS, AIC och SEN. Möllander arbetade på
samma sätt som sin företrädare och sökte kritiskt referenspersoner:
Jesse Duarte och nuvarande vice-presidenten
Phumzile Mlambo-Ngucuka var två personer
som jag hade stort förtroende för.
Han var också ett viktigt stöd för AIC i kontakter som
redan fanns och kunde följa upp mindre tillfredsställande ekonomiska rapporter som i ett fall med UDF.
Då blev jag kallad till ett möte med UDF som då
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förföljdes och trakasserades av regimen på alla
vis. Jag kom till en restaurang i Johannesburg
och blev visad till ett avskilt rum. Där satt hela
den efterlysta UDF-ledningen, som genom att
samlas på det sättet tog en enormt stor risk.
Men de var angelägna om att reda ut problemen
och det gjorde vi också.
Många gånger under de fem år jag var i Sydafrika kände jag att det spelade roll vad jag gjorde. Jag och min fru fick ofta inbjudningar till
förtäckta politiska möten som begravningar,
kyrkomöten och sånt. Det var nervöst; stämningen under den här tiden var ofta laddad, det
fanns så mycket hat att man kunde ta på det.
Ofta blev det så att vi diplomater fungerade
som ett visst skydd för exempelvis gästerna vid
en begravning. Jag minns ett tillfälle i Tomahole
– AIC stödde civics där – när vi kom till just en
begravning. Utanför familjens hus stod en
»casspir«, en sorts bepansrat militärfordon. De
gjorde inget, men när vi skulle lämna huset kom
familjefadern och bad oss stanna för, sa han, »så
fort ni åkt kommer de att slå till, allra minst
med tårgas, och då kan vi inte äta maten«.
Det kunde ibland vara svårt att hålla isär rollerna och man måste sätta gränser. Ofta idag blir
jag kallad »Comrade Ambassador«, vilket väl avspeglar hur jag betraktades av dem då. Men jag
har aldrig smugglat något. Jag ville inte bli utvisad, och vi sågs verkligen som fiender till apartheidregimen och hade därför alltid ögonen på
oss.
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Apartheidregimen satte inte bara brottslingar utan också politiska motståndare i fängelse.
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des. Den som inte tog ställning emot apartheidsystemet bidrog till att det bestod. Mellanlägen
fanns det föga förståelse för. Det gällde ju bokstavligen liv – Sowetobarnens liv, och många fler.
Effekten av det organiserade anti-apartheidarbetet var tydlig. Dessutom fanns det många ögon
även utanför aktivistkretsar som registrerade försök till utbyte av olika slag. Dessa protester eller
varningssignaler kompenserade för uteblivna lagar. En vass grupp var sjukgymnasterna, som tidigt var ute och blockerade sydafrikanerna internationellt.
Svartlistningen påminde den vita befolkningen om omvärldens avsky för apartheid, och regimen agerade på olika sätt mot bojkotten. Artister
och idrottare lockades till Sydafrika mot stora gager, och under täckmantel av den påstådda självständigheten i hemländerna arrangerades konserter och turneringar i nöjesmetropolen Sun City i ett av Sydafrikas bantustan. Bojkottarbetet
fick spektakulär uppmärksamhet, när artister och
idrottsmän fick schavottera i pressen för att de
brutit FN-bojkotten och uppträtt eller utövat idrott i Sydafrika. Om sedan syndaren gjorde avbön
kunde medierna dra historien en gång till.

Högförräderirättegångar
och reaktioner
UDF:s framgångar skärpte motståndet ytterligare
– det fanns en växande känsla av att systemet började krackelera. Oron i kåkstäderna ökade, med
början runt Johannesburg. Skol- och hyresbojkotter skapade kaos. Anti-apartheidrörelsens
strategi var att göra landet omöjligt att styra. I
På väg mot befrielsen

Varje dag annonserades vilka organisationer som demonstrerade utanför sydafrikanska legationen.
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na, som var hopbundna med svarta sorgband,
stället för att skapa lugn hade regimen med sitt
fick lämnas i legationens brevlåda. Demonstrareformförsök stärkt motståndet och bäddat för
tionerna avslutades med att socialdemokraterna
att systemet skulle komma att störtas underifrån.
bjöd in alla andra riksdagspartier till en gemen infördes undantagstillstånd, och totalt
sam manifestation den 
ställdes  personer – de flesseptember; ett sätt att visa
ta aktiva i UDF – inför rätta
att hela det svenska folket
anklagade för »högförräderi
»Våren 1985 startade AIC en
stod bakom protesterna
mot staten«. De åtalades i en
serie av rättegångar för vål- namninsamling för att protestera mot apartheid. Alla deltog
– utom (m).
det och oroligheterna i kåkmot apartheid och i synnerhet
ISAK och SEN tog fram
städerna, för terrorism och
material till en brevkammord.
högförräderiåtalen. 100 000
panj. Dels för traditionella
Genom flera sådana rättenamn
samlades
in
på
listor
för
att
brev ställda till apartgångar sökte apartheidregimen krossa UDF, som nu
heidregimen, dels ett
överlämnas till Sydafrikas
sågs som ett reellt hot. Regiokonventionellt grepp, där
legation.«
men försökte bevisa att UDF
folk uppmanades att skrivar en gren av den förbjudna
va till »vanliga« vita sydafANC. Totalt var det ett dusrikaner för att uppmärksintal rättegångar under fyra år mot UDF men resamma dem på vad regimen sysslade med. De
gimen lyckades inte bevisa att UDF var ANC.
uppmanades också att skriva till de åtalade för att
Istället fick UDF stor internationell uppmärkvisa sitt stöd. Vidare ombads skolklasser att skriva
samhet.
till skolklasser i Sydafrika för att få igång mentala
Våren  startade AIC en namninsamling för
processer, som på sikt skulle kunna störa regimen. En liten skrift med fakta för kampanjarbetet
att protestera mot apartheid och i synnerhet högutkom i december .
förräderiåtalen.   namn samlades in på
listor för att överlämnas till Sydafrikas legation.
Legationen i Pretoria följde högförräderirätteVarje dag under en dryg månad demonstrerade
gångarna och rapporterade hemåt. Magnus WaAIC:s  medlemsorganisationer utanför legatiolan från ISAK gjorde också besök på plats och
förmedlade information till och från de åtalade. I
nen på Linnégatan. En dag var det en hel facklig
februari  skulle rättegången i Pietersburg tas
kongress som protesterade –  personer från
Statsanställdas Förbund.
upp igen, efter att åtalen mot tolv av de sexton
Legationen vägrade ta emot namnlistorna.
anklagade lagts ner. SEN:s sekreterare Rune Fors»Dem kan ni bränna«, svarade man. Namnlistorbeck berättar:
138
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Vi försökte få ner svenska jurister för att följa
rättegångarna och hade i detta starkt stöd av
Internationella juristkommissionen i Genève.
Åtskilliga toppjurister var intresserade att åka,
bland dem den förre justitieministern Lennart
Geijer. Till slut bestämde vi oss för Hans-Göran Franck och Staffan Vängby. De sökte visum, och trots att bedömningen var att regimen för skams skull inte skulle vägra en kvalificerad delegation visum, var det ändå detta
som skedde. Det blev alltså inget, och ändå
blev det något.

Regimen föredrog dock skammen framför fler
vittnen.
I kåkstaden Alexandra i Johannesburg lyckades
invånarna under sex dagar  hålla stånd mot
polis och militär, som inte kunde ta sig in i området. Deras motståndsvilja hade stärkts genom flera organisationer som Alexandra Arts Centre,
Alexandra Civic Association och Alexandra Action Committee. Denna styrkedemonstration var
en viktig injektion i befrielsekampen.
Ledarna fängslades, däribland metallfackets
generalsekreterare Moses Mayekiso, som togs av
polisen på flygplatsen, när han återvände efter ett
besök hos svenska Metall. De anklagades för högförräderi; de hade ju organiserat invånarna i gatu- och kvarterskommittéer och satt igång bojkotter. Rättegången blev viktig för hela UDF:s
framtid – om det var högförräderi när vanliga
människor med fredliga medel protesterade mot
apartheid, var gick gränsen?
Rättegångarna ledde till kraftiga reaktioner.
På väg mot befrielsen

Sydafrika hamnade på löpsedlarna och var ofta
förstanyhet i medierna. Internationella Metallfederationen startade en insamlingskampanj för
försvaret. Svenska Metall bidrog med , miljoner
(i dag ca , miljon). Efter tre år i fängelse frikändes Moses Mayekiso och de andra anti-apartheidledarna helt och hållet.

Det stora genombrottet
Fram till starten av ISAK förenades tre separata
flöden till en bred flod, som spelade en aktiv internationell roll i samordningen av arbetet mot
apartheid:
Det första flödet var de kristna ungdomsorganisationerna i både Svenska kyrkan och frikyrkorna. Nästa utgjordes av politiska ungdomsförbund och andra aktörer, som tidigt identifierat
internationell solidaritet som viktigt. Det tredje
flödet var Afrikagrupperna, som inte bara tog initiativet utan även hade både aktuella och djupa
kunskaper inifrån Sydafrika och Namibia.
Från omkring  tillkom ett medieflöde, och
frågan om Sydafrika utvidgades snabbt till en
brusande älv. Mediernas genomslag och politiska
sprängkraft hade visat sig redan tidigare under
Vietnamkriget. Krigets grymhet trängde fram till
TV-sofforna. Nu upprepade historien sig. Även
apartheidsystemets brutalitet blev synlig genom
inslag från internationella TV-kanaler. Samtidigt
ökade kravet på pressen att ge plats för fakta och
debatt, men flertalet medier saknade lokala rapportörer. Också Tidningarnas Telegrambyrå behövde komplettera sina källor. Nu visade sig det
gemensamma paraplyets styrka på allvar, och
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ISAK fick oanade tillfällen att göra sin röst hörd.
Både centrala och lokala aktiviteter rapporterades, och de stora tidningarnas debattsidor tog
glatt in bidrag från ISAK.
Att den karismatiske biskopen Desmond Tutu
fick Nobels fredspris hösten  för sin kamp
mot apartheid gav ytterligare
»Att den karismatiske fart åt medievinden. Redan
biskopen Desmond Tutu då eleverna i Soweto gjorde
uppror  hade han uppfick Nobels fredspris manat det internationella
hösten 1984 för sin samfundet att bojkotta Sydafrika ekonomiskt. Eftersom
kamp mot apartheid gav Tutu från  också var geytterligare fart åt neralsekreterare för det sydafrikanska kyrkorådet och inmedievinden.« ternationellt välkänd, hade
han ett visst manöverutrymme och kunde både utge skrifter och resa utomlands.
Pastor Lennart Renöfält var ISAK:s förste ordförande och blev det på nytt i mitten av -talet,
då organisationen slog igenom rejält i medierna:
Från början och en bit in i  fick man alltid
presentera sig och förklara, men någonstans
där skiftade det över, och det räckte att man sade ISAK. Därefter ringde journalister ständigt.
Så fort det hände något i Sydafrika eller någon
svensk relation med Sydafrika, som var brott
mot bojkotten. Vi hann ju ibland inte ens gå ut
med något själva, innan vi blev kontaktade.
Men detta gav sig inte av sig självt; det var ett
långt och envetet kontaktskapande, och att
känna in vad som var opinionsmässigt möjligt
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att göra. Vi var ganska duktiga på den här biten. Ett annat bra grepp var våra undersökningar, där vi grävde fram unika uppgifter som
vi sedan lanserade medialt. Det gav oss en seriös roll när vi kunde skapa frågor som sedan
gick runt i massmedia. ISAK blev en betrodd
röst i massmedia.

Den accelererande utvecklingen i Sydafrika med
ökande motstånd och därmed ökad repression
från regimen kunde nu matchas med ett växande
solidaritetsarbete. Allt fler organisationer sökte
medlemskap. Trots en knapp ekonomi satsade
styrelsen på kansliet. Med ett förstärkt kansli
kunde styrelsen förbereda och genomföra uppvaktningar och lobbyinsatser hos ministrar, riksdagsledamöter och förvaltningar.
ISAK:s unika bredd blev ett viktigt exempel
utomlands och gav även en stark roll i samordningen av den internationella opinionsbildningen. Personliga möten med betydande personer ur
befrielserörelserna bidrog till uthålligheten i arbetet. Medier och andra aktörer insåg allt mer att
även om tempot var högt hade ISAK en tydlig
och ordentligt grundad strategi. Förhållandet till
ANC och SWAPO styrdes inte slaviskt av någon
doktrin utan av en fortlöpande analys av läget.
FN:s speciella kommitté mot apartheid bjöd
då och då in ett urval av organisationer, däribland ISAK, som av FN räknades till en av de
främsta anti-apartheidrörelserna (AA) i världen.
Dess internationella sekreterare Lotta JohnssonFornarve fick vid ett tillfälle representera de nordiska anti-apartheidrörelserna. Tidigt hade nämPå väg mot befrielsen

I samband med att Desmond Tutu fick Nobels fredspris 1984 besökte han Stockholm, och SENs generalsekreterare Lars B Stenström
tolkade honom i en länge omtalad predikan i Storkyrkan.
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ligen det internationella arbetet inletts med en
gemensam nordisk kampanj mot SAS flygningar
till Sydafrika:
I Stockholm satte vi upp en gatuteater med ett
SAS-flygplan på en kärra med representanter
från svenska Sydafrikaföretag i planet. Parallellt kördes en scen som visade hur illa svarta
gruvarbetare behandlades. Då detta uppfördes
utanför SAS kontor på Sveavägen i Stockholm
avstannade arbetet och personalen kom ut för
att förundrat betrakta vårt »flygplan«.
De nordiska AA-organisationerna träffades regelbundet och bevakade bland annat de nordiska
utrikesministermötena för att se till att Sydafrikafrågan alltid stod på dagordningen. Då Tjeckoslovakien efter östblockets fall ville släppa på de
sanktioner som förknippades med den gamla regimen, lyckades ISAK hjälpa till att förhindra
detta genom att visa på det svenska AA-arbetet.
Länge sköttes aktiviteterna av ett litet aktivistkansli inne hos AGIS. Först  fick ISAK i Solidaritetshuset ett eget rum på hela m. Året därpå utökades personalen till fyra anställda, inklusive en vapenfri tjänstepliktig, vtp-are. Aktiviteterna lokalt och centralt fick nu ett sådant genomslag i pressen, att man tvingades avstå från
pressklippsabonnemang för att inte knäcka ekonomin.

Opinionsbildning
inne i Sydafrika
Kampanjen mot SAS flygningar till Sydafrika var ett exempel på det Nordiska samarbetet.
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En växande flora av organisationer och traditionell muntlig kommunikation var givetvis centraPå väg mot befrielsen

la element i den inhemska opinionsbildningen
mot apartheidpolitiken. Det behövdes dock även
andra medier, och sådant krävde resurser – både
personella och ekonomiska. De förstnämnda
måste finnas på plats, de senare kunde möjligen
tillföras utifrån. Så skedde på skilda vägar.
ANC:s Radio Freedom sändes från fem afrikanska länder, men att lyssna på den kunde ge
fem års fängelse. Ändå lyssnade människor på
budskap och uppmaningar, på frihetssånger och nyheter som var
censurerade i radio, TV och
press inne i Sydafrika. Radio
Freedom behövde stöd på
många sätt: pengar och
hjälp att skaffa dyrbar sändar- och mottagarutrustning
men också enkla saker som vanliga
ljudkassetter. Don Ngubeni från redaktionen i
Lusaka uttryckte det så här då han gästade Sverige :
För oss är en kassett en viktig bit i vårt arbete.
Ljudet är vad det handlar om. Vi sänder iväg
den inspelade rösten, inte ett skrivet tal på ett
papper. Den levande rösten från ANC:s ledare
är personlig, och du lyssnar. Du kan bilda dig
en egen uppfattning: Vad är denna person för
människa? Vi sänder vår kassett till folket i
Sydafrika. Den avlyssnas. Den kopieras på
andra kassetter och sprids. Den spelar en stor
roll i kampen mot apartheid.
En del kassetter fördes in tomma, eller med givarens gamla musik kvar för att verka oskyldiga. Väl
På väg mot befrielsen

inne hölls de i
beredskap för
kommande
sändningar.
På andra lät
man det gamla innehållet
vara kvar i
– minuter,
för att sedan
spela in förbjudet innehåll. Kring
varje kassett
kanske det
samlades
– svarta för att
snappa
upp det senaste
i
kampen.
Detta innebar att
en gammal kassett, som bara låg och skräpade kunde förse tusentals med just det budskap de
behövde för att förstå situationen och delta i
kampen. Tormod Nesset berättar hur ISAK Oskarshamn jobbade med kassettinsamlingen:
Den blev väldigt rolig. På några av kommunens fritidsgårdar snickrades lådor i form av
väldiga spargrisar med en slits där besökarna
kunde stoppa banden. Vi pratade med ungdomarna om syfte, och bad dem att inte förvand143

Weekly Mail betydde mycket för att avslöja Apartheidregimen.

la lådorna till papperskorgar för diverse skräp.
Vara seriösa. Det blev väldigt lite skräp. Vi utbildade några ungdomar från varje gård, och
de pratade för saken och vaktade lådorna tills
gården stängde. Jättevälskött. Och det kom in
massor av band, en ungdomsgrupp i ISAK fick
vi på köpet.
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Det ursprungliga initiativet togs i Holland, och
idén togs upp av SIF-klubben vid Sveriges Radio.
Kristian Romare på radion hörde av sig till ISAK
tidigt  och ville bredda kampanjen genom att
samarbeta med insamling av bland annat kassettband. Det publika gensvaret blev så starkt, att
ISAK fick lov att sätta stopp!
Bush Radio i Kapstaden fick inte licens att sända men gick ändå ut i etern. De stoppades och utrustningen beslagtogs. Alternativa etermediers
genomslagskraft var alltför stor för att kunna tillåtas. Därför kom det huvudsakliga stödet via Afrikagrupperna att riktas till textmedier, som blev
den enda möjligheten att få ut en apartheidfientlig information. 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.
När Weekly Mail (numera Mail & Guardian)
förbjöds att utkomma en månad på hösten ,
kunde AGIS med hjälp av Sida finansiera en personalutbildning för att hålla ihop den, tills tidningen kunde börja komma ut igen. Det blev
starten på ett flerårigt stöd till tidningens journalistutbildning. Utbildningen låg väl i tiden; det
fanns få svarta journalister, och även de stora drakarna behövde rapportera från de svarta förstäderna. En annan alternativtidning i Johannesburg var Indicator, som kom ut varannan vecka.
Upplagan på   () var i stort sett graPå väg mot befrielsen

tisspridd och till större delen annonsfinansierad.
Att stödja afrikaansspråkiga medier som
Saamstaan i Oudtshoorn och Namaquanuus i
Springbok var av extra värde. 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 afrikaansspråkiga tidningen mot
apartheid. Tidningen leddes av Max du Preez, senare TV-kommentator (men avstängd ), 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 men kunde nås, när de ibland
tilläts lämna sina arbetsplatser.
Den inhemska opinionsbildningen behövde
även tillgång till böcker. Via SEN kanaliserades
resurser till flera förlag:
Ravan Press grundades  av Beyers Naudé
med flera knutna till Christian Institute, i första
hand för att publicera studier om raspolitikens
effekter. De användes också i svensk opinionsbildning. Staffrider lanserades efter Soweto
 som ett forum för främst svarta skribenter.
Många av publikationerna blev dock bannlysta.
Korpen är
Ravans
symbol.
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Skotaville Publishers satsade på att ge svarta en
chans att komma till tals och på att genom mycket låga priser nå så många som möjligt. Fackböcker dominerade deras utgivning, inklusive en
serie African Theology. I maj  bannlystes The
Unquestionable Right to Be Free. Essays in Black
Theology, och undantagstillståndet samma år
fick bokhandlare att plocka ner Skotavilles böcker från hyllorna för att inte råka illa ut.
När André Brinks roman »Kennis van die
sand« blev förbjuden , gav Taurus Publishers
ut boken som en ren protesthandling av några
universitetslärare. Förlaget blev ett av de få dit
censurhotade författare kunde vända sig. Bland
dem fanns Breyten Breytenbach, Nadine Gordimer, John Miles, Wilma Stockenström och Lettie
Viljoen. Mycket av det praktiska arbetet gjordes
utan lön av ägarna själva på fritiden. De motsatte
sig statlig inblandning i publicistisk verksamhet
och förhandlade aldrig med censurmyndigheterna. Av samma skäl överklagade de inte heller förbudsbesluten.
Därför gjordes flera försök att starta någon
form av nyhetsbyrå, bland annat Africa Press
News and Information Agency med Zwelakhe Sisulu som ledande person. Tanken var att för både
inhemska och internationella avnämare sammanställa upplysningar och producera artiklar
om häktade, dödade och försvunna personer
osv.. Via SEN beviljade Sida stöd men Sisulu
fängslades i juni , och projektet blev inte av.
Ett liknande öde drabbade det stöd som var avsett för The Press Trust of South Africa, en oberoende nyhetsbyrå med huvudkontor i Durban.
145

Inga affärer
med apartheid
Strategiska inslag i ISAK:s arbete var från första
början de årliga och alltmer professionella kampanjveckorna.  var temat Nordisk aktion mot
apartheid, och det lokala arbetet riktades in mot
riksdagens översyn av investeringsförbudet, konsumentbojkotten, de politiska fångarna samt stödet till ANC och SWAPO. Lagom till kampanjveckan frigavs Toivo ya Toivo, en av SWAPO:s
grundare.
Temat  var Ungdom mot apartheid och genomfördes på  orter. I samarbete med Afrikagrupperna och Elevorganisationen förberedde
kansliet veckan med ett tiotal seminarier och stod
även till tjänst med talare till de lokala grupperna.
Fruktaktioner och demonstrationer ingick i
handlingsarsenalen.
För ett fritt Namibia – isolera Sydafrika! var temat . Nu sattes för första gången Namibia i
fokus, och aktioner mot Swakarapälsar genomfördes på olika håll. I takt med att Sydafrikas militära närvaro ökade stärktes motståndet. Veckan
genomfördes på över hundra orter.
 års tema Inga affärer med apartheid sammanfattade i hög grad kärnan i ISAK:s verksamhet. Lagom till kampanjveckan kom äntligen beskedet om handelsförbud från och med  juli.
Även om mediernas intresse hade börjat svalna,
gällde det nu att spåra de företag som envisades
med att söka kryphål i lagstiftningen.  orter
var nu engagerade i kampanjveckan.
 bjöd på ett dubbeltema: Barn mot apart146

heid – inga affärer med Sydafrika. Liksom året innan hade nu kampanjtidningen tabloidformat,
vilket gjorde den både billigare att trycka och lättare att läsa. Det kändes också lite mindre pretentiöst. Genom barnperspektivet nådde man nya
grupper, framförallt skolorna. På företagssidan
kunde man under året med skriften Moral till salu. Apartheid-affärer på nya vägar av »Henrik
Adolfsson« alias journalisten Lasse Herneklint
följa upp en tidigare skrift Apartheid. Från ett besök i en guldgruva kunde han berätta:
Ett testrum visades, en stor gymnastikhall av
betong med en slags gedigna bänkar fastgjutna
i golvet. Här fördes de så kallade gästarbetarna
från frontstaterna runt Sydafrika in, och så
höjdes temperatur och luftfuktighet till de värden som gällde under jorden. Därpå måste arbetarna gå upp och ned för betongklossarna
under timmar. De som klarade testet fick anställning, resten sändes i retur. Ju bättre man
klarade testet, desto längre ner i gruvan hamnade man. I Sverige kan man inte ens göra så
mot boskap utan att få en anmälan på halsen.
De svenska företag som inte drog sig ur Sydafrika
satt också i styrelsen för Näringslivets Internationella Råd. Internationalismen tycktes ha ett något
begränsat fokus. Bortsett från PR-vinsten för
Sydafrika var deras närvaro teknologiskt värdefull, i vissa avseenden avgörande. Atlas Copco och
de andra gruvföretagen stod på toppen av internationell gruvhantering. Utan dem skulle det bli
svårt att hämta upp guldet ur de kilometerdjupa
gruvorna. ABB:s fiberoptiska kablar och avancePå väg mot befrielsen

Kampanjveckan Ungdom mot apartheid
mötte ett starkt gensvar runt om i landet.

På väg mot befrielsen

147

svenska företag av
Affisch i en serie om
pp
Göteborgs Afrikagru

Aktion utanför SKFs huvudkontor i Göteborg

rade kraftöverföring var viktiga för den teknologiska utvecklingen. SKF:s kullager var visserligen
inte tekniskt nydanande, men utan dem gick det
inte att hålla pansarbilarna rullande på jakten efter skolbarnen i förstäderna. Afrikagruppernas
slagord SKF håller Sydafrika rullande var en realitet, och bolagsskatten gick rakt in i statsbudgeten,
som vid den här tiden avsatte  % till militären.
ISAK var framgångsrikt i sitt arbete för lagstiftade sanktioner, och Sverige låg också i ett internationellt perspektiv långt framme, men den
svenska lagstiftningen läckte som ett såll.

Svensk folkriksdag
mot apartheid
Med inspiration från Svensk folkriksdag för
nedrustning  ordnade ISAK tillsammans med
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bland annat Svenska FN-förbundet den ‒
februari  Svensk Folkriksdag mot apartheid.
Det blev en mäktig manifestation av folkrörelseSveriges engagemang i frågan:  delegater från
 organisationer behandlade insända motioner
i sex utskott:
Sydafrikas hot mot världsfreden, stödet till frihetskampen i Sydafrika och till Namibias väg mot
självständighet, men också plundringen av Namibias naturresurser, biståndet till frontstaterna,
samt givetvis ISAK:s kärnfrågor som de ekonomiska sanktionerna och FN:s svartlistning av idrott och kultur.
Folkriksdagens beslut togs i plenum efter diskussion om utskottens yttranden.
På folkriksdagen höll Olof Palme sitt sista anförande, och det historiska fotot av ANC:s presiPå väg mot befrielsen

Folkriksdagen samlade en lång rad organisationer även utanför ISAK.

dent Oliver Tambo och Olof Palme bredvid varandra togs just här. Lotta Johnsson-Fornarve, då
ledamot i ISAK:s styrelse, minns slitet före datorernas tid:
Allt fick skrivas på maskin, och alla ändringar
fick man sedan klippa och klistra in. Flera
hundra funktionärer av alla slag skulle organiseras i allt från att vakta dörrarna till att skriva
maskin. Folkriksdagen lyfte apartheidfrågan
och sanktionsfrågan något enormt, och bidrog
till att Sydafrikafrågan blev den största internationella frågan vid den tiden. Precis alla var
med, även Moderata ungdomsförbundet som
motsatte sig i princip allt. Detta var utmärkt,
På väg mot befrielsen

eftersom det skapade en polarisering till vilken
det var lätt att förhålla sig, och effekten blev
enande för de övriga delegaterna.
Detta var den största och bredaste sammankomsten i frågan, och kunde med sitt upplägg
ta viktiga politiska beslut vilket var mycket betydelsefullt i det kommande opinionsarbetet,
eftersom man kunde hänvisa till dessa. Plus att
den gav en enorm skjuts åt arbetet ute i landet.
Mängder med sportklubbar och fritidsorganisationer, fackföreningar och andra lokala organisationer som normalt inte ägnar sig åt samhällsfrågor var där. Mäktigt!
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Shellkampanjen – framgång
eller bakslag?
I strid mot FN:s oljebojkott försåg Shell i över 
år Rhodesia med olja, motsvarande  % av dess
behov, och på samma sätt Sydafrika.  började
ISAK sin bojkott av Shell. Kombinationen av
sämre fackliga villkor vid anläggningarna i Sydafrika och Shells strategiskt viktiga betydelse för
apartheidregimen utlöste den internationella
bojkotten. När bolaget avskedade ett -tal gruvarbetare vid kolgruvan i Rietspruit , retade
man upp FFI. På mindre än två år hade bojkotten
fått med sig fack över hela världen. Tiden hade
kommit för den hittills kraftfullaste aktionen mot
ett av de många företag som stödde apartheidstaten.
ANC hade redan  på en FN-konferens i
Paris uppmanat till bojkott av Shell, och i maj
 hade även Kyrkornas Världsråd diskuterat en
internationell bojkott mot Shell. Att såväl fack
som kyrkan tidigt engagerat sig betydde mycket
för den senare spridningen. Jonas Ideström var
vtp-are på ISAK och började jobba med kampanjen :
Jag hade länge haft ett eget brinnande Afrikaintresse, och jag kom rätt in i Shell-kampanjen.
I de kretsar jag befann mig, i Svenska Kyrkans
Ungdom, var det självklart att bojkotta Shell,
på samma sätt som det var självklart att bojkotta Nestlé. Jag märker fortfarande att jag aldrig tankar på Shell, och jag vet andra som säger
samma sak. Det fick ett väldigt genomslag.
I Sverige såldes Shells drivmedel och eldningsolja
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genom egna dotterbolag men främst av privata
företagare med leasingavtal. Strax före sommaren
uppmanade ISAK till bojkott mot dels köp av olja
från Shell till företag, institutioner, fastigheter
och andra storförbrukare och dels till bojkott av
Shells mackar.
Svenska Shellhandlarföreningen, vars medlemmar hade Shellmackar, tog kontakt med ISAK
och erbjöd sig att försöka förmå Shell att dra sig
ur Sydafrika. Som motprestation sköt ISAK upp
bojkotten av dessa mackar till i mitten av augusti.
Bojkotten av Shells egna mackar och övriga proPå väg mot befrielsen

av kampanjen visade oljebolagets aktiviteter på
dukter fortsatte. Augusti kom, men föga överrasmotsatsen. När det internationella bolaget höll
kande lämnade inte Shell Sydafrika. ISAK bebolagsstämma i Haag  offentliggjordes en
dömde ändå att det kunde skada Shell, att handlarna samarbetade med ISAK och att det fanns
vinstnedgång på  %. Detta tapp vållade öppen
svårigheter att argumentera för en bojkott av
oro hos aktieägarna. Dock gav inte styrelsen nåhandlarna inför allmänheten. Därför ställde
got svar om orsaken till försämringen. Man höll
ISAK två krav, som föreningen också gick med
masken.
på:
Även Holger Sandelin var vtp-are på ISAK:s
• att sända en gemensam delegation till Shells
kansli:
Innan Shellkampanjen var det hela enkelt, men
internationella huvudkontor
nu uppstod det plötsligt en ambiva• att ett gemensamt uttalande om
lens bland medlemmarna. När
Shells engagemang i Sydafrika
»Shell låtsades
svenska Shell plockade fram de ensom skulle läggas ut i mackarna.
oberörd av bojkotten, skilda mackägarna blev det problematiskt. När det kom till personer i
men
man
hyrde
in
grannskapet som man kände, och
Shell låtsades oberörd av bojkotten, men man hyrde in konsult- konsultfirman Pagan som kanske skulle gå i konkurs, då
firman Pagan International som
räckte inte allmänhetens stora stöd
International som
specialiserat sig på att bekämpa
till. Det blev en omöjlig pedagogisk
bojkottkampanjer. De hade övat
specialiserat sig på nöt att bojkotta Shell och samtidigt
undanta de Shellmackar som egna
sig på Union Carbides mörkatt
bekämpa
företagare driver
läggning av giftkatastrofen i Bhopal samt på Nestlés mjölkersättbojkottkampanjer.« Problemen hopade sig och den
ning, som dödat spädbarn i utvecklingsländerna. Pagan rekomvandalisering mot Shellmackar
menderade bland annat en »meningsfull dialog«
som militanta grupper utanför ISAK utfört slog
med kyrkor och fack via mellanhänder för detta.
väldigt tydligt mot kampanjen. De medlemmar
Det var exakt den taktiken som Shellhandlarföresom hade ett engagemang i internationella frågor
ningen använde sig av. När de inte uppfyllde de
hade stort förtroende för ISAK; där var kampanöverenskomna villkoren på ett hederligt sätt,
jen inte så kontroversiell. Teoretiskt var kampanutvidgades bojkotten även till dem. Men under
jen inget problem, men i praktiken blev det svårt
tiden hade ett dilemma uppstått i kampanjen,
på grund av sabotagen mot mackarna. Ungefär
precis som Paganstrategin avsett.
som att blåsa och ha mjöl i munnen samtidigt.
Trots att svenska Shell försökte spela oberört
Plötsligt hamnade ISAK i samma läge som
På väg mot befrielsen
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Att klippa kontokort blev en
del av kampanjen.
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Shellhandlarföreningen som hävdade: »Vi har
gjort vad vi har kunnat, bett Shell att lämna Sydafrika, men de struntar i detta.« Nu sade ISAK:
»Vi har uppmanat dessa aktivister att inte ta till
vandalisering, men de struntar i det.«
När attentaten trots detta fortsatte fick kampanjen svårigheter åt två håll. De militanta ansåg
att ISAK tog för stora hänsyn, var för vekt helt

enkelt. Detta var inte så svårt att ta. Värre var att
det uppstod en tveksamhet inom ISAK, främst
hos de liberala organisationerna. FPU lämnade
ISAK, och Folkpartiets Kvinnoförbund var också
kritiskt men stannade kvar. Svenska Kyrkan däremot stod fast, och där var kampanjen sanktionerad på högsta nivå i kyrkomötet . Den hittills
yngste delegaten skrev den motion om Shell-bojPå väg mot befrielsen

kott som passerade igenom utan vare sig
debatt eller reservation. Hans namn var
Holger Sandelin.
Shell-kampanjen blev tillsammans
med Företagskampanjen och Barn mot
apartheid ett slags flaggskepp för ISAK.
När det gäller att koppla ett socialt engagemang med konkreta handlingar
var det ett enkelt sätt att göra någonting. Eftersom vanliga människor i allmänhet inte köper särskilt många borriggar eller gruvutrustning, var det
svårt att som konsument bojkotta
Atlas-Copco. Shell-kampanjen var
bättre, eftersom det inte var en särskilt
stor uppoffring att ta sig till en annan
mack för att tanka.
ISAK:s förre organisationssekreterare Peter Göransson ser i backspegeln
fördelar med kampanjen:
Frågan var bra att samla folk kring
då handelsförbudet hade tagit bort
de sydafrikanska varorna från hyllorna. Kampanjen innebar att
Shells varumärke fick sig en törn.
Hade Shell varit oberörda skulle
de inte brytt sig om att kontakta
oss. Tyvärr var det mest attentaten mot Shellmackarna som syntes utåt för dem som läste
kvällspressen. På lokala orter som i Dalarna
och Oskarshamn var det nog annorlunda med
de fredliga aktioner som var kampanjens syfte.
Förresten höll jag på att få ett nytt jobb. Infor-
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Svenska kyrkan gick i främsta ledet i Shellkampanjen.

mationssekreteraren på Shell frågade mig: »Du
Peter, vad har du för utbildning? Det är folk
som du som vi behöver på Svenska Shell.«
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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.

8.

SKÖRDETIDEN
ÄR INNE

Namibia blir fritt
Under ledning av Martti Ahtisaari, FN:s femte
Namibiakommissionär, hade västmakterna,
SWAPO och frontstaterna enats  om konstitutionella principer för Namibia, men läget såg
ändå mörkt ut.  hade Frankrike, Storbritannien och USA inlagt veto rörande sanktioner mot
Sydafrika, och USA vägrade till och med att fördöma Sydafrikas senaste militära invasion i Angola. I stället krävde man att kubanska trupper
skulle lämna Angola för att sydafrikanska trupper
skulle dras tillbaka från Namibia. Att de förra var
där efter en inbjudan av landets regering och att
de senare var där illegalt spelade ingen roll. Att
minska det sovjetisk/kubanska inflytandet var för
USA viktigare än att ge Namibia frihet. SWAPO:s
svar blev att trappa upp den väpnade kampen
och bereda sig på en längre exil.

President Sam Nujoma presenterar Namibias flagga.

156

När dess ledare Sam Nujoma kom till Sverige i
maj , togs han emot som en regeringschef.
Förutom möten med Palme och utrikesminister
Bodström fick han träffa utrikesutskottet och
samtliga partiledare. Biståndet fick alltmer karaktären av utvecklingsprojekt, och från - behandlades SWAPO av Sida/UD som om man varit regering. Detta ställde helt nya krav på planering och transparens. Utbildning på bland annat
Sandö för hantering av administration och ekonomi blev därför en strategiskt viktig del av stödet. Insikten om behovet fanns på båda sidor, vilket också var en förutsättning för växande stöd.
Erik Karlsson, tidigare bland annat vice riksbankchef i Sverige och riksbankchef i Lesotho,
blev i förlängningen av detta samarbete senare
ekonomisk rådgivare åt Sam Nujoma och slutade
som chef för Namibias riksbank.
 utsågs Bernt Carlsson till FN:s sjunde Namibia-kommissarie för att leda övergången till
demokrati. Han hade arbetat tillsammans med
Olof Palme med förhandlingarna om fred i
Iran/Irakkonflikten, vidare varit partiets internationelle sekreterare och generalsekretare i Socialistinternationalen samt NGO-ambassadör på
UD. Sydafrika hade tillfogats ett förödmjukande
militärt nederlag i Angola. Läget höll äntligen på
att ljusna. Bernt Carlsson hade  fått till stånd
ett möte mellan SWAPO och vita namibier, och
Sydafrika var på väg att ge upp kontrollen över
På väg mot befrielsen

Den sydafrikanska flaggan halas en gång för alla i Namibias
huvudstad Windhoek.
Fotografen Kaleni Hiyalwa var
med i ett afrikagruppsprojekt.
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Namibia. Presidenterna Reagan och Gorbatjov
hade i september  enats om att de kubanska
trupperna skulle åka hem efter att de sydafrikanska dragits tillbaka till Sydafrika. Resolution 
om Namibias självständighet skulle nu kunna
förverkligas.
Den  december skulle Bernt Carlsson flyga
till New York för att tillsammans med övriga parter skriva under avtalet. Men planerna ändrades
på begäran av det sydafrikanska gruvbolaget de
Beers, som ville möta honom i London för samtal
om Namibias diamanter. Detta ledde till hans
död. Han blev en av de  som dog, när PAN
AM  sprängdes över byn Lockerbie i Skottland.
Arbetet för Namibias självständighet fortsatte
– trots vissa väpnade skärmytslingar – under ledning av Martti Ahtisaari. Valet hölls i november
. Trots att Sydafrika hade stött sju andra partiers valkampanjer med omkring  miljoner (i
dag närmare  miljoner!), vanns det överlägset
av SWAPO (%), medan Sydafrika närstående
Demokratiska Turnhalle-Alliansen fick %.
Den  mars  – på årsdagen  år efter
Sharpeville-massakern – blev Namibia äntligen
fritt, och Sam Nujoma installerades som landets
förste president. I enlighet med resolution 
från  inlemmades  också enklaven Walvis
Bay i Namibia.

Apartheidregimen retirerar
Utvecklingen i Namibia hade visat, att inte ens de
ledande västmakterna kunde i längden hålla den
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vita regimen under armarna. Den strategiska oljebojkotten hade i slutet av -talet börjat slå hårt
mot industrin. Dessutom förlorade Sydafrikas
allt fler viktiga handelsmarknader. Utsikterna att
vända den ekonomiska krisen var dystra.
Samtidigt hade det civila samhällets icke-vita
majoritet genom UDF och COSATU vunnit en
starkare ställning, och vita ungdomar började
alltmer ta avstånd från den förda politiken. Inom
NP växte en revolt fram. För regimen gällde det
att söka bädda för en mjuklandning.
Hemliga samtal inleddes med Nelson Mandela.  släpptes flera internerade svarta ledare
fria, men Mandela ställde politiska villkor frisläppandet. Den  februari  upphävdes bannlysningen av bland annat ANC, och tio dagar senare
blev Mandela en fri man. Hans budskap var entydigt: Isolera Sydafrika! Fortsätt med sanktionerna! Det är långt kvar till ett icke-rasistiskt samhälle. Med stöd av Kyrkornas Världsråd underströk Frank Chikane, då generalsekreterare för
Sydafrikas Kristna Råd, att det skulle vara »ett
gravt misstag om de internationella påtryckningarna mot regimen minskade i detta skede«, och
COSATU:s vice ordförande Chris Dlamini hade
samma budskap.
Vad skulle då ISAK – och dess  medlemsorganisationer och  stödföreningar – göra? Fortsätta, ja, men hur? Behovet av analyserande material var stort. I oktober  åkte en delegation till
Sydafrika. Resultatet blev skriftserien På väg mot
ett fritt Sydafrika med apartheid i bagaget. Frågor
som togs upp var våldet, den fackliga utvecklingen, utbildningssituationen, jordfrågan, ekonoPå väg mot befrielsen

De nyligen släppta ANC ledarna välkomnas i Stockholm i januari 1990.

min, kulturen mm. Redan i april  hade Hans
Gustafsson, Bertil Odén och Andreas Tegen i
skriften Sanktioner och Sydafrikas mineraler visat,
att världen mycket väl skulle kunna klara sig utan
På väg mot befrielsen

mineralerna därifrån. Världen var ny efter murens fall.
Det kommande valet – oklart när – skulle ställa stora krav på ANC, och ISAK behövde ge ett re159

jält bidrag. Pelle Knutsson tog
tag i ljuskampanjen Tänd ett
ljus – släck apartheid:
Det blev en försäljningssuccé större än kampanjtidningen. Jag vet inte
hur många ljus vi sålde
men minns hur Patrik
stod och langade lådvis
med ljus ut mot postkörningen. Vi gjorde
nybeställningar men
innan dessa tog slut ebbade kampanjen ut.
Den hade nått smärtgränsen för vårt distributionsnät och det tog ett bra tag att bli av med
alla ljusen, eftersom vi i andra omgången beställde rätt många.
Allt ISAK gjorde föll inte i god jord, t ex kampanjen Så ett frö för Sydafrika. De sydafrikanska fröna
trivdes inte i den svenska myllan. Tidigare hade
insamlingarna mest genomförts lokalt och i medlemsorganisationerna. Nu behövdes en högre
växel i form av en central insamling och lite nya
grepp. Hösten  fick Patrik Lönn ansvar för att
utveckla och samordna insatserna:
Min roll var att försöka samla in så mycket
pengar som möjligt… även viktigt symboliskt.
För ANC var det också betydelsefullt att pengarna inte togs från det ordinarie Sida-stödet. Vi
började nu blanda in insamlingslappar i tidningar som socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning med flera, och tog fram en profes160

sionell väggalmanacka som många även
utanför den solidariska kretsen köpte, eftersom den var välgjord. Året före valet
samlade vi in en miljon kronor, och det
var både vi och ANC nöjda med.

I folkomröstningen i mars  röstade
% av de vita väljarna för en avveckling
av apartheid genom förhandlingar. De hade äntligen förstått tecknen på väggen. För
många av dem var möjligheten till förnyat
internationellt sportutbyte ett starkt argument. Efter flera års förhandlingar – Convention for a Democratic South Africa
(CODESA) – kunde parterna presentera ett
utkast till ny konstitution: lika rösträtt för alla,
två kammare och en enhetsstat med federala och
regionala organ.
I april  skulle det för första gången bli allmänna val i Sydafrika. Vem kunde garantera att
de skulle bli fria och rättvisa och därmed demokratiska? I det längsta sökte Inkatha Freedom
Party (IFP) sabotera processen och bestämde sig
först några dagar före valet att delta.

Mandela i Globen
»Släck inte elden just när grytan börjar koka« var
Nelson Mandelas ord till tolv tusen entusiastiska
åskådare i solidaritetsgalan i Globen den  mars
, bara en dryg månad efter frisläppandet.
Sverige var det första landet utanför Afrika på
hans utlandsresa, och det var ingen tillfällighet.
Kommittén för Nelson Mandelas frigivning var arrangör. I den ingick de flesta av ISAK:s medlemsPå väg mot befrielsen

Astrid Assefa, Cyndee Peters, Elise Einarsdotter och Nelson Mandela.

organisationer, Sida och en rad fackliga organisationer m.fl. Det var ett ekonomiskt vågspel, trots
att artisterna ställde upp gratis. Ljud, hyra och löner till så där  personer för andra tjänster kostade, men det gick vägen.
Med artister som Miriam Makeba, Cyndee Peters, Astrid Assefa, Tomas Ledin och en rad andra,
På väg mot befrielsen

plus tal av statsminister Ingvar Carlsson samt ett
antal afrikakörer, som bildade en för kvällen skapad jättekör och avslutade sitt framträdande med
Nkosi, sikelel’ iAfrika!, var kvällen ett världsevenemang.
Plötsligt kom den amerikanske presidentkandidaten Jesse Jackson neddimpande med ett säll161

skap, helt oannonserat. Inte en stol fanns det på
VIP-läktaren, men som tur var hade ANC:s Alfred Nzo med hustru stannat hemma, så det blev
två platser lediga. Resten av sällskapet fick stå i
korridoren.

Den svarta förstaden
och våldet
Apartheid levde fortfarande, sjuk men inte död.
Det var därför viktigt att spegla läget i landet.
ISAK valde  att försöka förmedla känslan av
svart förstad genom projektet Den Svarta Förstaden. Tanken var att skildra såväl förtrycket, misären som styrkan, motståndet. Det blev en vandringsutställning på drygt  m. Det var ljud och
bilder och som en kulvert rakt in i förstaden och
dess scenerier med ett riktigt plåtskjul med säng
och tapetserat med affischtidningar. De dofter
och ljud man försökte skapa uppskattades väl inte på alla bibliotek, som fick del av den men inlevelsen blev stark. När människorättskämpen
Howard Varney från Legal Resources Center i
Durban fick se utställningen blev han förbluffad:
»Hur fan har ni lyckats med det här.« Det hela
var så autentiskt att han kände att han gick in i
Alexandra! Särskilt de bilder som fångade de
poliser och militärer som ofta fanns i förstäderna i form av svetsade skrotskulpturer i stället för fågelskrämmor.
Den demokratiska processen var långtifrån säkrad ens med Mandela fri, och det politiska våldet
gjorde sig gällande i de svarta förstäderna. Svartmot-svart var ur regimens perspektiv idealiskt,
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och man gjorde allt för att understödja existerande spänningar. IFP, lett av Gatsha Buthelezi,
lånade sig till detta hantverk, och deras krigare
vapenövades på hemliga farmer av den sydafrikanska armén.
I september  ingicks en fredsöverenskommelse mellan  av de viktigaste aktörerna. COSATU i Durban hade under flera år utarbetat metoder för att lösa konflikter och få till stånd lokala
fredsöverenskommelser. De var vägledande för
National Peace Accord. Militären liksom högeroch vänsterextremister stod dock utanför.
 tilltog våldet. I juni dödades  männiPå väg mot befrielsen

En aktivist ser tillbaka
En av de många aktivisterna var Magnus Walan, som både
ideellt och professionellt under många år var indragen i solidaritetsarbetet:
Min 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 i självständighetsfirandet i Zimbabwe . Genom Afrikagrupperna och ISAK fick jag
ANC:s förtroende att resa in i apartheids Sydafrika som
en representant för solidaritetsrörelsen i Väst. Mina
Sydafrikaresor 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 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 KwaZulu-Natal förklädd till katolsk Pater.
Sydafrika var en politisk skola på flera plan. När vänner i
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Magnus Walan representerade Afrikagrupperna på UNESCOs
extra generalförsamling i Paris om Namibia 1980. T.h. Ruth
Mompati från ANC.

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
blev 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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skor i kåkstaden Boipatong i en massaker, som
fick ANC att lämna förhandlingarna. Förövarna
var vigilantes – regimens hantlangare – ingen nyhet i sig utan känt från -talet. De internationella medierna var oftast okunniga och förmedlade
okritiskt den officiella polisversionen. IFP-anhängare bussades till »hostels« i närheten av gruvor och andra industrier, varifrån man gjorde
nattliga räder in i kåkstäderna. Om det blev en direkt eldstrid mellan ANC och IFP, valde polisen
och armén att antingen blunda eller stödja IPF.
Många fruktade, att ett inbördeskrig skulle
bryta ut i de svarta förstäderna. Vita fascister som
Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) rustade
sig. I detta läge blev behovet av oberoende information mycket stort. ISAK sökte därför skapa sig
en bild av läget inte bara från ANC utan även från
Legal Resource Center, frikyrkornas biståndsorgan Diakonia med säte i Durban och Network for
Independent Monitors (NIM), som bevakade
och dokumenterade våldet i förstäderna.
Som väntat upphörde våldet snabbt efter valet
.

På nya vägar för fred
FN hade  beslutat att sända Peace Monitors
till Sydafrika för att söka dämpa våldet och göra
allmänna val möjliga. I Sydafrika växte oron inför
det ökande våldet. National Peace Accord var ett
positivt men otillräckligt bidrag. I augusti 
lanserades The Ecumenical Monitoring Programme in South Africa (EMPSA) av Kyrkornas
Världsråd för att. kyrkorna genom en internationell närvaro skulle komplettera regeringarnas in164

satser. Internationell samordnare var Barney Pityana med en bakgrund i bland annat BCM. I
Sydafrika var Beyers Naudé ordförande för EMPSA.
Svenska EMPSA kom dock i huvudsak att integreras i PEMSA, Peace Monitoring in South Africa.
Tidigare gemensamma erfarenheter och nya impulser gjorde projektet möjligt. Det kom att engagera totalt  organisationer med facklig, kristen,
freds- och solidaritetsbakgrund.  fredsövervakare åtog sig minst sex veckors övervakning under sammanlagt fem månader inför, under och
efter valet i april . Det går att peka på tre viktiga förutsättningar för projektet:
. Det breda och mångåriga samarbetet i ISAK
var inte bara en viktig praktisk erfarenhet
utan också ett uttryck för gemensamma
grundvärderingar.
. Kontakterna med EMPSA för kyrkornas del
och med NIM i Sydafrika för Palmecentrets
del bidrog till insikterna om både behov och
möjligheter. Företrädare för dem deltog f. ö. i
det möte i juni  som drog upp riktlinjerna
för samarbetet.
. SEN (senare Sveriges Kristna Råd) hade med
Margareta Ingelstam som eldsjäl i flera års tid
arbetat med att utveckla ickevåldsstrategier.
Ett resultat av detta var en kurs i konfliktlösning, kommunikation, förhandlingsmetodik
och ickevåld, som hon och Joe Seremane, chef
för Justice and Reconciliation Department vid
Sydafrikas Kristna Råd, hade utarbetat. Den
första kursen hölls i Sigtuna med femton deltagare från vardera Sydafrika och Sverige
På väg mot befrielsen

PEMSA förutsatte praktiskt samarbete med att
organisera, rekrytera, utbilda och avrapportera
fredsövervakare, som ställdes till förfogande för
frivilliga organisationer i Sydafrika. Det byggde
vidare på erfarenheter av liknande uppgifter inom kyrkor och fredsorganisationer men var till
form och omfattning ändå nytt. En absolut förutsättning för projektet var att Sida finansierade
det. PEMSA sågs i Sverige även som ett pilotprojekt för att utveckla en modell för fredstjänst, och
metoderna har senare använts av svenska organisationer i samband med uppdrag för freds- och
valövervakning.
Till förberedelserna hörde en fact-finding-resa
till Sydafrika, i vilken bland annat Pelle Knutsson
och Magnus Walan deltog för ISAK. Den förre
berättar:
Till mina mest livsskakande möten hör när jag
och Magnus satt på Inkathas kontor och pratade med dom här killarna som var ute och mördade människor på nätterna, och vi hade samtal med dem om ett demokratiskt Sydafrika.
Alla visste vilka alla var och alla visste vad alla
gjorde och alla visste var alla sov följande natt.
Och där satt vi och förde en dialog som på
ytan var iskall. Jag kände att allt kan hända i
den här miljön.
Några dagar senare körde vi på natten ut ur
en kåkstad utanför Port Shepstone. Det fanns
bara en infart och en utfart för att invånarna
skulle kontrolleras. Vi stoppades av ett SADFmilitärfordon, och en finnig blek militär beväpnad till tänderna och med nervösa händer
lyser in i bilen och ska ha reda på allt, innan vi
På väg mot befrielsen

Fyra svenskar som ingick i PEMSA. Från vänster Martin Misgeld, Robert
Eriksson, Bengt Gabrielsson och Åke Forsberg.

får åka. Bakluckan var full av ANC-tröjor, och
hade de öppnat den så hade allt kunnat hända.
Då var jag riktigt rädd.

Några veckor före valet åkte  representanter
från ISAK för att fungera som valobservatörer i
bland annat en av landets största kåkstäder,
Mdantsane utanför East London i östra Kapprovinsen. Där övervakade de bland annat partiernas valmöten, offentliga debatter, marscher och
demonstrationer. Under valet observerade och
rapporterade man hur valet sköttes i olika vallokaler främst på landsbygden, där inte andra internationella observatörer fanns på plats.
Det var med stolthet och engagemang, som
väljarna gick till val. Hela % röstade, och valet
gick förbluffande fredligt till.
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ISAKs grupp av valövervakare i Östra Kap.

Vägen till valet
Den stora majoriteten av de röstberättigade hade
aldrig någonsin röstat. Hur skulle man få alla dessa att gå till valurnorna? Det – och inte konkurrensen från andra partier – var ANC:s stora bekymmer. På inrådan från socialdemokraterna
och efter en viss tvekan från ANC bildades därför
en särskild organisation för väljarutbildning –
Voter Education and Election Training Unit (VEETU) – i september . Styrkan låg i dess bredd
av religiösa, fackliga, medborgerliga och kvinnoorganisationer, samt en folkbildningspedagogik
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som aldrig prövats i Sydafrika förut. Den opartiska grunden gjorde det möjligt för Sida att stödja
arbetet.
VEETU-projektet hade ett tydligt mål. Alla
som var röstberättigade skulle gå och rösta på
valdagen. För att kunna nå mer än  miljoner
väljare måste ringar spridas på vattnet genom utbildning i industriell skala. Från januari  till
valet i april  ( månader) genomförde VEETU  utbildningar – helg- och veckokurser, ofta med övernattningar och mat, ibland med mer
än   deltagare. Omkring   utbildare –
På väg mot befrielsen

kursledare – utbildades under denna tid och man
nådde direkt , miljoner väljare. I ett provval
deltog   personer.
VEETU:s arbete dokumenterades och utvärderades, både i Sverige och i Sydafrika. Det var ett
unikt folkbildningsprojekt, inte bara i sydafrikanskt perspektiv. Själva skrev man Bringing out
the Vote – Masstraining as an organising tool –
självklart som handbok för andra som ville göra
samma sak.
Efter CODESA-uppgörelsen hade partierna
inte något inflytande över själva valproceduren.
Ansvaret låg nu på the Independent Electoral
Commission. Valet skulle ske i nära samarbete
med världssamfundet. En mängd länder, däribland Sverige, uppmanades av FN att utse totalt
 valobservatörer.
Ett problem var att det vita samhället med statligt stöd kontrollerade radio och TV, stora delar
av pressen samt själva valapparaten. Dessutom
var många av den kommande valmanskåren analfabeter. Problematiskt var också att de vita farmarna inte ville släppa in ANC:s valinformatörer,
samtidigt som de svarta lantarbetarna vägrade
lyssna till NP:s motsvarigheter.
Nu drog också ISAK:s och Afrikagruppernas
Fritt Sydafrika-insamling och Slå på trummaninsamling igång på allvar, där ett av målen var att
utrusta en videobil och utbilda förare och besättning. Den började med att besöka byar i norra
Transvaal med de tre »hemländerna« Venda, Lebowa och Gazankulu, vars befolkning tillhör de
allra mest eftersatta. Många ensamstående kvinnor försörjer där stora familjer på små magra jorPå väg mot befrielsen

Beatie Hofmeyr och Roshene Singh, VEETU, planerar väljarutbildning.

dar, medan männen jobbar i Johannesburg. Vidare gick pengarna till stöd för utbildning av valarbetare från ANC och dess allierade, och till tryck
av ANC:s handbok för utbildning av valarbetare.
Solidaritetsimperialism var ett problem.
Många internationella aktörer ville nämligen tala
om för sydafrikanerna hur de borde göra. National Democratic Institute hade både pengar och
folk men ville utbilda folk för ett amerikanskt
valsystem. Beatie Hofmeyr samarbetade bland
annat med Bo Toresson och Birgitta Silén och
skrev även Sydafrikas första valhandbok:
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Britter, tyskar, italienare, irländare hade liknande attityd.
Svenskarna var helt annorlunda. Jag glömmer aldrig det första mötet med Bo Krogvig. Vi
tog upp allt möjligt och han sa: Allt ni gör ska
bedömas utifrån om ni har satt väljaren i
centrum för den aktiviteten. Det blev en ledstjärna för oss. Svenskarna hade ett sätt att alltid snabbt komma till saken på ett mycket enkelt sätt. Det var bara svenskarna vi hade ett
direkt partnerskap med. De var störst och dem
vi hade mest nytta av. Vi uppskattade att de gav
oss input där de var experter, med förberedelser, planering, att skriva handböcker – men
också att de lät oss ha huvudrollen.

Uppdraget slutfört
Slå på trumman. Stort gemensamt
insamlingsprojekt för
ISAK och Afrikagrupperna.

Jag minns en diskussion med en afroamerikansk kvinna när jag ifrågasatte deras metoder.
Då sa hon, på sin bredaste amerikanska att
»Honey, du måste faktiskt bara lita på oss, vi
har gjort det här i mer än hundra år«. Då kunde jag faktiskt inte låta bli att säga att »Hur
kommer det sig då att mindre än  procent av
den afroamerikanska befolkningen röstar? Vi
hoppas åtminstone på  procent.« Så slutade
samarbetet med amerikanerna. Men det var
inte bara de som betedde sig på det här viset.
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ANC vann en förkrossande seger i valet med nära
% och bildade – som överenskommet i CODESA-avtalet – en nationell enhetsregering tillsammans med NP och IFP. Den  maj  svor
Nelson Mandela presidenteden, och vice presidenter blev Thabo Mbeki och F W de Klerk. ISAK
kunde med fog säga Mission accomplished, något
som få folkrörelser förunnats. Därför lades ISAK
ner.
ISAK blev kulmen på den mångåriga svenska
solidaritetsrörelsen för södra Afrikas befrielse
och som kom att omfatta en unikt stor del av det
svenska folket. Den syntes inte lika mycket på gator och torg som den mycket mer uppmärksammade Vietnamrörelsen, men dess omfattning,
folkliga förankring och inflytande över politiska
beslut var mycket större.
På väg mot befrielsen

ISAK fick en arvtagare: Nätverket för södra Afrika. Dess medlemmar utgörs i dag av olika solidaritetsorganisationer, vänskapsföreningar, kyrkor, folkhögskolor, studieförbund och politiska
organisationer. Syftet är att stödja en hållbar utveckling i södra Afrika – baserad på social och
ekonomisk rättvisa, fred och demokrati – genom
ett brett förankrat samarbete.

Det otåliga tålamodet
Den stora berättelsen globalt handlade om befrielsen av Tredje världen, tvåtredjedelsvärlden, som
den också kallats utifrån befolkningstalen, fast
den siffran var en underskattning redan år .
Nu lever över % i Asien, Afrika och Latinamerika. Vid -talets början svepte förändringens
vind över Afrika, en stadig passadvind, som nedmonterade kolonialmakten i  afrikanska länder
 (totalt  under decenniet). I södra Afrika
kedjade sig vita regimer fast vid makten, och diktaturen Portugal vägrade släppa sina kolonier
fria.
Resultatet blev det -åriga kriget, som bestod
av många krig i många länder med många olika
drivkrafter. Det innebar att minst   människor aktivt berövades livet. I befrielsekrigen sårades hundratusentals människor, hundratusentals
barn berövades sin barndom (en del för att vara
barnsoldater), de livslånga traumatiska skadorna
på södra Afrikas befolkning är oräkneliga, det direkta och indirekta våldet är ännu en levande realitet i många av de berörda länderna, mänskliga
rättigheter sitter trångt på många orter, rättvisan
och freden låter ännu vänta på sig, de fattigaste är
På väg mot befrielsen

ännu fattiga. Var då allt solidaritetsarbete förgäves?
Nej.
Det kunde ha blivit bättre, om inte en del av
länderna hade haft så stora naturrikedomar, att
de var lockande byten för stormakter och storföretag. Olja och diamanter (Angola), platina, guld
och kol (Sydafrika), aluminium och vattenkraft
(Moçambique), uran och diamanter (Namibia)
och mycket bördig jord (Zimbabwe) är exempel
på deras naturresurser. De förlängde kampen och
är än i dag en källa till politisk oro.
Det kunde ha blivit bättre, om stormakterna
hade lagt sig i mindre, om de inte med stor energi
ägnat sig åt proxy wars, stormaktskonfrontationer via ombud, som backades upp och stöddes
med vapen och annan militär utrustning. Värst
drabbade av detta fenomen var Angola och
Moçambique, som – utsattes för förödande sydafrikanska angrepp – påhejade av USA och
Storbritannien i det kalla krigets tecken. Enligt
UNICEF uppgick överdödligheten till hela ,
miljon i södra Afrika, varav   i frontstaterna,   i Angola och   i
Moçambique. Nästan två tredjedelar var barn
under fem år. Enligt en FN-rapport  hade
Sydafrikas aggression lett till att , miljon från
nämnda länder flytt till grannländerna, över 
miljoner var internflyktingar och de
ekonomiska förlusterna var ofattbara
 miljarder dollar.
Det kunde ha bli169

Sydafrika med benäget stöd från USA, lämnade död och förödelse efter sig i stora delar av södra Afrika. Här en bombad
möbelfabrik i Angola 1979.

vit bättre, om det internationella samfundet hade
engagerat sig tidigare och starkare. Om säkerhetsrådet tidigt hade slagit fast,
att de portugisiska kolonierna snabbt måste avvecklas i enlighet med tidigare FN-beslut
att systematiska kränkningar av grundläggande
mänskliga rättigheter i rhodesisk och sydafrikansk skala är fullständigt oacceptabla och
därför genast måste upphöra
att fortsatt vägran att följa dessa principer kommer att besvaras med en långt gående ekono170

misk, kulturell, politisk och social blockad av
dessa länder.
Om allt detta hade varit fallet, då hade hundratusentals människoliv liksom även stora ekonomiska, kulturella och sociala värden sparats. Nu blev
det inte så.
Det kunde ha blivit värre. Om det inte hade
funnits en bred internationell solidaritetsrörelse,
som trängde in i skrymslen och vrår och som
nådde in i människors hjärtan via nya och gamla
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folkliga rörelser, då hade etablerade ekonomiska
och politiska intressen ensamma fått dominera
och i praktiken styra den internationella världsordningens agenda. Och vem vet, om inte både
Portugals koloniala styre och de vita minoritetsregimerna hade funnits kvar i en eller annan
form?
Det kunde ha blivit värre, om inte politiker
och regeringar i många länder – särskilt i Sverige
och i Norden i övrigt – tvingats att lyssna till och
ge efter för brett förankrade folkliga opinioner,
som krävde en moraliskt försvarbar politik gentemot befrielserörelserna och de regimer de bekämpade.
Det kunde ha blivit bättre. Det kunde ha blivit
värre. Nu blev det inte så. En annan värld blev
möjlig. Hur kom det sig? Flera samverkande faktorer och perspektiv kom att bli styrande för Sveriges oproportionerligt stora inflytande på befrielsekampens alla områden – utom de militära:
1. DE TIDIGA SVENSKA opinionsbildarna be-

fann sig inte på det politiska fältets ytterkant.
Tvärtom hade de centrala positioner i den liberala pressen, intellektuella och kyrkliga aktörer gjorde sig hörda, afrikanska röster kom
tidigt till tals på kyrkliga förlag.
2. DEN FÖRSTA VÅGENS organisatoriska

förankring skedde bland elev- och studentorganisationer, sen bland de kristna ungdomsorganisationerna, därefter inom politiska ungdomsförbund i mitten och till vänster
samt hos andra, internationellt inriktade, akPå väg mot befrielsen

Collage av Christer Temptander som Afrikagrupperna sålde till förmån för ANC.

törer. I den andra vågen kom de samordnade
Afrikagrupperna, som hade såväl engagemang som aktuella och djupa kunskaper inifrån Portugals kolonier och om Sydafrika
och Namibia. I en tredje våg i mitten av talet tillkom medierna, som äntligen vaknade
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upp på allvar. Det tålmodiga solidaritetsarbetet hade på den punkten äntligen burit
frukt.
3. OLOF PALME hade tidigt utvecklat nära per-

sonliga kontakter med frontstaternas viktigaste ledare, Tanzanias Julius Nyerere och
Zambias Kenneth Kaunda. Kampen mot
Portugal och de vita minoritetsregimerna
sågs därför av Palme inte i ett Öst-Väst- utan
i ett Syd-perspektiv. I förening med en småstats egenintresse av att respekten för folkrätten upprätthålls, innebar detta en närmast
anti-imperialistisk förståelse av konflikten.
Intressant nog tycktes samma tolkning prägla synen även bland ledande centerpartister
och folkpartister.
4. VIDARE SÅGS KONFLIKTEN också ur en demokratisk synvinkel: Rätten till majoritetsstyre och därmed självbestämmande som en
förutsättning – men inte garanti – för mänskliga rättigheter och människovärdigt liv.
5. SLUTLIGEN fanns det ett svenskt intresse att

stärka det alliansfria blocket genom att söka
förhindra att befrielserörelserna blev alltför
beroende av den ena eller andra sidan i det
kalla kriget. Genom ett ekonomiskt och politiskt stöd skapades även förutsättningar för
en politisk dialog, trots att stödet gavs utan
ideologiska bindningar.
Med starkt stöd i den folkliga opinionen var det
därför naturligt för svenska regeringar att obero172

ende av partifärg utveckla nära relationer till befrielserörelserna och deras ledare. På en punkt
rådde dock länge, ja, nästan hela tiden, en konflikt mellan det politiska etablissemanget och den
breda solidaritetsrörelsen: frågan om ekonomiska sanktioner.
Varför ville inte regeringarna införa unilaterala
ekonomiska sanktioner mot Portugal och Sydafrika (i Rhodesias fall fanns det bindande beslut
av säkerhetsrådet)? Och varför – när de väl kom –
med så små steg i taget? Huvudsakligen två motiv
är tänkbara:
• ekonomiska, det vill säga omsorg om svenska
företag i respektive land och om den svenska
exporten och därmed frågan om arbetstillfällen i Sverige
• rädslan att avsteg från folkrätten skulle undergräva denna till förfång för ett litet land
som Sverige.
Vilket av dessa motiv som var starkare är svårt att
bedöma. Medan folkrätten i fråga om ekonomiskt stöd till befrielserörelserna sågs som ett argument för stöd (om än inte initialt), sågs folkrätten i fråga om ekonomiska sanktioner som ett
starkt argument mot. I det ena fallet tog den politiska verkligheten över de juridiska principerna. I
fråga om positivt stöd sågs dessa som mer tänjbara.
I det andra fallet var de juridiska principerna
(endast säkerhetsrådet hade mandat att fatta bindande beslut om sanktioner) länge viktigare än
den politiska verkligheten. Denna innebar, att säkerhetsrådet aldrig kunde förväntas ta något bePå väg mot befrielsen

En jordreform i Sydafrika kompenserar för Apartheidtidens tvångsförflyttningar. Dansande och jublande kvinnor i Kaiskamahoek Sydafrika efter att avtalet om kompensation skrivits under. Ett exempel på var svenskt NGO bistånd bidrar.

slut om ekonomiska sanktioner; veto från västmakterna var oundvikligt. Det skedde även, när
Sverige i säkerhetsrådet – med stark nordisk uppbackning – lade fram förslag till sanktioner. Först
efter detta misslyckande bestämde sig Sverige (efter Danmark och Norge) för att införa ett generellt handelsförbud mot Sydafrika.
Den allmänna opinionens uthålliga otålighet
blev i längden politiskt omöjlig att stå emot. Det
är en viktig lärdom för framtiden. En annan politik blev möjlig.

Vad hände sen?
En annan värld blev möjlig, men hur blev det?
Bilden är både mörk och ljusnande:
I Moçambique beräknas   ha dödats i
På väg mot befrielsen

ett -årigt krig (-) mellan regeringen och
Renamo (Resistência Nacional Moçambicana),
det senare stött av Rhodesia, Sydafrika och USA. I
Angolas interna väpnade konflikter -
med och utan utländsk inblandning dödades
uppskattningsvis  . Guinea Bissau har genomlidit flera militärkupper, Namibia har haft en
revoltunge, Sydafrika har skyddat både Burmas
militärjunta i säkerhetsrådet och grannen Mugabe, och Zimbabwe har drabbats hårt av vanstyre
och våld med katastrofala följder för befolkningen. Samtliga länder ligger numera långt ner på
välfärdsskalan Human Development Index. En
viktig orsak utöver ovannämnda problem är aids.
Tragiskt nog alltså inte en utveckling enbart eller ens främst präglad av rättvisa, fred, demokrati,
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mänskliga rättigheter, ekonomisk och social
blomstring. Ärren från de många krigsåren har
varit för många. Naturresurserna för frestande
för internationella intressenter. Makten för åtråvärd för dem som inte vann för att de skulle lägga
ned sina vapen. Att »lösa« konflikter med våld
blir lätt en vana, också för den som vunnit.
Borde den breda internationella solidaritetsrörelsen ha varit mer kritisk också mot de »genuina« befrielserörelserna? Ja. För deras egen skull.
För de berörda människornas skull (se ovan En
aktivist ser tillbaka). Konsten att å ena sidan säga
»Ni har rätt att på egna villkor genomföra befrielsekampen« och att å den andra sidan varna »Våld
riskerar att föda våld; minimera därför våldet och
gör allt för att bryta dess onda cirkel«. Den
konsten är svår. Att efter befrielsen växla sin solidaritet med de förtryckta till en kritisk bevakning
av de nya makthavarna är en ännu svårare konst.
Land

ANGOLA
BOTSWANA
MOÇAMBIQUE
NAMIBIA
SYDAFRIKA
TANZANIA
ZAMBIA
ZIMBABWE

Befolkning

15,9 milj
1,7 milj
19,7
2 milj
47 milj
38 milj
11,7 milj
13 milj

Andel som lever
under 2$ dag
iu
50,1
78,4
55,8
34,1
59,7
87,4
83

Ett annat uttryck för solidaritet. Det orkade inte
solidaritetsrörelsen leva upp till.
Å andra sidan har Angola och Moçambique tagit sig ut ur krigets skugga och har nu en mycket
stark (om än skevt fördelad) ekonomisk utveckling. Demokrati har i alla fall introducerats i
Moçambique.
Namibia har en för afrikanska förhållanden
stark demokrati; dess konstitution är en demokratisk förebild. Man har hela tiden haft en positiv ekonomisk utveckling om än inte stark nog att
lyfta folket ur fattigdom.
Sydafrika har rätt framgångsrikt hanterat arvet
från apartheid genom ett imponerande försoningsarbete. Som en regional stormakt har man
stärkt Afrikas plats internationellt. Vidare har
man nu fått igång en ekonomisk utveckling, som
gör det möjligt att förstärka de ekonomiska
skyddsnäten för de svagaste och även börja
Andel HIV/smittade
mellan 15–49 år
3,7 % (280 000)
24,1 % (260 000)
16,1 % (1,6 milj)
19,6 % (210 000)
18,8 % (5,3milj)
6,5 % (1,3 milj)
17,0 % (1 milj)
20,1 % (1,5 milj)
11 450 000

Föräldralösa
pga AIDS
0–17år
160 000
120 000
510 000
85 000
1 200 000
1 100 000
710 000
1 100 000
4 985 000

Livslängd
män (kv ngt
högre)
38
40
44
52
47
47
40
37

Källa: UNAIDS 2006
HIV/AIDS är det stora hotet mot utvecklingen i södra Afrika och det som gör att, trots anan positiv utveckling, länderna
faller i indexet för mänsklig utveckling, HDI
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minska arbetslösheten.
Zimbabwe under Mugabe förblir sorgebarnet
tills demokratiskt sinnade
krafter kan ta över.
Vad hände då med den
svenska solidariteten?
Efter frigörelsen engagerade sig Afrikagrupperna i alla länderna med volontärer och senare även
med projekt men har nu
lämnat Cap Verde och Guinea
Bissau. I fråga om Sydafrika ledde
det breda folkrörelseengagemanget
till mängder av mindre bistånds- och utbytesprojekt från många olika organisationer. Sydafrika har blivit landet med flest NGO-projekt.
Den akademiska bojkotten har också bytts mot
ett intensivt utbyte. Det är det populäraste landet
i Syd för studenters examensarbeten och uppsatser.
Alla de berörda länderna blev stora mottagare
av statligt bistånd, allra mest Moçambique. Nu
avvecklas biståndet till Namibia och Sydafrika. I
Angola är avvecklingen redan ett faktum, medan
stödet till Zimbabwe är inställt i väntan på regimförändring.

Vad händer nu?
I den nyliberala globaliseringens tid riskerar
gamla klyftor mellan Nord och Syd att cementeras och nya att uppstå. Den begränsade tillgången
På väg mot befrielsen

till naturresurser som
olja, diamanter och
strategiska metaller leder till en kapplöpning
mellan både statliga
och privata aktörer
med ekonomiska intressen, i vilken potentiella
konflikter
kan förvärras och utlösas i form av väpnat
våld. Till detta kommer risken för en kortsiktig överexploatering av
naturresurser,
förnyelsebara
som på sikt kan få förödande konsekvenser.
Mot den bakgrunden är behovet av en djupgående och bred internationell solidaritetsrörelse
större än någonsin tidigare. Den stora uppslutningen kring World Social Forum är ett tecken på
att en sådan är på gång om än i nya former. Den
stora berättelsen handlar nu om behovet av en
global solidaritet, som måste omfatta inte bara
rik och fattig, i-länder och u-länder utan även
nuvarande och kommande generationer. En solidaritet inte bara i rummet utan över tiden –
med politiska verkningar redan i nuet – särskilt
i Nord. För att åstadkomma en sådan behövs
många obekväma och uthålliga sanningssägare.
Utan garantier för framgång men med fred och
miljö i fokus och en tålmodig otålighet att åstadkomma resultat. I övertygelse om att en annan
värld är möjlig.
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Bokprojektet »Folkrörelsernas
solidaritetsarbete med södra Afrika«
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
1994 – 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.
Projektet är ett gemensamt initiativ 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 Syd1994 BLEV SYDAFRIKA DEMOKRATI
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afrika 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. Dessa fem böcker
utkom från november  till maj .
Böckerna kompletterade 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.
De böcker som publicerats i de olika delprojekten har sedan legat till grund för produktionen
av »På väg mot befrielsen«, och avsikten med den
är att ge en mer populärt hållen sammanfattning
av det svenska folkliga solidaritetsarbetet, lättillgänglig för att nå en större publik. Det kommer
även en webbversion av materialet. Materialet bearbetas under hösten  för en internationell
publik och översätts till engelska.
På väg mot befrielsen

På samma sätt ska även denna produkt göras
tillgängligt på Internet.
En tredje slutprodukt är ett brett seminarium
våren . 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 1994. 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
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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
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Böcker i serien »Folkrörelsernas
solidaritetsarbete med södra Afrika«
• Under ISAK:s paraply – Isolera
Sydafrikakommittén 1979–1995
är berättelsen om den paraplyorganisation som
en gång omfattade stora delar av folkrörelsesverige. ISAK visade att det är möjligt att förena
skilda värderingar i en gemensam aktion, om striden gäller en
sak som höjer
sig över de
motsättningar
man har för
övrigt. Medlemsorganisationerna ville här hellre sätta det gemensamma
målet i fokus: Sydafrikas och Namibias befrielse
från apartheidsystemet.
Skribent är Karl-Gunnar Norén, ISAK:s
kampanjsekreterare ‒.
Boken utkom november .

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

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

• När södra Afrikas frihet var vår –
Afrikagrupperna 1968–1994
I slutet av -talet organiserade sig ett antal aktivister för att ägna en stor del av sin vakna tid
att stöda kampen för befrielse i södra Afrika. Vi
gav villkorslöst stöd till
den väpnade
kampen i Portugals kolonier, det vill säga GuineaBissau, Angola, Moçambique, och senare Sydafrika, Namibia och Zimbabwe. Boken är skriven
av aktivister som var med.
Redaktör är Mai Palmberg, forskare på Nordiska
Afrikainstitutet. Boken utkom maj .
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• »Gör ni då inte åtskillnad...?« Kyrkorna
och södra Afrika 1960–1994
Apartheid var ett ont system. Den ideologi som
bar upp det var förrädisk. Den teologi som stöttade det var
förförisk.
Också kyrkorna behövde klarsyn och mod
för att se
verkligheten
sådan den
var. Boken
ger exempel
på hur kyrkliga organ till slut gick i spetsen för
den opinionsbildning som ägde rum i Sverige
och deltog i stödet till dem som i sitt eget land
kämpade mot apartheid.
Rune Forsbeck, som skrivit boken, var generalsekreterare i Svenska Ekumeniska Nämnden
‒. Boken utkom mars .

Mer information om utgivningen
och beställning av enskilda böcker
och kraftigt rabatterat paket på
www.nielsen-norenforlag.se
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Fotografer och illustratörer
En del av fotografierna och illustrationerna kommer från Afrikagruppernas omfattande bildarkiv
benämnt Afrikabild. Mycket är sådant som tidigare använts i tidskriften Afrikabulletinen / Södra
Afrika eller i olika böcker. Eftersom bidragen under lång tid var anonyma finns det inte alltid noteringar om upphovsman. Likaså har bilder som
tillhandahållits privat inte alltid gått att spåra ursprunget av. Vi beklagar om någon upphovsman
inte kommit med i nedanstående lista men ber
att vi blir kontaktade om det för att inte misstaget
ska upprepas. Vi tackar även alla som villigt ställt
sina bilder till förfogande. Affischer, klistermärken och knappar har skannats från Afrikagruppernas arkiv.

Sida Fotograf/ bildkälla
 Hernried
 Bertil Högberg
 Ur Södra Afrika kamp för befrielse och
utveckling. Afrikagrupperna 
 Ur Befrielsekampen i Afrika. Afrikagrupperna

 Ur När Sverige upptäckte Afrika. Lasse Berg
 Afrikabild
 Robben Island Mayibuye Archives
 Afrikabild
 Karin Södergren/ Afrikabild
 Robben Island Mayibuye Archives
 Frelimo/ Afrikabild
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Mats Andersson/Afrikabild
Hillevi Nilsson ?????????
Afrikabild
Thomas Danielsson/ Afrikabild
Christer Hallgren/ Afrikabild
Christer Hallgren/ Afrikabild
Bertil Högberg
Birgitta Dahls arkiv
Dag Hammarsköld Fonden
Hernried
Mats Andersson/ Afrikabild
Anders Nilsson AIM/ Afrikabild
Sture Lidén/ Afrikabild
Bertil Malmströms arkiv
Afrikabild
Afrikabild
MPLA/ Afrikabild
Göran Bordy/ Emmaus Björkå
Emmaus Stockholm
Emmaus Björkå
Brödet och Fiskarna
Gittan Arwén
Karin Södergren
Tore Bergmans arkiv
Karin Södergrén/ Afrikabild
Mai Palmberg
Tord Harlin
Tore Bergmans arkiv
Tidningen Broderskap
Afrikabild
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Mats Öhman/ Afrikabild
Bertil Högberg
Birgitta Silén
Oskarshamns södra Afrika kommitté
Anders Stendalens arkiv
Afrikabild
Arne Lindström
Per Sandén/ Afrikabild
Gittan Arwén
Bertil Högberg
Bertil Högberg/ Afrikabild
Karin Södergren
Mai Palmberg
Ann-Marie Gustavsson/ Afrikabild
Afrikabild
Afrikabild
AICs Arkiv
Bertil Högberg
Arne Lindström/Afrikabild
Birgitta Karlström-Dorphs arkiv
Axel-Ivar Berglund
Jim Elfström
Arne Lindström
Jim Elfström
Alf Ralmé/ Afrikabild
Krister Hansson/ Afrikabild
Erik Roxfelt NAMPA/ Afrikabild
Kaleni Haialwa NAMPA/ Afrikabild
Irene Peréz/ Afrikabild
Afrikabild
Bertil Högberg
Birgitta Silén
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 Mia Sundsten
 Birgitta Silén
 IDAF
 Christer Temptander/ Afrikagrupperna
 Bertil Högberg
 Karin Södergren
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Index och förkortningar
 Mos – Första Moseboken 
 Mos – Femte Moseboken 
AA-rörelserna – antiapartheidrörelserna 
Abbé Pierre , 
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Africa Press News and Information
Agency 
African National Congress , ,
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Afrikabulletinen , , , , ,
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Afro-Asian People’s Solidarity
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Afzelius, Björn 
AGIS – se Afrikagrupperna (i
Sverige)
Ahlmark, Per , , 
Ahtisaari, Martti , 
AIC – se Arbetarrörelsens
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aktivist , , , 
Alexandra , , 
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