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Inledning 

Den här studien handlar om Kenyas väg mot demokrati. Tyngdpunkten i boken ligger pa det 
politiska Aret 1992, da Kenya, liksom många andra afrikanska stater, mer eller mindre mot 
sin vilja, upphävde enpartistaten och införde ett flerpartisystem. Men boken tar sin början i 
den koloniala perioden och ger en kort bakgrund till kenyanernas, eller snarare kikuyemas, 
missnnöje med den brittiska kolonial- och nybyggarpolitiken. Detta missnöje ledde sa 
småningom till mau mau-upproret och självständigheten 1963. 

Vad var det för land som britterna lämnade över till kenyanerna? Hur sag det ut? Vilken 
utvecklingsniva hade det uppnatt? Vi studerar nagra socio-ekonomiska indikatorer som 
försöker besvara de här fragorna. Vid självständigheten kom Kenyatta till makten. Han var 
en kenyansk Gustav Vasa. Hur handskades han med demokratin? Vi tittar pil det och p i  den 
ekonomiska och politiska inrikrning som han lade grunden till. 

Daniel Arap Moi tillträdde som president när Kenyatta dog 1978. Han har aiitsa nu suttit vid 
makten i 15 år. Hur ar det möjligt, han som betraktades som en politisk nolla? Vilken politik 
har han fört och hur har han behandlat de politiskt oliktänkande? Vad var det som till slut fick 
honom att ga med pil att införa ett flerpartisystem? Och vad hände under perioden fram till de 
allmänna valen, da plötsligt alla hittills undertryckta krafter frigjorde sig: nya politiska idéer 
formulerades och gamla förkastades, nya politiska partier bildades samtidigt som enparti- 
statens smutsiga byk visades upp offentligt, rädslan att kritisera makthavarna försvann nar 
yttrande- och pressfriheten erövrades, och mödrarna till de politiska fangama tog mod till sig 
att öppet utmana myndigheterna osv. Allt detta hände 1992 och den här skriften försöker 
Aterge huvuddragen i denna politiska process. 

Det är alltsa den politiska processen fram till de allmänna valen i december 1992 som är det 
centrala innehåliet. Denna process blev kaotisk och "ryckig". Sa blev ocksa det politiska aret 
1992 i Kenya: turbulent, kaotiskt och ryckigt. Det Aterspeglas framför aiit i den del av studien 
som redovisar processens förlopp. Där Aterges händelserna sa som de ägde rum i verkligheten 
och i tiden: uttalanden, patryckningar, hot och trakasserier, etniska oroligheter, upplopp, 
våldshandlingar, osv. En del av dess händelser framstar som "ryckiga" och till och med 
lösryckta ur sin verklighet. Men eftersom de utgör en del av den politiska processen har jag 
avsatt från att lägga dem till rätta., strukturera dem och inordna dem i nagot slags schema. 
Läsaren kommmer emellertid snart att upptäcka att händelserna bildar mönster. 

Slutligen viii jag tacka Vicky, som hjälpt mig att minnas, första händelser och skeenden i ett 
kenyanskt perspektiv. 

Folke Dubell 
Linköping i februari 1994 



Före självständigheten - kort historik 

Större delen av det landomrade som idag upptas av Kenya var ett brittiskt protektorat fran 
1895. Ar 1920 upphöjdes protektoratets status till kronkoloni och fick namnet Kenya. Den 
koloniala administrationen i London ville göra Kenya till den vite mannens land och 
Churchill lovade de vita nybyggarna 1929: "Det här landet är ert för evigt. Inte bara för er 
själva, utan ocksa för era barn och barnbarn." Britterna hade alltsa kommit till Kenya för att 
stanna. Landet hade stora möjligheter; det fanns utomordentliga jordbmksomraden för bl a 
kaffe-, te- och bomullsplantager. Den brittiska staten liksom många affarsmän tog hem stora 
förtjänster och atskilliga nybyggare skaffade sig avsevärda rikedomar. 

Den styrmekanism som britterna till en början använde i sina kolonier kallades "indirect 
nile", dvs man valde ut en mäktig hövding eller chief, gav honom en medalj, och skötte 
sedan kontakterna med folket via honom. Men efter nagon tid blev dock kolonialmakten 
tvungen att utbilda ett antal lokala personer för att hjälpa till med administration och 
förvaltning. Kolonialisterna var för fA för att själva kunna göra allting, och dessutom sig det 
bra ut att afrikanerna själva kunde sköta vissa angelägenheter. DA skulle kolonialherrarna 
kunna sitta bekvämt tillbakalutade och styra genom sina afrikanska ombud, chiefs eller 
utbildade afrikaner. Det var "poängen" i "indirect rule". Niigra av de lokala tjänstemännen 
fick resa en del och vidga sina vyer, nAgra till Europa. De hade många förmåner och var 
därför i allmänhet lojala gentemot den brittiska kolonialadministrationen. Men det var 
främst genom andra världskriget som ett större antal afrikaner fick en chans att komma ut i 
varlden, nu som soldater i kolonialherrarnas arméer. En afrikan kunde t. ex. bli uttagen till 
krigstjänst i Asien. Många av soldaterna uppskattade säkert denna möjlighet att fil komma ut 
i världen och se nya saker, men de började ocksa fundera över varför de krigade med dessa 
avlägsna folk. En soldat fran Nigeria, som stred i Indien för britterna, hade, liksom 
s2kerligen många andra, kommit pa svaret. Han skrev hem till byn: "Alla vi soldater som är 
utomlands kommer hem med nya idéer. Vi har fatt veta vad vi kämpar för. Det är friheten." 

Kolonialism handlar mycket om förtryck av en lokalbefolkning. Detta förtryck kände 
kolonialherrarna behov av att legitimera pa nagot sätt. De lyfte upp det och gjorde det till ett 
slags kolonial filosofi. Lokalbefolkningen, menade kolonialisterna, maste först göra 
framsteg via sina lokala organisationer och institutioner innan de kan göra anspråk p8 att f2 
politisk makt i landet. Det skulle ta tid. Det ville nationalisterna inte höra talas om. De vände 
p4 steken och sade: Först ska vi ha politisk makt, sen ska vi bestämma vilka lokala 
organisationer och institutioner vi vill ha. 

1955 hölls i Bandung, Indonesien, en viktig konferens med nationalistiska ledare från Afrika 
och Asien. Signalerna fran konferensen var tydliga: kolonierna ville bli fria. SA blev det 
ocksa. De flesta afrikanska kolonierna fick sin frihet i början pil 1960-talet. I en del kolonier 
ledde frihetssträvandena till oroligheter, våld och krig, medan andra kolonier fick sin frihet 
pa fredlig väg. 

I Kenya hade det funnits opposition mot kolonialmakten Atminstone sedan 1920-talet. Den 
tilltog pil 40-talet och kulminerade pa 50-talet med mau mau - en gerillarörelse. 
Oppositionen hade sitt ursprung i kikuyustammen, som pA goda grunder var missnöjd med 
att de europeiska nybyggarna, främst brittiska, hade lagt beslag p8 den bästa 
jordbruksmarken. Kikuyerna stöddes av de närbesläktade meru- och embufolken. Mau maus 
malsättning framgick av deras officiella namn: Kenya Land and Freedom Army (KLFA). De 
ville ha mark - jordbruksmark - och frihet. 

Mau maus metoder var grymma, i varje fall om man ska tro de eder medlemmarna fick 
svära. Omkring 1953 kunde en ed lata sa här: "[Jag skall] ... bränna europeisk gröda; döda 
boskap som tillhör européer; stjäla eldvapen; döda nar ordern om att döda kommer, vem 
offret än ma vara, till och med min egen far eller bror; vid dödandet avskilja huvudet, ta ut 
ögonen och dricka ögonvätskan; döda i synnerhet europeer ..." Den brittiska kolonialarm6n 
svarade med samma mynt och valdet trappades upp. Det fanns ungefär 66 000 européer i 
landet vid den här tidpunkten. Men "bara" ett 100-tal europeiska civilpersoner, militärer och 
polismän, dödades i frihetskampen. Nagot färre indier fick sätta livet till, medan flera tusen 



afrikaner dödades. Ungefär 12 000 medlemmar i mau mau-rörelsen föll offer för den 
brittiska kolonialarmén. Jomo Kenyatta kom att framsta som mau mau-rörelsens ledare. 

Även om mau mau-rörelsen hade haft mattliga militära framgängar, hade britterna förstatt 
budskapet. Den brittiske överbefäihavaren, generalmajoren George Erskine, deklarerade 
offentligt i Nairobi att mau mau-"problemet" inte kunde lösas med enbart militära medel. 
Det fordrades med andra ord en politisk lösning, och kolonialministeriet i London bö jade 
intressera sig för författningsreformer: afrikanerna skulle bli bättre representerade. 1957 
invaldes Atta afrikaner i den lagstiftande församlingen. 

Det hade ratt undantagstillstand i landet sedan oktober 1952. När det upphävdes, 1960, 
utkristalliserades tvil politiska partier. Det första var Kenya African National Union (KANU). 
Ordförande blev James Gichuru och vice ordförande Oginga Odinga. Det andra partiet var 
Kenya African Democratic Union (KADU), vars ledare var Ronald Ngala. En annan pro- 
minent medlem var Daniel arap Moi. Bada partierna begärde självständighet fran 
Storbritannien. KANU hade sin förankring bland de största befolkningsgrupperna (stammar- 
na), dvs vid den här tiden kikuyu och luo, medan KADU mobiliserade folk från de mindre 
stammarna. KANU hade som målsättning att skapa en stark, enad centralstat, medan KADU 
ville ha en federal stat med mera makt ute i regionerna. 

Vid valen 1960 fick KANU 19 platser, KADU 11,3 afrikanska mandat gick till partilösa, 10 
var reserverade för européer, 8 för indier och 2 för araber. Nu hade britterna angivit en ny, 
demokratisk färdriktning och introducerat "den politiska lösning" som generalmajoren 
George Erskine efterlyste. 

Vid det val i maj 1963 som föregick självständigheten, ställde tre partier upp: KANU, 
KADU och APP - African Peoples Party. KANU vann en betryggande majoritet av 
rösterna. Det betydde att det nu fanns ett parti som representerade folkmajoriteten och till 
vilket britterna kunde överlämna makten. Det skedde den 12 december 1963, dA Kenya blev 
en självständig stat inom det britterna kunde överlämna makten. Det skedde den 12 
december 1963, da Kenya blev en självständig stat inom det brittiska samväldet. Jomo 
Kenyatta blev premiärminister. Efter valet beslöt KADU och APP att "frivilligt" upplösa sig 
och förena sig med KANU. Det gjorde Kenya till de facto en enpartistat. Inom ett Ar 
ändrades konstitutionen och Kenya blev den 12 december 1964 republik med Kenyatta som 
president. Till vicepresident utsag han Oginga Odinga. 

Kenya gränsar till flera länder: Uganda, Sudan Etiopien, Somalia och Tanzania. Mellan Somalia och 
Tanzania har Kenya en lang kust utmed Indiska Oceanen. Trots att Kenya ligger pA ekvatorn har 
landet ett mycket varierande klimat beroende pA höjden över havet. FrAn kusten höjer sig landet 
successivt väster- och norrut. Det finns flera höga berg, t.ex. Mount Kenya (5 202 m) i de centrala 
delarna. I norr ligger Lake Turkana och i väster Lake Victoria, världens näst största insjö. 

Största delen av landet (70-80 procent) ar öken, halvöken eller torra omraden som far mindre an 
500 mm regn per Ar (norra och nordöstra delarna), medan de centrala och västra delarna far 
1 000 mm respektive 2 000 mm Arligen. Det är de högt liggande centrala delarna av landet som har 
den basta Jordbruksmarken och (för européer) det bästa klimatet. Det var har som nybyggarna slog 



Vem var Kenyatta? 

Han föddes i slutet pA 1890-talet. Ingen vet rik- 
tigt när, eftersom nAgon registrering inte förekom 
pA den tiden. Hans föräldrar var traditionella 
smAbrukare av kikuyustarnmen. Han fick som 
alla andra pojkar hjälpa till med allehanda syss- 
lor, inte minst vakta fåren och getterna. 

När han var 11-12 år kom han till den skotska 
missionsskolan i Thogoto i närheten av Nairobi. 
Dit kom han för att lära "den vite mannens 
magi". Här radde sträng disciplin. Under skol- 
tiden blev han omskuren och döpt. Han döptes 
till John stone Kamau Ngegi. Missionärerna var 
inte särskilt nöjda med hans studier och utveck- 
lingen av hans kristna @o och erbjöd honom att 
bli snickalärling. Det ville han inte utan lämnade 
skolan. Han arbetade nagon tid pA ett sisalbolag i 
Nairobi 

SA kom första världskriget och manga afrikaner 
tvångsrekryterades som bärare. Det var ingenting 
för Kenyatta. Han hade slakt bland masajema. 
Han gömde sig hos dem. 1920 gifte han sig. Det 
var ocksa pA 20-talet som kikuyema började 
opponera mot den koloniala administrationen. De 
klagade över au jordbruksmark togs ifr&n dem, 
över tvångsarbetet och skatterna, över tvanget att 
bära identitetskort och över brist pA möjligheter 
au utbilda sig. Det ledde till rasbråk mellan kiku- 
yema, de vita nybyggarna och indierna. 

Harry Thuku var kikuyernas talesman och le- 
dare. Han arresterades och tystades 1E2. Ken- 
yatta tog inte del i oroligheterna. Men kikuyema 
hade blivit politiskt medvetna och bildat en 
organisation som de kallade Kikuyu Central 
Association (KCA). Kenyatta drogs motvilligt in 
i denna organisation och blev dess sekreterare 
1928. Han gav ut ett litet nyhetsblad pA kikuyu 
och åkte omkring p& motorcykel i Kikuyuland 
och talade med folk. 

KCA hade svårigheter att fA nybyggaradmi- 
nistrationen att lyssna p& dem. Man beslöt att 
sända en representant till Storbritannien för att 
tala direkt med den ansvarige i kolonialdeparte- 
mentet. Det blev Kenyatta som fick &a. Han 
tillbringade 18 manader i Storbritannien och i 
övriga Europa. Efter manga om och men lycka- 
des han f A  ett sammanträffande med den ansva- 
rige ministern i kolonialministeriet. Det var en 
fjäder i hatten för Kenyatta, KCA och kikuyema. 

1931 frigavs Harry Thuku. Han togs emot som 
en hjälte. Kenyattas position försvagades. Sam- 
ma år Atervände Kenyatta tiil Storbritannien för 
att representera KCA i ett arbetsutskott vid kolo- 
nialdepartementet. Han kom att stanna i 15 Ar. 

Under denna tid studerade han antropologi 
nAgra Ar i London, reste en hel del i Europa och i 
Sovjetunionen, skrev hätska artiklar mot det 
brittiska imperiet, ofta med en vokabulär hämtad 
fiån den kommunistiska propagandan. Men det 
var också under dessa år som hans mest kända 
bok, Facing Mount Kenya , kom ut. Han gifte sig 
här med en engelsk kvinna, Edna, och de fick en 
son tillsammans. Men han hade sagt att han en 
dag skulle atervända till sitt eget folk. 

Den 5 september 1946 lämnade han plötsligt 
Storbritannien, familjen, arbetet och vännerna. 
Han mottogs av en stor skara människor i Mom- 
basa, och i Nairobi fick han en hjältes mot- 
tagande. 

Han drogs in i den politiska hetluften nastan 
omgAende. Hans budskap var enkelt och klart: 
"Vi vill bli fria och styra oss sjäiva". Mau mau- 
oroligheterna hade tagit fart, valdet ökade. 
Kenyatta utpekades av nybyggarna som mau- 
mau-ledare. Han arresterades den 20 oktober 
1952 och dömdes efter en märklig ratteghg till 
tio års straffarbete. Mesta tiden tillbringade han i 
Lokitaung, en gudsförgäten plats i öknen i norr. 

Men världen förändrades. Efter andra världs- 
kriget knakade det briuiska imperiet ordentligt i 
fogarna. Manga länder i Asien hade redan blivit 
sjalvständiga och 1957 blev en av Kenyattas 
gamla vännner, Nkrumah, premiärminister i 
Ghana. 

Den brittiske premiärministern Macmillan 
reste till Afrika i februari 1960. Det var f ö i 
Ghana som han första gången använde uttrycket 
"the wind of change" som signal till den brittiska 
avkoloniseringspolitiken. I Kenya förstod man 
signalen. Kenyatta, som ocksa kallades Det 
Brinnande Spjutet och, senare, Mzee, en heders- 
titel som egentligen betyder gammal man, frigavs 
i april 1961. Han blev premiärminister den 1 juni 
1963 och Kenyas president den 12 december 
1964. Han avled i Mombasa 1978. 



Kenya vid sjalvstandigheten 

Kenya har förändrats mycket pA mAnga omraden sedan självständigheten. Men hur sAg 
Kenya ut omkring 1963? Vad var det för land som britterna lämnade över? Vi ska titta pA 
nAgra nyckelomraden nedan utan att göra jämförelser med dagens situation. 

Den konstitution som gällde vid självständigheten trädde i kraft i juni 1963. Den ändrades, 
som nämnts ovan, Aret därpA dA Kenya blev republik. Den lagstiftande makten utövades av 
en nationalförsamling med en kammare som bestod av 158 ledamöter valda p8 fyra Ar. BAde 
män och kvinnor kunde väljas. Den exekutiva makten skulle enligt konstitutionen delas 
mellan presidenten, vicepresidenten och kabinettet (regeringens inre krets). Men i praktiken 
kom all makt att ligga i presidentens händer. 

Den juridiska makten utövades lokalt av distriktsdomstolar uppdelade i tre klasser: 1 , 2  och 
3. Den första hade kompetens att döma upp till fem Ars fängelse; den andra till ett Ar, och 
den tredje till sex manader. Straff över fem år utdömdes av domstolar pA högre niva. Det 
fanns ocksA en Högsta Domstol med obegränsad jurisdiktion och en östafrikansk appella- 
tionsdomstol för Kenya, Tanzania och Uganda. Dessutom fanns det särskilda domstolar pa 
distriktsniva (tredje kiassen) för muslimer, qadi, som dömde enligt islams lagar. PA byniva 
reglerade åldennän konflikter som hänförde sig till traditionell afrikansk lag. 

1962, ett Ar före självständigheten, hade Kenya 8,6 miljoner människor. Av dessa var 8,3 
miljoner afrikaner. Resten var asiater och goaner (från f d pomigisiska enklaven Goa p i  den 
indiska västkusten) (176 613), européer (55 759), araber (34 048) och "andra" (3 901). 
Befolkningstätheten per km2 var 17 personer, alltsA ungefär som i Sverige idag. Nairobi, 
huvudstaden, hade knappt 250 000 invanare. 

NAgot mer än hälften (54 procent) av den skolmogna Aldersgruppen gick i skola vid 
självstandigheten. Totalt gick 840 000 afrikanska barn i grund- eller folkskolor det Aret. Det 
fanns omkring 5 000 folkskolor i landet. Enligt en statlig rapport från 1964 anslog den 
brittiska kolonialadministrationen under de tio Ar som föregick självständigheten mer pengar 
till utbildning av europeiska och asiatiska barn än av afrikanska, dvs mer resurser gick till 
européer och asiater, som bara utgjorde 3 procent av befolkningen, än till afrikanerna, som 
utgjorde 97 procent av befolkningen. 

Den första gymnasieskolan för afrikaner öppnade 1926. 1955 fanns det 18 gymnasieskolor 
med 2 167 afrikanska elever. Vid självständigheten gick 12 872 afrikaner i gymnasiet. Det 
var knappt 4 procent av åidersgruppen. Praktiskt taget alla lärare pA gymnasiet var européer. 
Utbildningen var som regel mycket bra och följde det brittiska samväldets standard. Det var 
eliten som utbildades. 

Vid självständigheten hade Kenya inget eget universitet, men ett s.k. University College. 
Det löd under det östafrikanska universitetet i Kampala, i Uganda. De flesta av dem som 
lyckades komma in pA universitetet före sjäivständigheten har spelat framträdande roller i 
samhället efter frigörelsen. Många rika afrikanska familjer skickade sina söner och döttrar 
utomlands för utbildning, särskilt till Storbritannien, men ocksa till andra länder inom det 
brittiska samväldet. 

Kikuyufoiket är den etniska grupp som tidigast intresserade sig för utbildning. Vid själv- 
ständigheten gick t. ex. 56 procent av kikuyu-barnen i skola mot 13 procent av masajemas 
(nomader) Sam. 645 kikuyer hade eftergymnasial utbildning. Det var nästan dubbelt SA 
mAnga som den näst största gruppen (kisii 332). Det var ju ocksA kikuyema som gick i 
spetsen för självständighetssträvandena. 

Skriv- och läskunnigheten var i allmänhet inte särskilt utbredd vid självständigheten. I 
landets ekonomiska centrum kunde 40-50 procent av befolkningen läsa, men i de perifera 
omradena var det bara nagra procent. Genomsnittet för befolkningen över 15 Ar var omkring 
25 procent. Det fanns tidningar pA engelska för européer, asiater och den afrikanska eliten. 



East African Standard hade en upplaga p8 ca 28 000 och Daily Nation 17 000. Taifa Leo 
(Nationen Idag) pa kiswahili hade 21 000 läsare. Dessutom fanns det en rad veckotidningar 
och stamtidningar, dvs tidningar som kom ut pA olika etniska gruppers språk. 

Det fanns ocksa radio och TV. Radion började sända 1929 och TV kom till Kenya 1962. 
1961 fanns ungefär 52 000 radioapparater som kunde nA omkring 275 000 afrikaner. Men 
radion var populär och antalet apparater ökade snabbt. 1963 utfärdades mer än 40 000 
radiolicenser. Radion sände pA engelska, asiatiska språk, arabiska, kiswahili och pA många 
lokalspråk. TVn blev snabbt ocksa populär. 1963 började man använda den i utbildningen. 
Det fanns da omkring 14 000 TV-apparater totalt i landet. Samma Ar kom 5 000 nya 
abonnenter till. 

Fil kenyaner hade utbildning inom sjukvarden vid självständigheten. Det fanns en läkare pa 
12 840 personer. Men fr o m 1967 satsade man pa att utbilda kenyanska läkare, sjuk- 
sköterskor och annan sjukvardspersonal. DA (1967) fanns det 970 kenyanska läkare och 42 
tandläkare. De flesta sjukhusbesöken gällde malaria. Den genomsnittliga livslängden var 48 
Ar. 

Kenya var ett av de fA länder som tidigt introducerade familjeplanering. En privat orga- 
nisation bildades, Family Planning Association of Kenya, som ställde sin organisation och 
personal till regeringens förfogande. Man utbildade läkare, sjuksköterskor och annan 
sjukvardpersonal i familjeplanering. 

Bard 7 procent av landets befolkning hade lönearbete 1963, de allra flesta (84 procent) inom 
jordbruket, dvs som anställda av de vita nybyggarna ("settlers") som jordbruks- och 
lantarbetare eller boskapsskötare. Andra var anställda av internationella företag som hade 
stora kaffe-, te- bomulls- och sisalplantager. 6 procent arbetade i den begynnande industrin. 
Resten av löntagarna var verksamma inom handel, transport, turistnäring och i annan privat 
verksamhet. Den offentliga sektom var mycket liten. 

De flesta människor var smabönder med knappt ett par hektar mark. Där odlade de framför 
allt majs, stapelfödan i Kenya. Men rnanga hade ocksa kaffebuskar och salde kaffebönor till 
sina lokala kooperativa föreningar för att fA kontanter till diverse utgifter, inte minst till 
terminsavgifter för skolbarnen, skoluniformer, böcker etc. Men som vi sett ovan fanns det 
ocksA storjordbruk och plantager. Jordbruket som helhet bidrog med 35 procent av BNP. De 
boskapsskötande stammarna, t.ex. masajema, levde fortfarande sitt eget liv och berördes 
knappast av självständigheten. Folken utmed kusten, vid Viktoriasjön och de andra stora 
sjöarna livnärde sig pa fiske. Handeln kontrollerades nästan helt av asiaterna, i huvudsak av 

, indierna. BNP per capita var US$ 102. 

Den industriella utvecklingen hade kommit i gAng lite grand och bidrog med 18 procent av 
BNP. De industrier som fanns förädlade framförallt jordbruksprodukter, t.ex. majs, mjölk, 
kaffe, te, tobak. Nagon kommersiell gruvdrift att tala om fanns inte vid självständigheten 
med undantag av utvinning av soda (natriumkarbonat) vid Magadi-sjön inte langt frAn 
gränsen mot Tanzania. 

Före självständigheten 1963 knöt britterna ihop sina östafrikanska kolonier, dvs Kenya, 
Tanzania och Uganda, och bildade The East African Community (EAC) eller Den 
Östafrikanska Gemenskapen. EAC var tänkt som en gemensam marknad. Arbetskraften 
kunde röra sig fritt i de tre länderna; man hade gemensamma post- och telekom- 
munikationer, gemensam valuta, flygbolag, järnväg, skattesystem, tull osv. Ett permanent 
sekretariat för att administrera Gemenskapen sattes upp i den lilla staden Arusha i norra 
Tanzania, och ministerrad, parlament och domstolar inrättades för att styra verksamheten. 
Kenya, som var det mest utvecklade landet av de tre, skulle ha mycket att vinna pA en 
gemensam marknad. 



Man skulle kanske tro att den rasism som fanns i det koloniala Kenya och den politiska 
arrogans som en del nybyggare och politiker gav uttryck at (liksom i Sydrhodesia) samt det 
väld som följde p i  mau mau-upproret skulle ha förgiftat relationerna mellan det nya 
afrikanska ledarskiktet och de vita nybyggarna. Men sa var det inte. Det ar förvisso riktigt 
att mänga "settlers" lamnade Kenya efter självständigheten, men de vita som etnisk grupp 
behandlades inte illa av de nya kenyanska ledarna. 

Energiomrädet var mycket däligt utvecklat i Kenya vid 
självstandigheten. Mycket lite elkraft producerades i landet. 
Lejonparten av elkraften kom frän Owen Falls i Uganda. Olja 
hade man inte börjat leta efter. 

Vägnätet var ocksä dåligt utbyggt. Endast nägra fä sträckor var 
asfalterade. Järnvägen var lagd för att tjäna den koloniala ekono- 
min. Den sträckte sig frän Mombasa vid kusten genom landet till 
Uganda med nägra fä sidospk. Den hade främst till uppgift att 
föra ut rävaror (kaffe, te, bomull, sisal) frän Uganda och Kenya 
för vidare befordan till industrierna i Storbritannien och övriga 
Europa. 

Sammanfattningsvis kan sagas att det Kenya som britterna lämnade 1963 var ett land i 
utveckling. Man hade gjort framsteg pä mänga samhällsomraden. Men utvecklingen var 
mycket ojämnt fördelade till förmän för nybyggarna själva, asiaterna och en liten afrikansk 
överklass. Geografiskt gynnades Nairobi och de angränsande omrädena. Grunden, trots sina 
mänga brister, var dock lagd: det fanns en demokratiskt vald politisk ledning, ett parlament, 
ett fungerande juridiskt system; institutioner, organisationer och företag uppbyggda för att ta 
till vara och vidareutveckla landets resurser. Kenya hade intagit en "take off1-position. 

. 1 
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Kenya i början på 1990-talet 

Turistindustrin var fortfarande i sin linda, men man hade förstatt Den Ostaf~kanska 
dess ekonomiska värde. Kenya hade mycket att erbjuda poten- Genrenskapen 
tiella turister: en utmärkt kust utmed Indiska Oceanen för sol och bad i en pittoresk 
omgivning, ett bra klimat, stora nationalparker rika pä djur av alla de slag, ett onivaxlande 
och vackert landskap för olika typer av safarier. 

I det här avsnittet ska vi följa upp nägra nyckelomräden frän självständigheten för att se "hur 
det gick" och för att fä nägon kännedom om den socio-ekonomiska utvecklingen strax fiire 
den tidpunkt da Kenya tog det första steget mot demokrati i västerländsk niening. Vi börjar 
med att titta pä hur regeringen är organiserad. Bilden nederst pa s 5 visar hur makten - 
enligt konstitutionen - är fördelad mellan nationalförsamlingen (riksdagen), exekutiven 
(presidenten, vicepresidenten och regeringen) och Högsta Domstolen. Men liksoili vid s-jalv- 
standigheten är praktiskt taget all makt fortfarande i presidentens händer. 

Riksdagen har förändrats nägot. Nu bestär den av 188 valda ledamöter. Dessuton] har 
presidenten ratt att nominera tolv ledamöter. Enligt konstitutionen är parlamentet det högsta 
beslutande organet i landet, men, som vi sett ovan, eftersom presidenten koncentrerat s i  
mycket makt i sina händer, kan han lätt dominera och styra parlamentet efter sina önskemil 
och behov. 

Presidenten utser chefen för HD, the chief justice, medan andra domare utses av en 
juristkommission. Presidenten kan dock avskeda vilken domare som helst. En hel del av de 
högre domarna, bl a the chief justice är britter. P i  distriktsniva (3:e klassen) finns sex qatli 
- domstolar som har jurisdiktion över muslimer i arenden som hanfor sig till deras 
personliga status. 



Kenyas befolkning har ökat dramatiskt sedan självständigheten. Ökningen har vissa h, t. ex. 
1989, varit högst i varlden med en tillväxt pA 4,2 procent. Det kan jämföras med Sveriges be- 
folkningsökning, en av de lägsta i varlden, som var 0,5 procent 1985-90. BNP i Kenya ökade 
ocksa med 4,2 procent under Aren 1980-88. Befolkningsökningen och tillväxten i ekonomin 
tog alltsa ut varandra. År 1990 fanns det officiellt 24 miljoner människor i Kenya. År 2000 
beräknar man att Kenya kommer att ha 37 miljoner människor och Ar 2010 ska befolkningen 
enligt beräkningarna ha ökat till 56 miljoner. Den har prognosen bygger pA att Kenya ska 
klara av att successivt minska befolkningsökningen sa att den ar 2,85 procent Ar 2010. Men 
det blir inte lätt med tanke pA den åidersstruktur som Kenyas befolkning har. 1985 var över 
50 procent av befolkningen under 15 Ar (Sverige 165 procent 1990). En del av dem har redan 
bildat familj och fatt barn. Det kommer att fordras krafttag för att fa ner befolkningsökningen 
pA en mer hanterlig niva. Familjeplaneringprogram bedrivs idag pil ungefär 400 platser p8 
landsbygden och av ett 20-tal mobila enheter. Programmet stöds av SIDA. 

Befolkningen är ojämnt fördelad i landet. Om vi delar in Kenya i fyra kvadrater sa far den 
sydvästra kvadraten 75 procent av befolkningen. Det ger en befolkningstathet i denna 
kvadrat pa 386 personer per km2, medan de norra och nord-östra kvadraterna far bara 4 
personer per km2. Genomsnittet för hela landet ar 45 personer/km2 och 275 för de 
odlingsbara omraden. De fem största etniska grupperna i landet - kikuyu, luo, luhya, 
kamba och kalenjin - star för 70 procent av landets befolkning. Kikuyerna är fortfarande 
den största stammen och utgör 20 procent av befolkningen. De 32 största etniska grupperna 
har 97,5 procent av landets befolkning. Aterstoden bestar av asiatiska, arabiska och euro- 
peiska minoriteter. 

Ett 30-tal sprak talas i Kenya. Engelska och kiswahili är officiella sprak. Asiaterna talar 
olika sprak, t. ex. punjabi, gujarati och konkani beroende pA varifrån de härstammar, men 
hindustani förstas och talas av de flesta asiater i landet. Den arabiska minoriteten, som till 99 
procent är kenyanska medborgare, talar kiswahili. De europeiska ny byggarna talar engelska 
och en form av swahili som kallas kisettla, medan den asiatiska swahiliversionen i folkmun 
kallas för kihindi. Engelska är affarsspråket och det sprak som används i dagligt tal nar 
personer av olika etniska och kultureila grupper kommunicerar. 

Nästan 70 procent av befolkningen ar kristen; 40 procent protestanter och 30 procent 
katoliker. En fjärdedel ar anhängare av olika inhemska samfund och 6 procent ar muslimer. 
De protestantiska kyrkornas centralorganisation ar National Christian Council of Kenya, 
medan de katolska kyrkorna ar organiserade i tolv administrativa regioner under 
ärkebiskopen av Nairobi. Mer än hälften av de kenyanska muslimerna ar somalier, medan 
resten tillhör swahili och andra mindre etniska grupper. Omkring 25 procent av asiaterna ar 
anhängare av olika muslimska sekter, t. ex. ismaeli (Aga Khan). Personer som härstammar 
fran Gujarat och hn jab  ar som regel hinduer. 

Inom utbildningsomradet har en hel del positiva saker ägt rum. Las- och skrivkunnigheten 
har ökat och i genomsnitt kan nu 60 procent av befolkningen (man 70 procent, kvinnor 50 
procent) läsa och skriva. Antalet folkskolor har ökat till 13 849 (45 procent harambee- 
skolor) med omkring fem miljoner elever. De undervisas av 150 000 folkskollärare. Men 
fortfarande har Kenya inte infört obligatorisk skolgAng. Vid självständigheten gick bara 
12 872 afrikaner pil gymnasiet. Nu gar mer än en halv miljon pA gymnasiet i 2 592 skolor, 
undervisade av en lararkar pil 24 251 personer. Ocksa universitetsutbildningen har ökat 
kraftigt. Det finns nu tre statliga universitet med omkring 10 000 studenter. Därutöver gAr 
ungefär 5 000 studenter pA universitet utomlands; nästan 2 000 av dem i USA, 1 000 i 
Storbritannien. 1988 gick 22,7 procent av statsbudgeten till utbildning (Sverige 13 procent 
1989). 

Tidningarna har blivit fler och deras upplagor har ökat. De tre dagstidningarna som fanns 
vid självständigheten, och som da hade en gemensam upplaga pA 66 000, ger idag ut 
tillsammans 271 000 exemplar: Daily Nation (165 000), The Standard (49 000) och Taifa 
Leo (57 000). Dessutom finns tolv veckotidningar och ett 40-tal manatliga tidskrifter. 
Radion och TVn har utökat sina programverksamheter och sander nu totalt 330 timmar per 
vecka. 



Även inom hälsovarden kan framsteg noteras. Vid självständigheten fanns det en läkare pa 
12 840 personer. I slutet p8 80-talet fanns det en läkare pil 7 174 personer. 1987 var antalet 
läkare 3 071 mot 970 st 1967. Tandläkamas antal har ocksa ökat från 42st 1967 till 492 st 
1987. Flera andra indikatorer har förbättrats, t. ex. spädbarnsdödligheten har gatt ner till 60 
per 1000 levande födda (Sverige 6), men bland tonarsmödrarna är barnadödligheten 
chockerande hög: 141/1000. Det finns nu 23 064 utbildade sjuksköterskor i landet; antalet 
apotek har ocksa ökat, 30 procent av befolkningen har idag tillgang till rent vatten. De 
vanligaste orsakerna till läkarbesök är infektioner i luftvägarna och malaria. Förbättringarna 
inom häisosektorn har lett till att medellivslängden har ökat från 48 Ar (1967) till 57 Ar för 
män och 6 1 för kvinnor (1 990). 

En hel del har naturligtvis hänt pa arbetsmarknaden från självsthdigheten och fram till 90- 
talet, men det stora problemet, arbetslösheten, har förvärrats Ar från Ar i takt med den snabba 
befolkningsökningen. Det finns inte nagra tillförlitliga arbetslöshetssiffror; man vet att 
arbetslösheten är stor (omkring 20 procent i städerna) och att omkring 400 000 nya 
arbetssökande kommer till varje Ar, som tävlar om de 20 000 nya jobb som man beräknar 
skapas Arligen. Enligt den sjätte utvecklingsplanen 1989-1993, fanns det 1988 1,3 miljoner 
lönearbeten i den moderna sektorn. Det var ungefär 16 procent av alla arbetstillfällen (8,3 
miljoner) det Aret. Smilbönderna stod för 73 procent av arbetstillfällena, medan de grupper 
som arbetade i den informella sektorn i staderna och pA landsbygden med andra uppgifter än 
jorbruksarbete (t. ex. skogsbruk och fiske) hade var och en nagot mer än 5 procent av 
jobben. Mindre än 1 procent utgjordes av egna företagare i den moderna sektorn. BNP per 
capita var omkring 2 000 kronor ($360) 1989. Den sjbnk fr. o. m. 1990. 

Det finns en rätt omfattande lagstiftning som reglerar arbetsmarknaden. Strejker är tillilma 
under vissa förutsätmingar, men presidenten kan genom dekret förbjuda bade strejker och 
lock-outer. Mellan 600 och 700 konflikter anmäls årligen till arbetsmarknadsdepartementet 
och ungefär 14 procent av dem gir vidare till arbetsdomstolen. En industriarbetarlön var i 
bö jan av 199 1 omkring 350 kr i manaden. 

Kenyaniseringen, dvs den statliga policy som antogs efter självständigheten för att ersätta 
utländsk arbetskraft med kenyanska medborgare, har tillämpats pragmatiskt. I början pa 90- 
talet höils 83 procent av befattningarna pil mellan- och högre niva i den offentliga sektorn av 
kenyaner. Motsvarande siffra inom det privata näringslivet var 68 procent. Men inom 
managementomradet var fortfarande 35 procent utländska medborgare och upp till 65 
procent i vissa högkvalificerade yrken. 

Energin är alltsedan självständigheten ett problemomrade för Kenya. Man ar mycket 
beroende av oljeimport för att täcka sina energibehov. Fyra femtedelar av energikon- 
sumtionen kommer från importerad olja, 17 procent fran vattenkraft och bara 1 procent från 
kol. Shell och Adobe International (Texas) borrar efter olja och man har gjort en del fynd 
som tyder pA att man en dag ska kunna börja förse landet med olja och gas. 

Vägnätet har byggts ut och förbattrats. Det är idag 54 700 km långt, varav 15 procent är 
asfalterat. Järnvägen har inte förändrats särskilt mycket sedan självständigheten. Den har en 
total sparsträcka pA 2 733 km. PA grund av brister i underhållet har flera svara olyckor 
inträffat. Den senaste i januari 1993, da nattaget med 600 passagerare fran Mombasa 
störtade ner i Ngai Ndethya-floden (Ngai Ndethya betyder Gud hjälp mig) efter det att en 
bro, byggd 1898, hade rasat efter ihållande regn i omradet. 63 personer hittades döda och 37 
saknades. Kenya Railways styrelseordförande, professor J. K. Musuva, menade att olyckan 
var en "Act of God". Han kritiserades mycket starkt för sitt uttalande. 

Det statliga flygbolaget, Kenya Airways, har haft stora ekonomiska problem, bl a till följd 
av korruption, överbemanning och nepotism. British Airways har tagit över ledningen och 
förbereder en privatisering av bolaget. 

Turistindustrin har utvecklats i rask takt sedan självständigheten. Mellan 700 000 och 
800 000 turister kommer va j e  Ar till Kenya. Tyskland, Storbritannien, USA och Schweiz ar 



nagra av de länder som har flest turister i Kenya. 1988 inbringade turistnäringen 410 
miljoner dollar. 

Kenya har en relativt liten försvarsmakt. Den bestar av 13 650 man, som rekryteras pa fri- 
villig basis p2 nio Ar. Ett av de största problemen ar alt f4 en riktig etnisk balans i ledningen 
och bland officerarna. Mer an 300 brittiska officerare tjänstgör i Kenya och brittiska och 
kenyanska enheter tränar Arligen tillsammans. USA har tillgang till kenyanska flyg- och 
hamnfaciliteter. Försvaret konsumerar 9,2 procent av budgeten. 

Armen har inte varit involverad i nagon krigshandling och man vet därför inte mycket om 
dess kapacitet. Det är framför allt gränsen mot Somalia som har varit orolig, men da och da 
har ocksa skärmytslingar förekommit pA gränsen mot Uganda. 

Kenyatta 1963-1978 

Kenyatta var en robust ledartyp, en kenyansk Gustav Vasa, som lyckades ena de stora 
stammarna mot det brittiska kolonialstyret. Men, som manga afrikanska ledare har upptäckt, 
det ar en sak att vinna den politiska makten, en helt annan att förvalta och styra den. De 
inhemska politiska motsättningarna och särintressena sopades lätt under mattan i den 
gemensamma kampen för självständigheten. Men nar väl målet har natts börjar den politiska 
vardagen, da givna löften ska uppfyllas och särintressen vagas mot varandra. Alla ska vinna 
pa sjiilvstandigheten. Det kanske inte ar möjligt, men om stora grupper upplever sig som 
förlorare skapas en farlig politisk situation. 

Fr v Tom Mboya, Daniel Arap Moi, president Kenyatta och Mwai Kibaki. 

Den viktigaste fragan omedelbart efter sjalvständigheten gällde jordbruksmarken. Ny- 
byggarna hade, som vi sett ovan, tagit de bästa omradena. Nu ville kenyanerna ha dem 
tillbaka. Det var ju dlrför man hade tagit till vapen. Genom ett frikostigt lan f r h  Stor- 
britannien kunde Kenyatta köpa ut manga vita bönder i The White Highiands och fördela 
omkring 1,1 miljon hektar till 100 000 afrikanska familjer. Det blev i genomsnitt l l hektar 
per familj. Marken saldes och fördelades alltsa inte enligt nagot socialt kriterium, vilket 
gjorde att de fattigaste och de jordlösa missgynnades. Men tillräckligt mAnga afrikaner, i 
synnerhet från de tongivande medel- och Överklasserna inom kikuyustammen, hade fatt 
mark och därmed hade en potentiell politisk oroskälla undanröjts och ett viktigt frihetslöfte 
uppfyllts. 



En annan brännande fraga som pockade pa en lösning var afrikaniseringen, dvs att fil in 
afrikaner pA ledande befattningar i organisationer, myndigheter och i näringslivet. När det 
gaUde den statliga verksamheten kunde man lätt styra förändringen där genom att avskeda 
europkr och asiater och tillsätta afrikaner. Men i det privata näringslivet var det svarare, 
särskilt inom handeln som, som vi sett ovan, beharskades av indierna. Man "löste" 
problemet genom att dra in och vägra förnya tillstånd för de indiska affärsidkare som inte 
hade blivit kenyanska medborgare. Pa sa sätt tvingades indierna tillbaka för att lämna rum At 
afrikanerna, men än idag är snedfördelningen stor. Ungefär 40 000-50 000 asiater lämnade 
eller tvingades lämna Kenya efter självsthdigheten. 

En tredje fraga som livligt diskuterades vid den här tiden var "afrikansk socialism". I 
grannländerna Tanzania och Uganda talades det mycket om socialism eller "ujamaa", som 
man sade pa kiswahili. I Tanzania tyckte president Nyerere att det var den enda rätta vägen. 
Men i Kenya var man mera tveksam. Kenyatta hade visserligen vant en hel del i Sovjet- 
unionen och beskylldes för att vara kommunist. Men lag det nagon sanning i det? Ingen 
tycktes riktigt veta. Oginga Odinga, A andra sidan, hade uttryckt klara vhstersympatier och 
ville att Kenya skulle närma sig Sovjetunionen och Kina. I ett statligt policydokument från 
1965 definieras afrikansk socialism som demokrati, social välfärd, blandekonomi och 
oberoende. Men det skulle snart sta klart vad man verkligen menade med afrikansk soci- 
alism i kenyansk tappning; det var inget annat än grov kapitalism. 

Efter nagra Ar av sjäivständighet och öppen kapitalism 
hade en "get-rich-quick"-attityd utvecklats. Korruption 
och tribalism frodades. Det man inte kunde fa pA laglig 
väg, kunde man köpa sig. Kenyatta och det politiska 
ledarskiktet runt honom skaffade sig stora land- 
egendomar och berikade sig pA många andra sätt. 
Kikuyema fick företräde vid tillsättning av tjänster och 
de fanns snart pA alla ledande poster i samhället. 

Eftersom Kenya de facto var en enpartistat fanns det 
ingen egentlig opposition. Synpunkter framfördes inom 
partiet. Men luon och vicepresidenten Oginga Odinga 
blev alltmer otålig. Han pilpekade att den ohämmade 
kapitalismen hade lett till ökade klyftor i samhället. 
Sadana kritiska synpunkter ville man inte höra. Odinga 
kritiserades utomordentligt hart och avgick som 
vicepresident och sade upp sitt medlemskap i partiet 
vid en stormig KANU-konferens i Limuru i mars 1966. 
En manad senare bildade han ett nytt parti - Kenya 
People's Union (KPU). Nu hade de facto enpartistaten 
upphört och Kenya blev Ater en flerpartistat i enlighet 
med konstitutionen. Men den skulle bli ganska 
kortlivad. När Kenyatta kom till Kisumu 1969, 
huvudorten i luo-land, höll han pA att stenas av en uppretad folkmassa som misstänkte att 
Kenyatta hade nigot med mordet pA deras populäre stamfrände och politiker, Tom Mboya, 
att göra. Polisen öppnade eld. Ingen vet hur manga som dog. Fotograferna fick sina 
filmrullar konfiskerade och kameror sönderslagna. Undantagstillstand infördes i 14 dagar. 
Odinga arresterades och KPU förbjöds. Enpartistaten var de facto tillbaka. Kenyatta rasade. 
Han lovade att krossa sina motståndare "som gräshoppor". 

Det var Kenyattas slogan. Ety- 
mologiskt betyder detta kiswahili- 

rd "lat oss dra At samma hAlln och 
et var troligen i denna betydelse 
om Kenyatta använde ordet poli- 
iskt: alla afrikaner, européer och 
siater - IAt oss dra At samma 

Men i praktiken fick harambee en 
elt annan tillämpning; det blev ett 
att att samla in pengar pA lands- 
ygden för utvecklingsändam81, 
ex. för en skola, en läkarstation, 

n vag, en bro el. dyl. Men ibland 
unde en enskild familj f &  tillstand 
tt hálla en harambee. Det gällde 
. ex om de skulle skicka ett barn 
utomlands för högre studier och 

de tillräckligt med pengar 

Det politiska klimatet hardnade. Kenyatta svarade med att dra At tumskruvarna mer och mer 
och skaffade sig ett fruktat verktyg för detta ändarna. I slutet pA 1960-talet lät han bilda en 
paramilitär säkerhetspolis, General Service Unit eller GSU, som den kallades i folkmun. 
Bara namnet skulle snart fA mAnga kenyaner att känna kalla karar efter ryggen. 

Det öppna politiska spelrummet blev mindre och mindre, alltmedan Kenyattas ökade i 
motsvarande grad. WU-medlemmarna förföljdes och trakasserades och opposition i gängse 
mening kunde knappast utövas. Även självkritiken, som skulle förekomma inom KANU, 



tystnade och partiet tynade nästan bort. Under en period i början pil 1970-talet var Kenya 
mer eller mindre partilöst. Allt politiskt beslutsfattande hade tagits över av Kenyatta och 
hans närmsta radgivare, dvs svärsonen och ministern Mbiyu Koinange, en annan släkting, 
utrikesministern och Kenyattas personlige läkare, Njoroge Mungai, samt justitiekanslern 
Charles Njonjo. Alla fyra var kikuyer fran Kiambu-distriktet. Ingen tilläts utmana Kenyatta. 
Alla som gjorde det (med undantag av Oginga Odinga) eliminerades politiskt eller fysiskt. 
Politiska mord sattes i system (Pio Gama Pinto 1965, Tom Mboya 1969, Ronald Ngala 
1972, J.M. Kanuki 1975 m fl). Kenyatta hade blivit en diktator. 

Ekonomiskt gick det bra för Kenya. Kenyatta hade tagit klar ställning för västvarlden i det 
kalla kriget och det belönades av de stora västmakterna. Storbritannien hade kommit tillbaka 
(om det nagonsin lämnat Kenya). De agerade politiskt bakom kulisserna och hade enligt den 
davarande vicepresidenten Oginga Odinga en hemlig överenskommelse med Kenyatta. 
Ekonomiskt uppträdde de öppet med bistand, lån och stora investeringar. 

Men även många andra västländer var generösa gentemot Kenya, t. ex. Tyskland, Italien och 
Frankrike. Dessutom var priserna bra pil de stora exportprodukterna som kaffe och te. 
Turismen hade ocksa tagit fart. Därför kunde Kenya börja lyfta från sin "take off '-position 
vid självständigheten. Praktiskt taget alla sociala och ekonomiska indikatorer, som vi 
diskuterade ovan under rubriken "Kenya vid självständigheten", förbättrades stadigt och 
patagligt. Men det fanns ocksa misslyckanden. Kenyas orientering mot västvarlden, kapi- 
talismen och den förhallandevis snabba utvecklingen irriterade de socialistiska grannarna 
Uganda och Tanzania. De tyckte att Kenya drog fördel av EAC. Kenyatta (som utvecklats 
till en extrem kapitalist) och Nyerere (som blivit extrem socialist) kunde knappast sitta vid 
samma bord. När sedan Idi Amin kom till makten i Uganda, vägrade Nyerere att samarbeta 
och en kort tid därefter (1977) upplöstes Östafrikanska Gemenskapen. Tanzania stängde 
gränsen mot Kenya, som upplevde nagra ar av politisk isolering i Östafrika. 

Kenyatta var nu en gammal man och i det politiska etablissemanget, särskilt bland kikuy- 
erna, var oron stor. Man började offentligt diskutera presidentens Alder och vad som skulle 
hända när han avled. SA smilningom förbjöds alla sadana spekulationer och det blev en 
kriminell handling att antyda att presidenten en dag kunde avlida. Sa skedde emellertid till 
slut. Han dog i Mombasa 1978. 

Daniel arap Moi 

När Kenyatta dog var Daniel arap Moi vicepresident. Konstitutionen stipulerade att vice- 
presidenten skulle träda till vid presidentens frånfälle under en period av tre ~nanader. Under 
denna tid skulle en ny president väljas. SA skedde ocksa. Moi blev president därför att han 
skickligt kunde utnyttja de fördelar som konstitutionen gav honom. Han ansags inte vara 
nagon framträdande politiker. De hade alla eliminerats av Kenyatta: Mboya, Ngala, och 
Kariuki; Oginga Odinga befann sig i den politiska kylan. 

Elaka tungor pastar att Kenyatta gjorde Moi till vicepresident därför att han (Moi) var en 
nolla och för att han tillhörde en relativt liten etnisk grupp - Kalenjin. Under sin tid som 
president har Moi knappast visat prov pa statsmannaskap och pA nagon större intellektuell 
skärpa. Det ar lätt att underskatta honom nar man lyssnar pa honom. Men det ar ett misstag 
som har statt manga kenyaner dyrt. Moi ar en mycket erfaren och slug politiker, som har 
gatt i den harda skolan. Han har, vid det här laget (1993), suttit vid makten i 15 Ar. Det gör 
man inte i Kenya om man är en politisk nolla. 

Moi var Kenyattas lärjunge. Han hade ingen egen övergripande politisk filosofi. I varje fall 
har han inte utvecklat nagon sadan under de Ar som han styrt Kenya. I stället följde han den 
väg som Kenyatta trampat upp. För att riktigt ge eftertryck At att det var i Kenyattas fotspar 
som han tänkte vandra, kalladc han sin politik pa kiswahili för Nyayo, som just betyder 
fotsteg. 



Politikerna stälide snart in sig i ledet och ropade "nyayo" sa snart Moi syntes till. Nyayo för 
dem betydde flera saker som satts i system under Kenyattas tid, t. ex. räknade de med: 

att fA fortsätta att roffa At sig praktiskt taget obehindrat 

att Moi inte skulle göra nagot At korruptionen, nepotismen och tribalismen 

att deras makt inte skulle fil utmanas; om nagon likväl skulle göra det förväntade de sig, 
att de skulle fA tillgripa alla medel för att behalla den, inklusive valfusk, vald och 
politiska mord. 

De har hittills räknat rätt p8 alla punkterna. 

En annan slogan som Moi tycker om att använda är "Peace, Love and Unity" och han har 
latit uppföra ett monument utmed Langata Road, som symboliserar just dessa tre enheter. 
Men, som vi ska se längre fram, betyder denna slogan ingenting i praktiken. Det är inget 
annat än en tom slogan avsedd att projicera en positiv bild av presidenten. 

Till en början styrde Moi med hjäip av tva nära radgivare. Den ena var justitiekansler 
Charles Njonjo, Kenyattas man, som alltsa fortsatte som förut. Den andre var den allmänt 
aktade finansministern och kikuyun Mwai Kibaki, som Moi utsag till vicepresident. Det var 
denna trojka som styrde. Kikuyerna var väl representerade, även om de hade förlorat 
presidentposten. 

Allt sag bra ut. 1977 var ett utomordentligt bra kaffear och pengarna strömmade in till 
staten, bankerna, böndernas organisationer och till manga enskilda sma- och storbönder. Det 
fick en hel del gynnsamma multiplikatoreffekter pil ekonomin. I det laget ville Moi starka 
sin egen ställning genom att blidka luo-folket, som Kenyatta bestraffat genom att arrestera 
Oginga Odinga. Moi tog därför in Odinga fran den politiska kylan och gjorde honom till 
ordförande för ett statligt affärsdrivande verk. Dessutom fick han tillbaka sitt medlemskap i 
KANU. 

Men Oginga Odinga ville inte ställa in sig i ledet. Snart bö jade han öppet kritisera den 
avlidne Kenyatta och kallade honom för ''land grabber." Alla visste att han hade ratt, men 
det var ända som att svära i kyrkan. Odinga, som skulle in i parlamentet, var tvungen att 
"godkännas" av KANU. Nu vägrade KANU ge honom sitt godkännande. Det gjorde 
studenterna vid universitetet i Nairobi rasande. De sag Odinga som talesman för den lilla 
människan och för de grupper som stod för större social rättvisa. Det blev upplopp. 
Universitetet stängdes och studenterna skickades hem. Från och med nu skulle Mois konflikt 
med studenterna bli ett aterkommande tema under 1980-talet och början p8 90-talet. Manga 
gånger skulle han tvingas stänga universitetet i Nairobi och skicka hem studenterna. Ibland 
var det SA sönderslaget att ingen undervisning gick att bedriva. Endast de studenter som 
betalade sin del av reparationskostnaderna fick komma tillbaka när väl universitetet öppnade 
igen. 

Moi tyckte inte om kritik. Som gammal skollärare tyckte han att det skulle vara tyst i 
klassen. I maj 1982 sparkade han ut Oginga Odinga igen. En månad senare lade han fram ett 
förslag i parlamentet som avsag att förbjuda oppositionspartier och göra Kenya till en 
enpartistat. Förslaget antogs och Kenya blev de jure en enpartistat. 

Men Moi skulle snart upptäcka att det inte bara var Oginga Odinga och studenterna som 
utmanade honom. I augusti 1982 gjorde flygvapnet ett kuppförsök. Tili en början sag det ut 
att lyckas, men armén var lojal mot president Moi och slog ner försöket. Förstörelsen i 
Nairobi var omfattande. Upplopp följde; många affärer slogs sönder och länsades pil varor. 
Kvinnor valdtogs och allmän laglöshet tycktes rada. Den främsta anledningen till kuppf- 
örsöket var troligen missnöje bland de inom flygvapnet, särskilt i de lägre graderna, som 
tillhörde luo-folket, de ansag sig diskriminerade. Tre dagar före kuppförsöket hade Oginga 
Odingas pass dragits in och KANU-folk anklagade honom för att ha nagot med 
kuppförsöket att göra. Moi satte honom i husarrest under ett Ars tid. MAnga andra 



regeringskntiker och oppositionella arresterades och fängslades i kuppens kölvatten. Nagra 
lyckades fly. Flygvapnet upplöstes och mer an 1,000 soldater arresterades. Tio av kupp- 
makarna avrättades i hemlighet 1985. 

Mein Moi kände sig ocksa hotad från sin trojka. Charles Njonjo hade avgatt som JK. Han 
hade varit en av Kenyas mäktigaste män, bAde under Kenyatta och Moi. 1980 utnämndes 
han till inrikesminister. 1981 blev en kusin till Charles Njonjo arresterad för förräderi. Han 
drog in Njonjos namn. Bada frikändes senare. Men Moi satte igång en kampanj som syftade 
till att eliminera Njonjo politiskt. 1983 tvingades han avga. Njonjo har sen dess befunnit sig 
i den politiska kylan. Den tredje personen i trojkan, vicepresidenten Mwai Kibaki, erkänt 
duktig och palitlig, men enligt Moi hade han en alltför stark stallning bland kikuyerna och 
kunde därför bli en farlig motstandare i framtiden. Han avlägsnades från posten som vice- 
president 1988 och gjordes till minister för hälso- och sjukvarden. Som vicepresident 
tillsatte Moi den politiskt helt oerfarne universitetsrektorn Joseph Karanja. Han blev 
emellertid inte gammal pa den posten och tvingades att avga efter 18 månader. Han ersattes 
av en annan universitetsman, professorn i ekonomi, George Saitoti, som ocksa utnämndes 
till finansminister. 

oroligheterna pa universitetet i Nairobi fortsatte. Säkerhetspolisen förföljde och tra- 
kasserade studenter och lärare. Minsta lilla tecken till opposition mot eller kritik av 
regeringen eller presidenten föranledde ingripande. säkerhetspolisens förhörsmetoder var 
r%a och manga personer utsattes för stort vald och ytterst förnedrande behandling. 
Oppositionen gick under jorden och kallade sig Mwakenya. Den byggde upp celler ute i 
landet. Enligt Moi var det en kikuyurörelse, som syftade till att skapa kaos och ta makten i 
landet. Mwakenya använde ryktesspridning, sabotage och vald för att skapa kaos och 
destabilisera ekonomin. Personer som misstänktes vara medlemmar av Mwakenya eiler 
sympatiserade med dem eliminerades fysiskt. 

Ingen vet riktigt hur stor betydelse Mwakenya hade för ekonomins tillbakagang. Men den 
försämrades mycket snabbt. BAde lokala och utländska investerare tvekade. I september 
1988 mördades, under mystiska omständigheter, den brittiska flickan Julie Ward i Maasai 
Mara nationalpark. Den kenyanska polisen bagatelliserade händelsen och menade att hon 
dödats av vilda djur. Flickans pappa underkände den kenyanska polisens slutsatser och 
inledde en egen undersökning med hjälp av brittisk polis. De kenyanska myndigheterna 
försökte vilseleda utredningen genom att ge felaktiga upplysningar och genom att ändra i 
obduktionsprotokollet. Fallet fick stor internationell uppmärksamhet och försämrade 
ytterligare Kenyas vid det har laget skamfilade rykte. 

En till synes opolitisk händelse i slutet pa 1980-talet skulle komma att f i  stort symbolvärde 
för medborgarnas och särskilt kvinnornas politiska självförtroende. Regeringen hade givit 
klartecken till sin egen partitidning, Kenya Times, att bygga ett nytt tidningshus, en 
skyskrapa, pA den basta platsen i Uhuru (frihet) Park i Nairobi. Det var ett joint venture 
mellan KANU och London Minor Group, som ägdes av mediemagnaten Robert Maxwell. 
Professor Wangari Maathai, ledare för The Green Belt Movement, kritiserade byggnads- 
planerna och försvarade parken praktiskt taget ensam mot hela det politiska etablissemanget. 
Kenyanska kvinnor förväntas stödja mannen i deras beslut eiler atminstone halla tyst, om de 
skulle ha en avvikande mening, men framför allt inte offentligt utmana mannen. Professor 
Maathai bröt mot alla delar av denna sedvänja. 

Rade man och kvinnor kastade sig över henne och tillrättavisade henne i de strängaste 
ordalag; man förlöjligade henne och gjorde narr av hennes veterinärmedicinska examen och 
de utländska utmärkelser som hon hade fatt för sitt miljöarbete. Polisen bommade igen 
hennes kontor och försökte bryta sig in i hennes bostad. Parlamentet debatterade vilka 
Atgarder som kunde vidtas mot henne. Men professor Maathai stod pa sig och skapade en 
opinion mot byggprojektet, bade i Kenya och utanför. Hon fick draghjälp av de ekonomiska 
problem som uppdagades efter Robert Maxwells död. Ingen annan utländsk investerare ville 
satsa pengar i projektet och efter nagon tid plockades byggnadsstangslet bort. Professor 
Maathai hade vunnit en seger över det politiska och mansdominerade etablissemanget och 



gett kvinnorna mod, styrka och ledarskap. Det var mänskliga egenskaper som snart skulle 
komma val till pass. 

Trots den stränga, repressiva behandling som politiskt oliktänkande utsattes för, tystnade 
inte kritiken av Moi och hans regering. Tvärtom, den ökade dag för dag och blev alltmera 
uttalad. Antalet politiska fangar ökade i samma takt. En av de mera kanda är Koigi wa 
Warnwere. 1975 satte Kenyatta honom i fangelse. Han frigavs 1978, men redan Aret därpa, 
da han var riksdagsman, fängslade Moi honom igen. Han släpptes inte förrän 1984. 1986 
flydde han till Norge och 1990 greps han av kenyansk säkerhetspolis i Uganda under 
märkliga omständigheter och fördes till Nairobi, där han satt i det beryktade Kamiti- 
fangelset fram till januari 1993. Han var anklagad för förräderi tillsammans med de bada 
advokaterna Rumba Kinuthia (f d studentledare) och Mirugi Kariuki samt Geoffrey Kuria 
Kariuki. Wamwere har i böcker, tidningsartiklar och intervjuer berättat om hur de politiska 
fångarna behandlas i kenyanska fängelser: tortyr, oätlig föda, endast läkarbesök och medi- 
cinering da fangama är döende, fullpackade celler utan toalettmöjligheter, inga riktiga 
kläder, och fångarna far sova pA det stinkande golvet i cellen, som pA natten invaderas av 
malariabärande moskiter. I slutet pA 1980-talet hade myndigheternas förföljelse och grymma 
behandling av de oppositionella blivit internationellt uppmärksammad av bl a Amnesty 
International och andra humanitära organisationer. Kenyas internationella anseende blev alit 
sämre och sämre. 

Det internationella samfundet började reagera. I Norge hade Wamwere informerat 
allmänheten om Mois förföljelse av oliktänkande och i Sverige hade en annan politisk 
flykting med nagot tveksammare bakgrund, Andrew Ngumba, mindre framgangsrikt gjort 
detsamma. Och när Moi skulle besöka de skandinaviska länderna i september 1987 blev 
trycket frAn massmedierna där SA starkt att han i vrede inställde resan. Han hotade Norge 
med repressalier och när den norska ambassadören i Kenya fortsatte att stödja Wamwere, nu 
hemkommen till Kenya och stälid inför domstol, avbröt Moi de diplomatiska förbindelserna 
med Norge (1990). som stängde sin ambassad, avbröt finansiering av pagaende projekt, och 
tog hem sin personal. I mAnga andra länder, särskilt i USA och Kanada, bedrev kenyanska 
studenter en aktiv lobbying. Det skulle Moi ocksa fA känna pa när han kom till USA 1989 
med en stor regeringsdelegation. Amerikanska journalister satte hart At honom och han hade 
svart att försvara sig och sin politik. 

Under denna resa till Amerika 
inträffar en händelse som skul- 
le komma att fA stor betydelse 
för Kenya. Med i delegationen 
ingick utrikesministern dr Ro- 
bert Ouko (luo) och indu- 
striministern Nicholas Biwott 
(kalenjin). Ouko hade rykte 
om sig att vara en lagmäld och 
du duktig person med stor 
intellektuell kapacitet och 
personlig integritet. Han var 
dessutom internationellt väl- 
känd. Nicholas Biwott, A andra 
sidan, ansags vara den mest 
korrumperade ministern i 
regeringen, som skaffat sig 
enorma rikedomar genom sitt 
nära samarbete med Moi. Han 
injagade rädsla i folk genom 
sina h2insvnslcisa metoder och 
sin speciella maktposition, Dr Robert Ouko, utrikesminister, mördad. 
som han hade tillskansat sig vid sidan 
av presidenten (gudfader). Enligt protokollet vid dylika besök har presidenten en egen 
livvakt, transport och annan service, och i egenskap av utrikesminister hade Ouko ocksa 



ungefär liknande förmaner, medan Biwott fick nöja sig med kollektiv bevakning och 
transport tillsammans med den övriga delegationen. Detta upprörde honom, och han visade 
öppet sitt förakt för Ouko. Det tilltog i styrka när journalister och TV-stationer visade Ouko 
stor uppmärksamhet, men ignorerade i stort sett Biwott och den övriga delegationen. En 
amerikansk journalist ställde den ödesdigra friigan om han, Ouko, var Kenyas näste 
president. 

Efter hemkomsten till Kenya fick Ouko tre dagars ledighet av presidenten för att bl a 
fardigställa en rapport om korruption i regeringen. Ouko åkte hem till sin gard i närheten av 
Kisumu. Det rakade vara miinförmörkelse vid tillfallet och för luofolket var det ett 
illavarslande tecken. För att jaga bort de onda andarna lät de trummorna ljuda hela natten i 
luo-land. Deras farhagor skulle visa sig vara berättigade. Regeringen meddelade att Ouko 
var försvunnen. Efter ett par dagar hittades hans sargade kropp i bushen. Ännu ett politiskt 
mord hade ägt mm. 

Mordet pii Ouko kommer alltid att förfölja Moi och hans regering. I den rattegang som 
följde, baserad pi4 en utredning utförd av Scotland Yard, dök Biwotts namn upp gång pil 
gång och slutligen tvingades Moi avskeda honom som minister. Han förblev emellertid 
riksdagsman. Höga tjänstemän i regenngen, bl a säkerhetschefen (som sjäiv senare avled 
under mystiska omständigheter), har anklagats för att ligga bakom mordet. Den som 
formellt anklagades var distriktschefen i Nakuru, Jonas Anguka. Praktiskt taget alla poliser 
med insikt i mordet inklusive den som ledde mordutredningen, chaufförer, bodyguards och 
andra vittnen har systematiskt eliminerats eller avlidit under oklara omständigheter, flytt 
eller försvunnit. 

Ouko fick aldrig tillfälle att lägga fram sin rapport om korruptionen i regeringen. Efter 
mordet försvann rapporten, men i rättegangen framkom mycket märkliga saker. Och 
naturligtvis avled ordföranden i Pan African Bank, Mohammed Aslam, plötsligt i lung- 
inflammation nagra dagar innan han skulle vittna. Aslam hade fysiskt haft hand om 
transfereringarna till framstaende politikers konton. Mordet pa Ouko, och allt som följde i 
dess spar, nya mord, blottläggande av korruptionen i regeringskretsar och "cover up", drev 
Kenyas internationella anseende i botten. 

Efter mordet pA Ouko var Kenya en moraliskt sargad nation utan trovärdigt ledarskap. Det 
ar nog ingen tillfällighet att oppositionen började ta form i detta läge. Man kunde nu skönja 
en svag koalition av politiker, kyrkofolk, advokater, förkämpar för mänskliga rättigheter, 
journalister som började ta avstand från den politiska utvecklingen. Det fanns även nagra fA 
personer inom regenngen som var kritiska, men de tystades effektivt. Nagra tidigare fram- 
staende politiker, som hade förvisats till den politiska kylan, Kenneth Matiba och Charles 
Rubia, fAngar nu upp kritiken och klader den i ord. Dessa tvi f d statsrad uppmanar i maj 
1990 offentligt president Moi att upplösa det sjatte parlamentet och tillata bildandet av 
oppositionspartier. Det väckte stor uppstandelse i det politiska etablissemanget och bland 
folk i allmänhet. Det var ett djärvt utspel med tanke pA det hArda politiska klimat som radde. 
De meddelade att de skulle halla eit stort offentligt möte den 7 juli. Regeringen hotade att 
alla försök att genomföra mötet skulle förhindras med alla medel. Matiba och Rubia 
uppmanade a sin sida folk att delta i mötet. Ett par dagar innan mötet skulle aga rum, 
arresterades de. Kravaller och oroligheter följde under ett par dagar i Nairobi. Matiba och 
Rubia fick sitta inom las och bom i ett Ar. Under tiden fick Matiba en hjärnblödning och 
tilläts efter frigivningen att resa till London för behandling. 

I London stannade han för behandling i omkring tio manader. När han hade kommit p8 
fötter igen och blivit nAgotsAnär Aterställd, blev han oppositionens talesman i London. 
Många oppositionspolitiker frAn Nairobi Akte till London för att konsultera honom och för 
att samordna den förbjudna oppositionspolitiken. Matiba hade ocksA samtal med brittiska 
politiker i avsikt att fA stöd för en förändring i demokratisk riktning i Kenya. 

Matibas och Rubias utspel höjde den politiska temperaturen i Nairobi. Oppositionen blev 
djärvare. Odinga lanserar National Democratic Party. En del professionella organisationer 
bö jade ocksA framföra kritik och formulera politiska millsättningar. Den mest framträdande 



och kritiska var juristernas organisation, The Law Society of Kenya (LSK). När Paul Muite 
valdes till ordförande i LSK i mars 1991 blev kritiken av regeringen mycket hArd och det 
politiska budskapet klarare. Man ville upphava den paragraf i konstitutionen (2 a), som 
anger att Kenya ska vara en enpartistat. Detta blev nu den konkreta politiska målsiittningen. 
Moi upprepade gAng p4 g h g  att införandet av ett flerpartisystem skulle leda till våld och 
kaos. Demokrati hade Kenya redan, enligt Moi. 

En predikant samlar sina skaror under ett trad i en park i Nairobi. 

De olika kyrkosamfunden började ocksA reagera och formulera en kritisk syn p6 sam- 
hällsutvecklingen. Det finns i Kenya ett stort antal olika trossamfund, en del gamla och väl 
etablerade, andra nyskapade och som samlar sina skaror under ett träd pa söndagarna. Snart 
började kritiken höras fran predikstolar, fran träden eller var man nu samlades. Det var 
särskilt den unge, intellektuelle anglikanske biskopen Alexander Muge som framförde 
kyrkans kritik. Regenngen upprördes och arbetsmarknadsministern, Peter Okondo, hotade 
biskopen, att om han satte sin fot i ministerns valkrets skulle han inte komma levande 
därifrån. Det gjorde han inte heller. Biskop Muge dog i en av allt att döma arrangerad 
trafikolycka - ett icke helt oprövat sätt i Kenya att ta livet av sina politiska motståndare. 
Mordet (för alla visste ju att det var ett mord) upprörde hela Kenya och Muge kom att bli en 
nationell symbol för de krisma kyrkornas politiska uppvaknande. 

Även utländska ambassadörer i Kenya börjar uttala sig. Det är främst ambassadörerna från 
de västliga landema. De skriver artiklar, later sig intervjuas och uppträder som talare vid 
konferenser och kongresser. De talar om flerpartisystemet, demokratin och sambandet 
mellan ekonomiskt bistand och demokratisk utveckling. Allt detta är synnerligen oroande 
för de kenyanska myndigheterna och president Moi uppmanar ambassadörerna att inte 
blanda sig i Kenyas interna angelägenheter. 

Pressen gör sin egen revolution. Den har alltid vant ganska hart styrd och hunsad av 
myndigheterna, även om den i ett afrikanskt perspektiv samtidigt vant förhallandevis fri. I 
den allmänna turbulens som nu rader i samhället tar den sig friheter som skulle vara 
otänkbara för bara nagra manader sedan. Alla heliga kor slaktas samtidigt. Inte ens 
presidenten gar fri. Veckopressen anklagar honom för att vara en diktator och en tyrann. 
Regenngen upptäcker vad som håller pa att hända och slar tillbaka: konfiskerar upplagor, 
fangslar redaktörer och reportrar, trakasserar annonsörer, stänger tryckerier m m. 



Sökerhetspolis gdr hårt åt en mötesdeltagare. 

Polisen skjuter för att skingra folkmassan vid Kamukunji i Nairobi. 

Men oppositionen hade fatt vind i seglen. Oginga Odinga bildar i augusti 1991 FORD - 
Forum for the Restoration of Democracy, en patryckningsgmpp, tillsammans med fem andra 
veteraner: Masinde Muliro, Martin Shikuku, Philip Gachoka, George Nthenge och Ahmed 
Salim Bamhariz. Därefter kallar de till eu  stort offentligt möte p8 den öppna platsen vid 
Kamukunji i Nairobi den 16 oktober. Regeringen vägrade att utfärda mötestillstand och 
varnade FORD för konsekvenserna. Men FORD stod pil sig och inbjöd utländska sandebud 
som observatörer. Representanter för flera västerländska ambassader körde i kolonn mot 
Kamukunji. Läget var ytterst spänt. Vanlig polis och GSU hade omringat platsen. Sände- 
buden kom inte fram, gatorna var blockerade. Inför deras ögon slogs det första demo- 
kratiförsöket ner. Polis och GSU jagade mötesdeltagare langs stadens gator. Kenyanerna var 
chockade. FORD-ledama lyckades undkomma och lovade att komma tillbaka. Det politiska 
etablissemanget kände stor oro inför talet om demokrati och flerpartisystem. Manga 
enskilda politiker och högt uppsatta tjänstemän gjorde detsamma. De visste att deras 
position byggde pa enpartistaten med Moi vid makten. Det gällde L. ex. Nicholas Biwott. I 
april 1991 oroades kenyanerna over rykten som sade att Biwott hade en privat armé. Nar 
han en manad senare bad regeringen att beväpna sina stamfränder för att kunna sta emot 



attackerna från "terroristerna" från West Pokot, misstänkte manga kenyaner att nagot var i 
görningen. Senare, den 8 september, hölls ett möte i Kapsabet i Rift Valley-provinsen i 
närvaro av flera ministrar, riksdagsmän och lokala politiker. Mötet uttalade att man ville 
införa en ny konstitution, baserad pa begreppet "majimbo", dvs federation eller regionalt 
självstyre. Enligt denna tanke skulle "outsiders ... be required to go back to their 
'motherland"'. Den 21 september hölls ännu ett möte i Rift Valley-provinsen, i Kapkatet, 
ocksa i närvaro av flera ministrar, riksdagsmän, bl a Nicholas Biwott, och lokala politiker. 
Mötet förbjöd ("banned") föresprakare för flerpartisystemet att uppehåila sig i Rift Valley- 
provinsen samt uppmanade Masinde Muliro, en av FORDS grundare, att lämna provinsen. 
Biwott sade bl a att medlemmar av FORD skulle "krossas" och att "kalenjinerna var redo att 
motsätta sig varje försök att ta makten från dem". Riksdagsmannen Willy Kamuren tillade 
att "kalenjinema var redo att skydda regeringen med alla slags vapen som de disponerade". 

Moi hade hävdat gang pli gang att införandet av ett flerpartisystem i Kenya skulle leda till 
våld och kaos. I oktober utbröt oroligheter i Rift Valley, som snart spred sig till andra delar 
av västra Kenya. Dessa oroligheter eller "tribal clashes" som de kom att kallas, kom mycket 
lägligt för att bekräfta presidentens teori. Fram till september 1992 hade 800 personer 
dödats, 654 skadats och 54 000 hade tvingats p i  flykt från sina hem. Kalenjinema, presi- 
dentens egen etniska grupp, fick skulden för oroligheterna. Dessa var politiskt motiverade 
och satta i verket av kalenjinernas politiska ledarskikt i avsikt att rensa Rift Valley fran 
andra folkgrupper och ta över deras jordbruksmark. 

Myndigheternas brutala framfart under Kamukunji-mötet och deras passivitet för att stävja 
de etniska oroligheterna kritiserades starkt av de västerländska ambassadörerna och fick stor 
internationell uppmärksamhet. Kenyas internationella anseende fick sig ytterligare en töm. 
Men myndigheterna slog tillbaka mot ambassadörerna, särskilt mot den amerikanske 
ambassadören, Smith Hempstone, f d journalist, författare och Afrikakännare, som i starka 
ordalag hade kritiserat de styrande i Nairobi. Den 19 oktober fördömde parlamentet 
Hempstone och begärde att han skuile hemkallas. 

Den uppmärksamhet som Kenya hade fatt internationellt i radio, TV och tidningar, och som 
var fokuserad pil de etniska konflikterna och myndigheternas förföljelse av oppositionen, 
irriterade Moi mycket. Han var särskilt vred pil BBC och dess utlandssändningar pA 
kiswahili. Dessa hade stor genomslagskraft i Kenya och det var ett allmänt talesätt, att om 
man verkligen ville veta vad som hade hänt skulle man lyssna pa BBC. Moi klagade vid 
flera tillfaen och framförde sina synpunkter till besökande brittiska ministrar och politiker, 
men, naturligtvis, förgaves. Vid ett tillfälle ställde han fragan: Behöver vi utländska kor- 
respondenter i Nairobi? 

Det fanns flera internationella politiska händelser som skulle komma att paverka den 
politiska utvecklingen i Kenya. Den viktigaste av dem alla var Sovjetunionens sönderfall 
och det kalla krigets upphörande. Denna historiska händelse fick direkta politiska 
konsekvenser för Kenya liksom för många andra afrikanska stater. Nu, plötsligt, gick det 
inte längre att spela ut väst mot öst och tvärtom, nagot som manga afrikanska ledare hade 
upphöjt till en konst. Nu stod de där, de afrikanska politiska ledarna, tomhänta, med kanske 
det viktigaste politiska instrumentet vridet ur sina händer. Dessutom, och det var ännu 
viktigare, talade nu västvärldens politiska ledare öppet om sambandet mellan ekonomiskt 
bistånd och politisk utveckling i demokratisk riktning. När sedan Världsbanken, IMF och de 
andra internationella bistandsgivarna började upprepa samma sak, förstod de afrikanska 
ledarna, att man menade allvar. I klartext betydde detta an de länder som inte var beredda att 
nedmontera sina totalitära enpartistater och införa ett flerpartisystem med öppna och fria val, 
som i de västliga demokratierna, inte skulle paräkna nagot finansiellt bistand. 



reppet härstammar fran tiden före självständigheten, da KADU organiserade de cm& stam- 

ännu hellre, till en provins för bara kalenjinerna. Nagra lekte t o m med tanken pa att bilda en egen 

Kalenjinerna bestar av tio etniska sub-grupper eller stammar: kipsigis (eller lumbwa), nandi, 
nyangori (eller teriks), keiyo, tugens, marakwet, pokot (eller suk), kon, pok, bungomek (gemensam 
kallade sabaot), sebei och okiek (gemensamt kallade dorobo). Dessa grupper talar samma sprak 
och har en gemensam kultur. Den största sub-gruppen är kipsigis (1,5 milj.), följt av nandis (0,8 

en, är minst med bara 8 procent av alla kalenjinerna och bara 1 procent av Kenyas 

Sönderfallet i ett av Kenyas grannländer skulle fil politiska Aterverkningar. Till Kenya 
strömmade det in över en halv miljon flyktingar fran Somalia. Kenya hade redan en relativt 
stor somalisk befolkning. Mariga av flyktingarna sökte sig till släkt och vänner i Nairobi och 
andra städer. I huvudstaden blev det somaliska inslaget i stadsbilden patagligt. Manga 
flyktingar bodde ocksa pA de fashionabla hotellen och tog med sig en livsstil som väckte 
uppmärksamhet och irriterade lokalbefolkningen. Kenyanerna anklagade somalierna för att 
ligga bakom den valdsvag som drog genom landet. Myndigheterna tvingades att ingripa och 
förpassade de somaliska flyktingarna i staderna till förläggningar ute i landet och sa nära 
den somaliska gränsen som möjligt. Det var särskilt i gränsomraden som valdet och 
laglösheten hade etablerat sig. Här kunde somaliska soldater fran olika fraktioner och hart 
beväpnade kriminella, ibland i grupper upptill 50 personer och fler, ga in över gränsen och 
bega allehanda valdshandlingar och stjäla boskap, ibland hela hjordar. Situationen var 
periodvis sa kritisk att Kenya i praktiken hade förlorat kontrollen över gränsomradena. 

En tredje internationell händelse som skulle f3 en viss betydelse för de politiska aktörerna i 
Kenya var den politiska händelseutvecklingen i Zambia. Har hade president Kaunda 
accepterat att ställa upp i öppna och fria val i närvaro av internationella observatörer. 
Kaunda sag sig som landsfadern, "den vise mannen" i Afrika, som hade suttit vid makten i 
nara 25 Ar. Han var övertygad om att han skulle vinna en bekväm seger över sin 
motstandare, den lille fackföreningsma~en Frederick Chiluba, som knappt nadde upp till 
mikrofonerna. Men Kaunda bedrog sig. I valet i oktober 1991 vann Chiluba en förkrossande 
seger och i det närmaste raderade ut Kaundas parti. Kaunda var chockad. Zambia höll 
andan. Skulle Kaunda skicka in sin armé och behalla makten? Nej, i ett ögonblick av 
storslagenhet meddelade han, gratande och viftande med den vita näsduken - symbolen för 
de offentliga tararna - att han skulle acceptera folkets vilja. I januari 1992 lämnade han, 
enligt egen utsago, politiken för gott, fortfarandc gratande och viftande med sin vita näsduk. 
Detta var nagot nytt för Afrika. SA här ska det ga till, menade man, och hyllade Kaunda för 
att han accepterat valresultatet och avgatt p3 ett vardigt sätt. Hans kritiker menar att det är 
just hans värdiga avgang som förblir hans största politiska insats. 

Oppositionen i Kenya tog fasta pA dessa tre internationella händelser: de uppmanade bi- 
ståndsgivarna att håila inne det ekonomiska stödet till Kenya tills myndigheterna accepterat 
en demokratisk utveckling; de kritiserade regeringen för bristen p2 lag och ordning och 
samhällets sönderfall; och, slutligen, uppmanade Moi att göra som Kaunda: avga vardigt. 

Den amerikanske ambassadören Smith Hempstone skärpte sin kritik och retade gallfeber pil 
det politiska etablissemanget. Den kenyanske utrikesministern Wilson Ndolo Ayah kallade 
Hempstone "rasist," "slavdrivare," "kolonialist" och annat ur den diplomatiska vokabulären. 

Kenyas ekonomi var körd i botten. Det var lätt för var och cn ritt se hur vitala samhälls- 
tjänster som sjukvard, utbildning, post- och telekommunikation, vägar, vatten och el, lag och 



ordning, bara blev sämre och sämre alltmedan korruptionen, vsdet och kriminaliteten ökade 
i en skrämmande takt. 

Kenya var beroende av sina bisthdsgivare: sedan självständigheten har Kenya tagit emot 
stora summor biståndsmedel för utvecklingsändamål. En hel del av pengarna har använts till 
projekt för att bygga ut infrastrukturen, t. ex. vägar, broar, dammar, tlygplatser, medan 
andra projekt syftat till att förbättra institutioner, tjänster, utbildning, hälso- och sjukvärd, 
jordbrukets föreningsrörelse och andra ekonomiska verksamheter. Storbritannien har länge 
varit Kenyas största biståndsgivare, men 1990 ledde Japan stort den bilaterala biståndsligan, 
följt av USA, Holland, Danmark, Frankrike och Tyskland. De största multilaterala givarna 
var International Development Association (IDA), Världsbanken, den afrikanska utveck- 
lingsbanken, EG och African Development Fund (ADF). 1989 tlck Kenya totalt 8,s 
miljarder kronor i utländskt bistånd. Det motsvarade 17,3 procent av det arets BNP. Av 
dessa 8,5 miljarder var 5,l bilateralt biständ och återstoden, 3,4 miljarder, multilateralt. 

I november 1991 beslöt de stora bisthdsgivarna att hälla inne biständet till Kenya, samtidigt 
som de angav vilka ätgärder Kenya miste vidtaga för att bistandet skall aterupptagas. 
Förutom strukturella och ekonomiska reformer angav de förändringar av det politiska 
systemet i demokratisk riktning. 

Samtidigt som de internationella bistandsgivarna drog at tumskruvarna gick Kenyas 
utrikeshandel kraftigt tillbaka. EG är Kenyas viktigaste handelspartner och omkring 45 
procent av Kenyas export gär till EG. Det är framför allt jordbruksprodukter so111 exporteras. 
Priserna p i  dessa har inte ökat i takt med priserna p i  Ixrdiga varor och raolja, som Kenya 
måste importera. Därigenom uppkom ett stort underskott i handelsbalansen. Den kenyanska 
shillingen skrevs ocksa kraftigt ned (3040 procent) gentemot de flesta härdvalutorna. So111 
framgär av diagrammet, började flera enskilda länder omvärdera sina relationer nnied Kenya; 
nya krediter beviljades inte. I stället fick internationella organisationer ga in och stötta 
ekonomin. 

Internationellt bistånd 

Skuldbördan 

I Bilateral -Multilateral Total I 



Nu var det alltsa sagt och gjort, det som 
Kenya fruktade mest av allt: att bistånds- 
givarna skulle gA fran ord till handling. 
Moi insag nu att han hade spelat ut alla 
sina kort. Mycket motvilligt tvingades 
han i december 1991 föres18 parlamentet 
att upphäva paragraf 2 a i konstitutionen. 
Parlamentet hade aldrig visat prov pA 
n8gon egen vilja; det gjorde alltid vad 
presidenten begärde. Som väntat klub- 
bades förslaget igenom och därmed blev 
det möjligt att bilda flera politiska partier 
igen. Nu hade oppositionen vunnit ett 
viktigt etappmal. Oginga Odinga sade i 
sitt nyårsbudskapatt 1992 kommer att bli 
Kenyas andra frigörelse. 

En gammal man som inte nåddes av självständighetens frukter. 
Han ska nu få en andra chans, enligt Odinga. 

En hemlös pojke som tigger på dagarna och sover i sin tunna på nätterna. 

ioner och kyrkor som har resurser för att 
en drägligare tillvaro. Men en del av barnen 
efolkningsökningen, arbetslösheten, flykten 



Det politiska året 1992 

Odinga skulle fil ratt. I varje fall blev 1992 det mest händelserika Aret i Kenyas historia 
sedan självständigheten 1963. Vi ska därför titta lite närmare pi4 vad som hände under det 
året och försöka följa den politiska processen månad för manad fram till de allmänna valen. 

Januari 

Sa snart paragraf 2 a i konstitutionen upphävs reagerar oppositionen. Flera personer med 
politiska ambitioner flyter nu upp till ytan. En del ar nya ansikten, medan andra har varit 
med länge i det politiska livet i Kenya. Nestorn ar naturligtvis Oginga Odinga. Han ar först 
pa plan och ansöker om att fA FORD registrerat som en politiskt parti. 

Ett nytt ansikte p4 den politiska arenan tillhör Ngonya wa Gakonya, ledare för en liten 
religiös sekt som kallar sig Tent of the Living God. Han meddelar att han har bildat ett 
politiskt parti som heter Democratic Movement of Kenya (DEMO). 

Mwai Kibaki, en respekterad och välkänd politiker i Kenya, bildar Democratic Party of 
Kenya (DP). 

Riksdagsmannen Johnstone Makau hoppar av fran KANU och bildar Social Democratic 
Party (SDP). 

Slutligen meddelas att tva nya partier kommit till: Labour Party Democracy (LPD) och 
Islamic Party of Kenya (IPK), men inga ledare nämns. 

Sex partier bildas alltsa i januari. Nigra av dem har knappast nagot egentligt program. 
FORD och DP presenterar emellertid ratt omfattande programutkast, som de vill diskutera 
med sina väljare. FORD rycker snabbt till sig initiativet och ansöker om att fa håila ett 
offentligt möte i Nairobi, som beviljas. Det blev ett mycket framgångsrikt möte som fick 
KANU och regeringen att baxna. Enligt tidningsrapporter hade en halv miljon människor 
mött upp för att lyssna pA Oginga Odinga. Han fördömer "nyayoismen" och hela Mois 
regeringsperiod och uppmanar regeringen att frige alla politiska fangar. 

En patryckningsgrupp, "Frige de Politiska Fangama", (RPP) bildas av den för högförraden 
anklagade Koigi wa Wamweres mor. Tidningarna fylls med rapporter om de politiska 
fangama och deras grymma öden. FORD hotar med en riksomfattande strejk om fångarna 
inte friges. 

Från London meddelar Kenneth Matiba officiellt att han numera ar medlem av FORD. Hem 
till Nairobi efter tre manaders exil kommer Odingas son, Raila Odinga, en av Kenyas mest 
fhgslade söner. Han ansluter sig till fadershuset och FORD. Oginga Odinga själv meddelar, 
att han ar vid god hälsa och beredd att bli Kenyas näste president, om han blir vald. Han 
föreslar ocksa att man ska halla en konferens till vilken alla partier ska inbjudas för att 
diskutera hur man bör gA till väga för att smidigast införa demokratiskt styre i landet. 

John Keen, en f d biträdande minister och numera DP-medlem, avslöjar hur han i riksdagen 
1990 av regeringen tvingades att läsa upp pilhittade namn 'pii en "skuggregering", som 
regeringen beskyllde oppositionen för att ha tagit fram. P8 grundval av denna falska lista 
arresterades George Anyona, en kand oppositionsman och förkämpe för mänskliga rät- 
tigheter. Oppositionen fördömer i starka ordalag regeringen och uppmanar den att omedel- 
bart frige Anyona. 

De första politiska avhoppen registreras. Det ar f d kabinettministern Njoroge Mungai, f d 
ministern Maina Wanjigi och en biträdande minister, Geoffrey Kariithi, som hoppar av fran 
KANU och gar med i FORD. Regeringen fördömer avhopparna och menar att de ar 
oduglingar. 



De etniska konflikthärdarna i västra Kenya sprider sig till Trans Nzoia- och Bungoma- 
distrikten. Moi försöker fil bukt med oroligheterna i Nandi- och Kakamega-distrikten. Lärare 
och elever flyr fran skolorna och valdet. I Maasai Mara nationalpark dör Atta turister och 
piloten när deras plan störtar av okänd anledning. En f d riksdagsman, Jonathan Njenga, 
hittas död, skjuten med en kula genom huvudet, men man kan inte avgöra om det är ett 
politiskt mord eller ett vanligt brott. 

President Moi ger en ovanlig intervju för BBC, i vilken han bl a anklagar västmakterna för 
att ha utövat patryckningar p i  hans regering i fragan om införandet av ett flerpartisystem. 
Han hänvisar tiil de pagaende etniska konflikterna och menar, att han många gånger varnat 
för att ett flerpartisystem oundvikligen skulle leda till stamoroligheter i Kenya, men att 
västländerna inte tagit hans varningar p8 allvar. 

Justitiekanslern Amos Wako lovar, efter en del "hattande" inom KANU, att de kommande 
allmänna valen ska handhas av en oberoende och självständig valkommission. 

Regeringen avfärdar uppgifterna i pressen om en förestaende regeringsinspirerad militär- 
kupp. Oppositionen anklagas för att ligga bakom dessa uppgifter och flera personer inom 
FORD arresteras och Atalas för ryktesspridning, ett nytt vapen mot oppositionen. 

Världsbanken rapporterar att Kenyas post- och televerk och Kenya Railways, befinner sig i 
svar ekonomisk kris. Dessa tvi organisationer ingar i ett krasst femfasigt ekonomiskt 
reformförslag av den kenyanska ekonomin som Vgrldsbanken lagt fram för regeringen. 
Banken ställer mycket harda krav pa genomförandet för att stalla ekonomiska medel till 
förfogande. Det är en omfattande omstrukturering av ekonomin som berör hela samhället. 
Regeringen meddelar att den ska sälja sina aktier i nio framgångsrika företag (ett exempel 
fran Världsbankens kravlista). En revisionsberättelse visar pil oegentligheter i det danska 
finansiella stödet till landsbygdsu~vecklingen. En stor bomullsindustri i Kisumu stängs. 
Samtidigt tvingas regeringen backa i fragan om moms pA hotell och restauranger och om 
särskilda avgifter pa radio och TV. Men flera avgifter höjs kraftigt, t. ex. terminsavgifterna 
pa gymnasiet. Detaljhandelspriserna gar upp, socker med 20 procent, men ocksa nagra 
producentpriser, t.ex pA majs, vete, ris och sockerrör. Priserna pA nagra produkter, t. ex. te 
och ris avregleras (ocksa krav fran Världsbanken). Mjölkransonering införs. 

I Nairobi stad blir livet bara varre och värre för nastan alla invanama; gatorna förfaller i 
brist pa underhåll, i vissa stadsdelar är det nastan omöjligt att komma fram pa grund av stora 
hal i vägen; soporna far ligga kvar i dagar eller veckor; vatten och el ar inte längre nagon 
självklarhet; valdet och laglösheten tilltar liksom prostitution och tiggeri. Hela stads- 
ledningen (Nairobi City Commission) far sparken. 

Sopberg utanför entrén till en lokal restaurang. 



Februari 

För att satta ytterligare press pa Kenya, politiskt (införandet av ett flerpartisystem) och 
ekonomiskt (genomförandet av Världsbankens förslag), meddelar USA att man haller inne 
biståndet till Kenya tills vidare. Samtidigt klagar den brittiska regeringen över att brittiska 
investeringar hindras av korruption i den kenyanska regeringen, onödig byrakrati och en 
orättvis priskontroll. Det ar harda ord fran Kenyas "basta vänner". 

Britternas kritik om korruption i regeringen bekräftas omgaende da statssekreteraren, 
Richard Adero, i ministeriet för kooperativ utveckling, dvs utveckling av den ekonomiska 
föreningsrörelsen, sparkas därför att han salt böndernas bomullsproduktion och stoppat en 
hel del av pengarna i egen ficka. Ett annat exempel som bekräftar britternas pastaenden 
kommer fran Centralbanken, som meddelar att de utsett en person som skall vara chef för 
Pan-African Bank (den bank som haft hand om de flesta mutor eller "kickbacks" och fysiskt 
överfört pengar till politikernas konton) och som ska försöka fil tillbaka de "lan", som man 
säger, som vissa politiker fatt. 

Kenyas stora sjukhus, Kenyatta National Hospital, förklaras vara mycket sjukt. Sjukdomen 
heter "dirty politics" och det ar politiker som använder sjukhuset och dess resurser för att 
"förgöra" sina politiska motståndare. Vill man komma At eller misskreditera den ansvarige 
ministern (som fallet var med Mwai Kibaki dA han var sjukvardsminister), ser man till att 
alla mediciner försvinner och att den tekniska utrustningen inte fungerar. Hemska 
förhallanden rader nu pA sjukhuset. Situationen blir sa dAlig att en brittisk konsultfirma 
specialiserad pa sjukvardsadministration engageras och tar över ledningen av sjukhuset. 
Men de i sin tur blir utsatta för samma "dirty politics" och regeringen tvingas avbryta deras 
kontrakt. Exemplet visar hur olika politiska grupper försöker ta kontroll över enskilda 
institutioner. Smittan sprider sig. Andra institutioner och organisationer har ocksa blivit 
utsatta för samma "dirty politics". Det badar inte gott för demokratin. 

Ett tecken p i  det karva ekonomiska laget ar meddelandet om att Kenya skrivit pa en 
överenskommelse med Tanzania och Uganda om att Ateruppliva det regionala samarbetet, 
som upphörde da EAC kollapsade 1977. 

P i  den lokala politiska arenan fortsätter det politiska valdet. Mer an 3 000 smabönder flyr 
från sina hem i Trans Nzoia-distriktet undan de etniska sammanstötningarna. De far lämna 
sina hem och smabruk hals över huvud och lyckas knappt fA med sig nagra tillhörigheter. 
Moi uttalar sig igen för BBC och varnar an en gång för att flerpartisystemet kommer att leda 
till fortsatta etniska oroligheter. Fler och fler börjar misstro presidenten. NAgra tidningar 
pastar att det ar han som ligger bakom oroligheterna för att bevisa riktigheten i sin tes. 

Raila Odinga och andra FORD-aktivister skadas vid ett överfall i den lilla staden Ngong. I 
Mombasa dödas en man vid ett offentligt möte, da FORD-sympatisörer råkar i slagsmåi med 
medlemmar av KANUs ungdomsparti, som häcklar mötesdeltagarna. I Kakamega upptäcker 
FORDS sakerhetsfolk att en brandbomb placerats under Oginga Odingas bil utanför stadion 
dar mötet ska hallas. I Jogoo House, en byggnad i Nairobi med god bevakning dar flera 
ministrar har sina kontor, exploderar en bomb. En grupp som kallar sig God's Oppressed 
Army tar pA sig ansvaret, men Moi skyller pa FORD. 

FORD hävdar att KANU bildat en "hit squad," som kallas "Youth for Kanu '92" eller "YK 
'92" för att trakassera och döda oppositionspolitiker. Moi anklagar oppositionen för att 
skicka kenyaner till Uganda och Libyen för militär utbildning och träning med avsikt att 
utföra sabotage i Kenya. Vidare pastar Moi att oppositionen har planer pa att mörda 
ministrar och riksdagsman. 

Mwai Kibaki, ledaren för DP, inleder sin politiska kampanj med ett stort offentligt möte i 
Uhuru Park i Nairobi. Han uppmanar Moi att avgA pa ett värdigt satt. Moi tillbakavisar alla 
förslag pa avgang och varnar oppositionen för att utmana KANU. 



Men även i de egna leden försöker man utmana Moi. Elijah Mwangale, en illa omtyckt 
minister i den inre regeringskretsen, uppmanas av sina partikamrater i bomullsdistriktet 
Bungoma att avgå som distriktsordförande i KANU därför att han inte gjort någonting 
vettigt for distriktet. Han vägrar. Då avsatts han av distriktsstyrelsen, som vajer en annan 
ordförande. Moi förklarar avsättningen "illegal" och återinsätter Mwangale. 

Njoroge Mungai, f d kabinettsminister, som i januari hoppade av fran KANU och anslöt sig 
till FORD, hoppar nu av FORD och återinträder i KANU. 

George Anyona, som dömts till fängelse i sju år pä grundval av den falska lista som John 
Keen avslöjade förra månaden, berättar i en domstol i Nairobi om de vidriga förhallanden 
som råder i fängelset där han sitter. Han och hans tre medåtalade friges senare mot borgen. 
Anyona tar omedelbart avstånd från KANU, FORD och DP. 

Den internationella juristkommissionen hävdar att levnadsförhållandena i fängelser och 
polisceller i Kenya är bland de sämsta i hela Afrika. Det vill inte säga lite. 

Mödrarna till de välkända politiska fångarna inleder en fastekampanj i Uhum Park i Nairobi 
och begär att alla politiska fångar ska friges. De samlas i den del av parken där det stora 
tidningskomplexet skulle ha byggts, men som professor Maathai satte stopp för genom sin 
uppmärksammade kritik. Från och med nu kallas denna del av parken i folkmun för 
"Freedom Corner". Mödrarna sitter ute under bar himmel. Solen är stark och ibland regnar 
det. En medborgare av indisk härkomst donerar ett sol- och regnskydd till mödrarna. Han 
skjuts p i  kvällen av okända män. 

Mars 

Anyonas avslöjanden om de politiska fängarnas behandling i fängelserna och mödrarnas 
kamp för att få dem fria har engagerat många kenyaner, som nu öppet visar sina sympatier 
för mödrarna genom att gå med i en demonstration. Men demonstrationer vill myndig- 
heterna inte veta av. Polisen griper in och bryter upp demonstrationen. 

Kvinnorna häller till i 
"Freedom Corner" i Uhuru 
Park och har gjort det hör- 
net till sitt permanenta 
"hem". Polisen vill ha bort 
dem, men kvinnorna vägrar 
och drar sig in under sitt 
tältliknande sol- och regn- 
skydd och sjunger och ber. 
Fler och fler GSU-poliser 
anländer. Stämningen är 
hotfull och aggressiv. Plöts- 
ligt går polisen till attack 
och skjuter in tärgas i tältet. 
Panik utbryter när kvinnor- 
na försöker ta sig ut och 
polisen jagar dem och slar 
dem med sina batonger och 
gevärskolvar. Alla som för- 
söker ge kvinnorna en 



Fastkedjade, liksom de politiska fångarna, demonstrerar har några av de hungerstrejkande 
mödrarna. T v professor Maathai. 

hand far känna pA polisens harda metoder. I vredesmod sliter en del av kvinnorna av sig sina 
Mäder och visar sin nakenhet offentligt - en ovanlig traditionell handling för att visa 
olydnad och förakt för en auktoritet. Händelsen far mycket stor uppmärksamhet i medierna 
och kenyanerna är chockade över att se polisen och GSU tillgripa sadant vald mot fredligt 
demonstrerande kvinnor. Flera skadas, bl a professor Maathai. Till slut hämtas de fastande 
kvinnorna i lastbilar och skickas hem till sina bostadsorter runtom i landet. Därmed tror 
myndigheterna att problemet ar löst, men kvinnorna ar snart tillbaka i Nairobi igen. Folk ar 
upprörda över att kvinnorna behandlats sa illa av myndigheterna, och nya demonstrationer 
äger rum, nu mot trakasseringen av kvinnorna. 

Demonstranter och GSU drabbar samman pa Nairobis gator. Kritiken av myndigheterna ar 
svidande från alla hall i samhället, inte minst från kyrkorna. Mödrarna far en ny fristad i All 
Saints' Cathedral, varifrån de fortsätter sin hungerstrejk för de politiska fangama. 

FORD har nu kommit igång med att organisera "gräsrötterna" och ska öppna ett lokalkontor 
i Kiambu. Men det gar illa. Myndigheterna har ännu inte accepterat den politiska 
verkligheten med flerpartisystem och skickar in polis som skingrar FORD-sympatisörerna 
med targas. Som svar stenas riksdagsmannen David Mwenje och hans bil under en 
rekryteringskampanj för KANU av en folkmassa. som dessutom sätter en Atföljande 
polislastbil i brand. 

Högsta Domstolen alagger Johnstone Makau, SDP, att betala nara 1 miljon shilling plus Ian 
som han fatt för sitt trycken och sin publiceringsverksamhet fran National Bank of Kenya. 
Det är osäkert om det ar en ren affärstransaktion eller ett försök fran myndigheterna att 
trakassera honom. (Se under november.) 

KANU ar trängt, avhoppen fortsätter. Nyligen blev tio platser lediga i riksdagen efter att 
innehavarna hade hoppat av till oppositionen. JK rycker in och lägger fram ett förslag om att 
höja riksdagsmannens arvoden och andra förmaner. 



Etniska konfliktområden 
i västra Kenya 

1 

De etniska konflikterna trappas upp 
under mars manad. I staden Kericho 
dödas 32 personer med spjut i 
stridigheter mellan luo och kalen-jin. 
Tio skadas i Trans Nzoia-distriktet. 
Oroligheterna sprider sig till Molo, 
Muhoroni och t i l l  gransomradena 
mellan Kisii och Kericho och 17 
personer dödas i dessa oroligheter. 
Ytterligare feni personer far satta 
livet till i Kisii och regeringen 
skickar in sakerhetsfolk som arreste- 
rar 700 personer. Men fler dödsfall 
rapporteras frän Molo, Trans Nzuia 
och Kisii. Flera skolor stangs i 
Nyakach, Sondu och Muhoroni. 

President Moi sager att regeringen 
ska avsatta tio inil-joner shilling for 
att h-jälp offren efter oruligheterna 
och ger order till den lokala adniini- 
strationen att hälla forlikningsni~iteii 
för att komina till ratta med kientlig- 
heterna. Men Mois trovardighet satts 
i fraga. 18 katolska biskopar skriver 
brev till presidenten och anklagar 
regeringen for att vara delaktig i de 
etniska oroligheterna. 

Riksdagsmannen N.jenga Mungai fran ett av de hardast drabbade oniradena. Molo, uttalar 
sig ovanligt kritiskt och tvingas g5 under jordcn fiir att iiiie arresteras. I riksdagen bankar e11 
bitradande minister, 0-jwang K'Ombundo, sin sko i bordet och sager att luo-folk dödas soiii 
rattor av kalenjinerna. Han kastas handgripligt ut ur riksdagen. Polis stanger av Uhum Park 
och förbjuder en planerad förbön fiir de etniska »roligheternas upphiirande. Ftirbonen hälls i 
stallet i All Saints' Cathedral. 

Det ar oro runtom i landet. Samtidigt skickar Kenya tolv inan frän armen till det forna 
Jugoslavien fijr att h.jälpa FN att stav-ja de etniska oroligheterna där. Mänga kenyaner ansa  
att regeringen visar prov pa daligt onidöme. Hemma har nu oroligheterna natt en siidan 
omfattning att regeringen förb-jude alla politiska moten runtoni i landet. FORD reagerar och 
ger regeringen ett ultimatuni att inom 10 dagar iter tillata politiska möten. 

Pressen tar sig friheter som den aldrig tidigare haft. Överdrifter och vinklingar ar inte 
ovanliga. Men i ston sett är kritiken befogad. Den drabbar i fiirsta hand regeringen, det 
styrande partiet och dess företradare. De ar i ett iiledialt underlige. Nar en enskild motion 
vacks i riksdagen som avser att vingklippa pressen, bifalls den utan diskussion. 

Regeringen lägger frani ett fiirslag i riksdagen om att andra konstitutionen s5 att den 
nuvarande vicepresidenten ersans av en prenuarnunister. Oppositionspartierila nienar att del 
ar ett trick fiir att Moi ska kunna sitta kvar soni president p i  obestanid tid och fiirkasiar 
fiirslaget. Det faller nar aven KANUs parlanientsgrupp (partiets elit) senare avvisar det. 

Dr Njoroge Mungai, som hoppadc av frin KANU i ianuari och arisliil sig ii11 FOKL), 
varifrin han hoppade av i februari och tillbaka till KANU, beliinas nu i iiiars av KANU iiied 
en nyinrattad post soni vice-ordfiirande i partiet. 

En bomb exploderar i siadshuset och God's Oppressed Ariiiy tar Aier p i  sig ansvaret. 



Det ar inte bara pa gränsen mot Somalia som det ar oroligt. I södra Sudan pagar "det glömda 
kriget" och nu i mars strömmar 15 000 sudanesiska flyktingar in i norra Kenya. 

Den politiska turbulensen i landet gör folk "upploppsmedvetna". Nar t. ex. Nairobi stad ska 
avhysa gatuförsaljare fran stadens centrala delar, blir det upplopp och harda tag. Ocksa i 
Kisumu och Homa Bay förekommer upplopp och tva personer dör och tio skadas. 
Affärsmännen, i synnerhet de asiatiska, har ocksa blivit "upploppsmedvetna" pa sitt satt. Sa 
snart de ser att en folksamling formeras, drar de ner de bastanta gallergrindarna för sina 
affärsfönster och laser om sig. När folksamlingen löses upp, åker gallergrindarna upp igen 
och kommersen ar Ater i full gång. 

Den politiska hettan i landet sammanfaller med att Kenya, liksom stora delar av södra och 
mellersta Afrika, drabbas av en lång och ihållande torka. En "lång, het sommar" star för 
dörren. I Kenya införs elransonering. 

Kvinnorna fortsätter sin hungerstrejk i All Saints' Cathedral. I början pa månaden gör de ett 
försök att marschera till State House, presidentens officiella bostad, men hindras av polisen. 
Senare stormar polisen All Saints' Cathedral. Kyrkan fördömer polisens handling i starka 
ordalag och ärkebiskopen Manasses Kuria genomför en reningsceremoni i kyrkan för att 
driva ut den ondska som polisen fört in i byggnaden. 

För att ytterligare satta press pil regeringen au slappa de politiska fångarna utlyser FORD en 
strejk. Regeringen uppmanar arbetsgivarna att inte lata sin personal delta i strejken och hotar 
med repressalier om de inte hörsammar uppmaningen. FORD och regeringen ar nu i direkt 
konfrontation. Nagra FORD-ledare lämnar landet för att undga arrestering. Strejken blir inte 
nagon total framgang för FORD, men i flera stader ligger affärsverksamheten nere. Strejken 
leder till stora oroligheter pa sina hall och bilar m m satts i brand. Omkring 100 personer 
arresteras. 

JK medger nu att de kenyanska fängelserna befinner sig i ett mycket daligt skick och att han 
söker externa resurser för att fa dem upprustade. Samtidigt avslöjas att staten givit en firma, 
Goldenberg International, ägd av asiatiska affärsmän, ensamrätt att exportera guld, 
diamanter och juveler från Kenya och som lurat staten pa stora belopp. Och i samma veva 
tvingas den somaliske diktatorn Siad Barre fly till Kenya. Han hämtas från sitt gömställe i 
El Wak med ett plan ur det kenyanska flygvapnet och tar som den kenyanska statens gast, 
tillsammans med ett stort följe av höga militärer, radgivare och släktingar, i hemlighet in p8 
Safari Park Hotel, ett av lyxhotellen i Nairobis utkanter. Många kenyaner känner stor vrede. 

Ekonomin blir bara sämre och sämre. En budgetrevision visar att Kenya gatt miste om en 
miljard shilling efter att ha misslyckats med att genomföra planerade projekt i tid. 
Människor lider under den svara torkan och manga djur dör, särskilt i östra och nordöstra 
delarna av landet, men regeringen förnekar att sa ar fallet. Det blir brist pa förnödenheter 
och priserna stiger kraftigt pa majsmjöl, te, matlagningsolja, ris, socker och mjöl. Rege- 
ringen tvingas importera majs. Elransoneringen skärps. 

Men det är de etniska konflikterna som bekymrar kenyanerna. Nästan alla berörs pil nagot 
satt. Banden mellan dem som bor i städerna och slaktingarna hemma pa landsbygden är 
starka. Oron ar stor och den ökar med rapporter om nya oroligheter. I Narok-distriktet slass 
kisiier och masajer; i Bungoma kräver stridigheter mellan bukusu och sabaot 50 människoliv 
och mer an 10 000 personer flyr fran sina hus och hem. De lever under svara förhallanden i 
flyktingläger. Andra oroshärdar ar Uasin Gishu och Trans Nzoia. Riksdagen varnar för att 
landet haller pa att glida in i ett fullskaligt inbördeskrig. Den vill ocksa undersöka vilken roll 
kalenjinerna spelar i de etniska oroligheterna. Riksdagens talman, Jonathan Ng'eno, en 
kalenjin, beskylls för att halla sina stamfränder om ryggen. Vid ett senare tillfälle utbuas han 
för att han tillater Biwott, en kalenjin, att avbryta en annan riksdagsmans inlägg. Senare 
förhindrar talmannen riksdagsmannen att diskutera de etniska oroligheterna i kammaren. 
Efter förnyade försök och misslyckanden att föra upp oroligheterna pA dagordningen, 



lämnar riksdagsmännen i en gemensam "walk-out" kammaren i protest mot talmannen. 
Studenterna demonstrerar och begär att regeringen avgar. Riksdagen bifaller en privat 
motion om att tillsätta en parlamentarisk kommission för att utreda de etniska konflikterna. 

Oppositionen beskylls för att vara inblandad i de etniska oroligheterna, som flammar upp 
igen i Molo; pil gränsen mellan Kisii och Narok och i Bungoma. Ytterligar ett 20-tal 
personer dödas. Fran Molo flyr flera tusen smilbönder till Nakuru. Kyrkoledare uppmanar 
ater regeringen att stoppa oroligheterna. 

Lärarnas fackliga organisation, Kenya National Union of Teachers (KNUT), ger utbild- 
ningsministern en knäpp pil näsan för att han uppmanat lärarna att rösta pa KANU- 
regeringen, som betalar deras löner. Moi säger nu offentligt (efter besök av general- 
sekreteraren för "the Commonwealth"), att observatörer från det brittiska samväldet ska 
inbjudas för att följa de allmänna valen. Riksdagsmannen fran Molo, Njenga Mungai, som 
gick under jorden förra månaden, dyker upp i en domstol i Nairobi. Oginga Odinga, som har 
meddelat att han gama vill bli Kenyas nästa president, och hans närmsta medarbetare, 
Martin Shikuku, ocksa en man med ambitioner, visar offentligt att de är oense om hur näste 
president ska väljas. Manga kenyaner undrar om det bara är en tillfällig fnurra pil traden 
eller ett tecken pil en djupare konflikt inom FORD. 

Maj 

En tidning i Nairobi gör en liten undersökning om vad läsarna anser om landet nu och för tio 
Ar sedan. De allra flesta menar att de har det sämre nu än i början pa 80-talet. Det är ett 
riktigt konstaterande; Kenyas ekonomiska tillväxt sjönk under 1991 till sin lägsta niva pA sju 
Ar. Och utsikterna i maj 1992 är inte särskilt gynnsamma. De etniska konflikterna och den 
osäkra politiska framtiden skrämmer bade lokala och internationella investerare och 
affärsman. Det är i synnerhet de lokala asiatiska affärsmännen som ar känsliga för den 
politiska situationen. Erfarenheterna från Uganda och Idi Amin förföljer dem. Nagra har 
redan diskret skickat sina familjer till släkt och vänner utomlands, en hel del till Tanzania. 
Antalet affarsföretag som är till salu ökar. 

Men det ar inte bara asiatiska affärsmän som funderar pa att sälja, utan även europeiska. 
Direktören för James Finlay (EA) Holdings Ltd., J.B. Low, skriver i ett cirkulär den 13 
februari att "vi har just salt Finlays industrier. Jag hoppas att sälja Sciex och stänga James 
Finlay @A) i maj eller juni 1992". Medan asiaterna mest fruktar den politiska situationen 
tycks européerna vara mest besvärade av korruptionen. J.B. Low säger att "under det senaste 
decenniet har korruptionen ökat i sadan grad an det blivit 'the way of life' i det har landet ... 
och skälet till att vi har dålig förtjänst är att vi vägrar muta korrumperade inköpschefer". 

Som en bekräftelse pA att man misstänker att allt inte star rätt till i det statsägda 
försäkringsbolaget, Kenya National Assurance Company, tillsätter regeringen en utrednings- 
grupp som ska ta reda pa hur ledningen för detta företag använt investeringsmedel över- 
stigande en miljard shiiiing. 

Ocksa den känsliga turistindustrin har stora problem. Turismen har redan gatt ner till följd 
av Gulfkriget och hotas ytterligare av den oro som nu finns i landet och av de övergrepp 
som turisterna utsätts för i nationalparker, t. ex. i Maasai Mara och i Mombasa utmed 
kusten. Regeringen funderar pA att inrätta en speciell turistpolis för att bevaka turist- 
anläggningar och deras gäster. 

Men det är de inrikespolitiska konflikterna som star i centrum den har manaden. Polisen 
använder nu militärhelikoptrar för att ta sig till konflikthärdarna i Molo och Olenguruone i 
Rift Valley-provinsen. I nagra omraden har man lyckats fa bukt med oroligheterna och 
försöker fA folk att flytta tillbaka. Polis är dar för att förhindra nya attacker. Men skolorna 
vagar inte öppna. 



Den katolska kyrkan spelade en aktiv roll i demokratiseringsprocessen. 

Kyrkans folk blir mer och mer frisprakiga. Femton biskopar och sex andra höga 
funktionärer inom kyrkan utmanar presidenten och talar om för honom att han har skyldig- 
heter gentemot alla kenyanska medborgare. 

Ministern William ole Ntimama försöker skyla över kritiken genom att påsta i riksdagen att 
nagra av biskoparna redan har öronmärkts för ministerposter, om oppositionen skulle vinna 
de förestaende valen. Men det lag nog nagot i biskoparnas kritik, ty 16 kända man och 
kvinnor från presidentens egen etniska grupp, kalenjin, uppmanar honom att välja mellan 
folket och en liten klick förtrogna. Kyrkan kommer tillbaka med mer kritik. Efter att ha 
besökt konfliktomraden uttalar sig kardinal Otunga och 18 biskopar pit den katolska kyrkans 
vägnar och menar, att regeringen har förlorat kontrollen i konfliktomraden och den politiska 
viljan att Aterstalla lugn och ordning i landet. Men regeringen tycks ta lätt p i  kritiken och 
skickar i stället en stor trupp kenyanska officerare till det forna Jugoslavien. 

Mer och mer börjar blickarna riktas mot kalenjinema. Hur ar det möjligt, undrar man, att 
detta folk som, innan Moi blev president, sags som enkla, traditionella och underutvecklade 
människor pa kort tid lyckats ta sig in i maktens alla boningar? De finns, förutom pa 
presidentposten, i ledande positioner i ministerierna, i statsförvaltningen, som ambassadörer 
i utrikesförvaltningen, i militären och polisen, i den lokala administrationen, som chefer för 
de affärsdrivande verken osv. Man börjar tala om en "kalenjinisation" av Kenya. Det ar tack 
vare Moi som detta har skett, säger man. Liksom Kenyatta gav företräde till kikuyema, har 
Moi gett fördelar till kalenjinerna. Han har gatt i Kenyattas fotspar - nyayo. Kalenjinernas 
politiska framgangar kopplas nu ihop med tidningsskriverier om "kalenjin warriors". En 
"warrior" ar en krigare och varje stam hade traditionellt en krigarkar, som försvarade 
stammen mot yttre fiender och ibland erövrade land och egendom fran angänsande stammar. 
Ett klart mönster framträder nu för kenyanerna: kalenjinema vill använda sin politiska makt 
till att göra Rift Valley-provinsen till sin. Nu börjar ocksa termen "etnisk rensning" dyka 
upp, l h a d  frAn den politiska terminologin i det forna Jugoslavien. Kalenjinema stämplas 
som krigshetsare och stamningen gentemot dem blir fientlig. De börjar öppet trakasseras pil 
arbetsplatser, bussar, hotell och restauranger. Kalenjinska riksdagsmän protesterar mot 
övergreppen samtidigt som manga kalenjiner hastigt lämnar Nairobi av fruktan för attacker. 

I den lilla staden Naivasha utbryter upplopp da det ryktas att "kalenjin warriors" har angripit 
skolor och dödat elever och lärare. Ngonya wa Gakonya, ledaren för Tent of the Living God 
och DEMO, arresteras för ryktesspridning. 



Shariff Nassir (med stödkapp) betraktar en av sina två bilar som blev uppbrända i 
upploppen. 

Det är p8 Nairobi och de västra delarna av landet som det politiska intresset hittilis 
fokuserats. Men nu böjar ocksa den slumrande turiststaden Mombasa vid havet att dra till 
sig intresset. Under de senaste veckorna har där pagatt en eskalerande agitation bland de 
muslimska ledarna och predikanterna, i synnerhet av Sheikh Salim Baiala. Han och de andra 
predikanterna Magar över att muslimerna behandlas som andra och tredje klassens medbor- 
gare och diskrimineras ständigt av KANU-regeringen. Dema kritik far myndigheterna att 
omgaende reagera. Sex islamska predikanter arresteras. Det leder till valdsamma upplopp 
och stor förstörelse. Först pil andra dagen kunde ditflugna GSU-militärer fA läget under 
kontroll. 

Agitationen fortsatte inifrån moskéerna och fullt stridsutrustad GSU-personal stormar Kwa 
Shibu-moskén och arresterar Sheikh Balala. Tusentals muslimer demonstrerar i staden och 
begar att Salim Balala friges och att IPK registreras som ett politiskt parti. Senare begar 
muslimska ledare att regeringen ber om ursäkt för polisräden mot Kwa Shibu-moskén. Ingen 
ursäkt kommer och Mombasa lamslas Ater av nya, valdsamma upplopp som kräver 
Atminstone tva människoliv, KANUs starke man i kustprovinsen och tillika biträdande 
informationsminister och känd för att vara en "politisk skrikhals", Shariff Nassir, blir 
maltavla för IPK-amas vrede. De begar att Balala friges. 

Nu har Mombasa med eftertryck etablerat sig pA den politiska kartan över Kenya. Det gar 
inte längre att avfärda Mombasa som en sömnig turiststad utan politisk betydelse. De 
valdsamma reaktionerna fran muslimerna far manga kenyaner att fundera. Den välkände 
kenyanske statsvetaren Ali Mazrui, själv muslim med rötter i kustprovinsen men nu verksam 
i USA, menar att vad som hänt ger näring At talet om en muslimsk fundamentalism i Kenya. 
Han varnar ocksa för en "svart intifada", om myndighetema inte förbättrar sina relationer 
med muslimerna. Men Moi tycks inte vilja lyssna pa det örat. Inom kort instruerar han 
registreringsmyndigheten att inte registrera nagra religiösa sekter eller organisationer som 
politiska partier. Därmed tycks dörren vara stängd för IPK. 



FORDs partisekreterare Martin Shikuku (t v) och ordföranden Oginga Odinga 
( t  h) drog åt var sitt håll och brytningen blev total i maj 1992. 

Nairobi tar tillbaka det politiska initiativet när det meddelas, att Shikuku, Odingas närmaste 
man, har haft privata samtal med president Moi pit State House i Nairobi, den s k 
grötfrukosten. Hur kan det komma sig, undrar man, att han, Martin Shikuku, en respek-terad 
folkets "ombudsman" som lär ha sagt, att om han kom till himlen och fann Moi där hos 
Gud, skulle han (Shikuku) vanda om och aka mot helvetet. Nu sitter han dar och äter gröt 
(ugali) med presidenten! MAnga fragar sig vad dessa samtal handlade om. Inte ens Odinga 
tycks veta. FORD anklagar Shikuku för att förrada oppositionen och hävdar att han fick 30 
miljoner shilling Cjmf. Judas 30 silverpenningar) av presidenten. FORDs ledning kan inte bli 
överens om huruvida de ska vidta disiplinära atgärder mot Shikuku. President Moi försvarar 
Shikuku och berättar att de diskuterade FORD och nationella intressen. Presidentens 
uttalande tycks bekräfta att Shikuku och Moi gjort nagot slags överenskommelse som inte 
var ämnad att komma till allmänhetens kännedom. FORD tar ifran Shikuku praktiskt taget 
alla hans befogenheter som partisekreterare för att han diskuterat partiangelägenheter med 
presidenten. Shikuku anklagar Odinga för att vara en diktator. Därmed ar brytningen total 
och den fnurra p3 traden som kunde sparas förra manaden visade sig vara en djupare 
konflikt i FORD-ledningen. John Keen i DP berättar att han fatt en liknande inbjudan som 
Shikuku fran Moi, men avböjt. Ursprunget till konflikten inom FORD ar hur presidenten 
skall väijas. BAde Shikuku och Odinga har ögonen pil presidentposten. Enligt Odinga hade 
han före självständigheten blivit "erbjuden" ledarskapet av britterna, men da avstatt. Det var 
1960 da den davarande guvernören, Sir Patrick Renison, inbjöd Odinga till State House i 
Nairobi. Enligt Odinga gick samtalet ungefär s8 har: 

Guvernören: Vi vill överlämna makten till de afrikanska nationalisterna. Om Du samtycker, 
kommer vi att föresla, att Du leder en sidan [nationalist] regering. 
Oginga Odinga: Om jag accepterar Ert erbjudande kommer jag att ses som en förrädare av 
mitt folk. Britterna kan inte välja mig som ledare för mitt folk. Det tillhör det stadiet da man 
[dvs britterna] utsag Chiefs - och det ar ett passerat stadium. Kenyatta finns, han ar bara en 
bit harifrän, i Lodwar. Frige honom och tillat honom att leda oss, han är redan vart val. 

Enligt Odinga svettades guvernören, kallade pil chauffören, och sade bara: "Adjö, Mr 
Odinga". Men det var da det. Den har gangen tycks Odinga ha bestämt sig för att inte vara 
lika generös. Han har nu visserligen hunnit bli en mycket gammal man (men riktigt hur 
gammal ar det val ingen som vet) och mänga ifragasatter om han verkligen ar i stand att leda 
landet p& grund av sin höga ålder. Själv hänvisar Odinga till Kenyattas alder, och menar att 
ingen ifragasatte Kenyattas ledarskap pA grund av hans Alder. Dessutom, säger Odinga, 
känner han sig i god form och beredd att axla ansvaret, om kenyanerna vill ha honom till 
president. Men det finns andra som ocksa gör ansprak pil presidentposten. Kenneth Matiba, 



som vistats i Storbritannen de senaste tio månaderna, Atervänder till Kenya och har 
arrangerat sin hemkomst i presidentiell stil. Fyra ministrar fran västra provinsen menar att 
det är hög tid att fil en president fran luhya-stammen. Elijah Mwangale, kabinettminister, 
själv luhya, illa omtyckt av manga pa grund av sitt arroganta sätt, säger att kikuyerna ska 
inte tro att de är de enda som kan regera Kenya, och föreslar att presidentposten bör rotera 
melian de olika etniska grupperna, men tillägger för säkerhets skull, att han själv inte är 
intresserad. 

Valkommissionen meddelar att registreringen av valjama ska börja den 8 juni. 
Oppositionspartierna klagar över tidpunkten, som bara ger dem nagra veckor att förbereda 
sig. Det är uppenbart att datumet ger fördelar till KANU, som redan har en fungerande 
partiorganisation ute i landet. DP meddelar att de tänker välja sina representanter i val under 
juni och juli. 

Bade FORD och DP uppmanar folk att bojkotta 1 maj i protest mot de etniska konflikterna. 
Moi svarar den 1 maj med att höja lönerna och Ater tillata Kenyas TCO, the Civil Servants 
Union, som varit förbjuden i tolv ar. Det verkar nu som om Moi insett att hans politiska 
framtid ligger i väljarnas händer och inte, som i det förgangna, i de korrumperade 
tjänstemännens. Nar det blir känt att en av Mois söner fatt rätten till en omtvistad liten 
tunstö i Baringosjön, later Moi diskret regeringen upphäva kontraktet, eftersom han 
misstänker att en uppseendeväckande korruptionshistoria är under uppsegling. En annan 
händelse som väcker uppseende och upprör kenyanerna är Siad Barres närvaro i Nairobi. 
Pressen har nu avslöjat hur han lever i lyx pa Safari Park Hotel, medan hans landsmän dör i 
tusental i hunger, svält och i ett ovanligt brutalt stamkrig. Riksdagsmännen rasar och kräver 
alt Siad Barre utvisas. Moi säger att han gör allt för att fA ut Barre sa fort som möjligt. Det 
gör han ocksa och snart flyger Barre till Nigeria, där han fatt temporär asyl, men hans följe 
vägras inresetilistand. Moi later ocksa Högsta Domstolen upphäva den sjuariga fängelse- 
domen mot George Anyona och hans tre medatalade. 

Odinga pastar att regeringen tränar terrorister i Maasai Mara nationalpark. Samtidigt 
uppmanas han, tillsammans med en annan framstaende FORD-man, Peter 0100 Aringo, att 
inställa sig hos polisen och svara för ett tidigare uttalande som han gjort, att privata arméer 
tranas för att döda oppositionsledare. Ungefär samtidigt arresteras FORD-aktivisterna 
Wanguhu Nga'ng'a och Kimani wa Nyoike för att ha pastatt att regeringen höll pil att 
initiera en militärkupp. 

Hot och trakasserier fortsätter. Kabinettministern och masajen William ole Ntimama varnar 
t. ex. alla icke-masajer som bor i Narok-distriktet för att samarbeta politiskt med masajema 
(dvs rösta pa KANU) eller lämna distriktet. Ngegi Muigai arresteras utanför Kenyattas hem 
i Gatundu där polis skingrar ett DP-möte med targas. Och pA Kenya Polytechnic är det 
upplopp och ocksa har skjuter polisen targas pa studenterna. Skolan stängs och studenterna 
körs hem. Pa en biograf i Nairobi exploderar en bomb (den fjärde detta aret) och God's 
Oppressed Arrny tar pil sig ansvaret. Ernest Kahana, en israelisk affärsman, utvisas "av 
säkerhetsskäl". Hans affärspartner, Nicholas Biwott, förnekar att han har nagot med 
utvisningen att göra. I fängelset sitter Johan Anguka, tekniskt anklagad för mordet pa f d 
utrikesministern dr Ouko, och beskriver sig som ett "offerlamm", medan president Moi drar 
en brittisk tidning inför domstol för att ha utpekat honom som ansvarig för mordet pa sin f d 
utrikesminister. 

Den här manaden händer ocksa tva saker som gör livet lite lättare för en hel del människor. 
Regeringen upphaver priskontrollen pA mjölk och andra mejeriprodukter och nästan 
omedelbart blir det Ater möjligt att köpa oransonerad mjölk i affdrerna. Det har ocksa bö ja t  
regna kraftigt och efter nagon tid upphävs elransoneringen. 

DP-ledaren Mwai Kibaki uppmanar kenyanerna att bojkotta detta ars Madaraka-dag. Det ar 
en helgdag till minne av den dag da Kenya fick internt självstyre och som Moi brukar 
använda för att visa upp sig och sin regering med pompa och stat. Den infaller i juni. 



JK Amos Wako meddelar att mer än 890 personer ställts inför rätta för att ha deltagit i de 
etniska oroligheterna i Rift Valley-provinsen och västra Kenya. I riksdagen försöker tal- 
mannen försvara sig mot pastaenden att han konsekvent blockerat alla försök att i parlamentet 
debattera de politiskt motiverade oroligheterna. Oginga Odinga anklagar tva av landets ledare 
(sannolikt Moi och riksdagens talman) för att isolera kalenjinerna från övriga kenyaner och 
menar att detta kan fil oönskade konsekvenser. 

Juni 

Stridigheterna i västra Kenya tycks ha lugnat ner sig, men aggressionerna finns kvar. I 
Nairobi sprids hätska flygblad som uppmanar kalenjinema att lämna staden eller riskera att 
bli dödade. William ole Ntimama, minister, aterkommer till talet om "majimbo" som ett 
medel, som han säger, att förhindra att de stora stammarna dominerar de sma. George 
Anyona meddelar pa Mutugibaren i Nairobis Dagoretti Corner, där han arresterades den 9 
juni 1990, att han bildar ett eget politisk parti - Kenya National Congress. Bara ett par 
dagar efter att Anyona meddelat sina intentioner, dyker en viss Onesmus Mbali upp och 
viftar med ett registreringsbevis som anger att Anyonas partinamn redan är upptaget. Mbali 
säger sig ha registrerat denna organisation för att kämpa för att lagen om förbudet mot 
hembryggt ö1 ska upphävas! Anyona menar, pA ganska goda grunder far man förmoda, att 
han blivit lurad och drar Mbali inför domstol, men förlorar. Myndigheterna tar till alia knep 
för att förhindra att nya oppositionspartier far fotfäste. Senare ändrar Anyona partinamnet 
till Kenya Social Congress (KSC). 

Den mesta tiden den här månaden gar At till de praktiska förberedelserna för att registrera 
väljarna. FORD vill inte godkänna valkommissionen och uppmanar till allmän bojkott av 
registreringen. Alla oppositionsledarna uttrycker oro över de oriktigheter som de upptäckt 
pa valsedlarna och anklagar KANU för att försöka fuska igen. Moi säger att det inte kan bli 
fraga om nAgot valfusk och registreringen börjar sa smatt. 

DPs bojkott av Madaraka Day hörsammas inte. Den firas runtom i landet och i Nairobi p8 
sedvanligt sätt. I Ar sammanfaller dagen med ett statsbesök av Namibias president, Sam 
Nujoma, som tilldelas höga utmärkelser. Moi tar ocksa tillfallet i akt och ger muslimerna en 
skrapa och kallar dem för "slavhandlare". Muslimerna reagerar omedelbart och begär att 
presidenten ska be om ursäkt. Professorn i statvetenskap, Ali Mazrui, själv muslim, varnar 
Ater för ett uppror i kustprovinsen, om inte regeringen tar de muslimska klagomalen pa 
ailvar. IPK överklagar till JK registreringsverkets beslut att inte tillata IPK att registrera sig 
som ett politiskt parti. 

JK Amos Wako inlämnar en motion till riksdagen syftande till omfattande förändringar i 
valsystemet. Riksdagsmännen är inte särskilt glada över de nya reglerna som de anser ar 
dåligt skrivna och särskilt oklara när det gäller hur presidenten ska väljas. 



Detfinns många mycketfina skolor i Kenya och särskilt i Nairobi, men på landsbygden är 
standarden oftast mycket låg. 

Lärarförbundet (KNUT) utlyser en riksstrejk som dock uppskjuts när regeringen gar med pil 
nagra av förbundets krav. Den f d statssekreteraren i "the President's Office" med ansvar för 
bl a säkerhetsfrAgorna, Hezekiah Oyugi, djupt involverad i mordet p i  f d utrikesministern dr 
Ouko, läggs in pA sjukhus i Nairobi. Han flygs senare till London för specialistvård. 

Adokaten Paul Muite avgAr som ordförande för Juristföreningen i Kenya för att ägna sig At 
politik pA heltid. Flera oppositionsföreträdare kräver att Nicholas Biwott ska lämna alla 
ledande poster i styrelser, kommittéer, och utskott. Han bara fnyser At dem. Konflikten vid 
Kenyatta National Hospital skarps da läkarna där ger hälsoministern ultimatum, att inom tva 
veckor sparka den brittiske sjukhusdirektören dr Bob Wilcox. Kenneth Matiba flörtar med 
regeringen och säger att FORD kan tänka sig att inkludera KANU-ministrar, om de kommer 
till makten. Det är inte helt säkert att det är ett uttalande som Odinga stäiier sig bakom. Det 
är relativt lugnt i landet denna juni månad och Moi reser till miljökonferensen i Brasilien. PA 
vägen dit mellanlandar han i Sydafrika, som man nu etablerat diplomatiska förbindelser 
med. 

Det är däremot oroligare runt Kenyas gränser. Styrkor fran United Somalia Congress flyr 
över gränsen till Kenya, och Kenya varnar alla militära fraktioner i Somalia för att överträda 
gränsen. Och i Turkana-distriktet börjar 20 000 flyktingar från Sudan att fa mat från 
internationella humanitära organisationer och biståndsgivare. 

Kenyas ekonomi är under hart tryck och centralbanken stoppar all tilldelning av utländsk 
valuta till lokala affärsbanker. Finansministern George Saitoti lägger fram Arets budget med 
stora skattelättnader tiii privatpersoner och företag samt p8 motorfordon. 

Juli 

Registreringen av väljarna är nu i gang pA allvar och oppositionspartierna tar tillbaka sina 
uppmaningar att bojkotta registreringen. Men Kenya är ett stort land och det är svart att 
kommunicera med de mera avlägsna landsdelarna. Det är mAnga praktiska fragor som 
pockar pA en lösning. Man upptäcker snart att tiden inte räcker till. MAnga personer, 
organisationer, kyrkor och politiska partier vill att registreringsperioden ska förlängas. De 
stora oppositionspartierna begär en förlängning pA 60 dagar. Till slut gAr valkommissionen 



med p4 att förlänga perioden med tio dagar. Efter denna förlängning har ungefär sju 
miljoner människor registrerats av totalt tio miljoner potentiella väljare. Ytterligare en 
förlängning pA tre dagar medges. Men de stora oppositionspartierna ar fortfarande missnöjda 
med den tid som avsatts för registreringen. De ar inte heller nöjda med kommissionens 
ordförande, den f d appellationsdomaren Zacheaus Chesoni, som de anser inte ar oberoende, 
utan alltför Moi- och regeringsvanlig. Hans utnämning till domare Aterkallades 1991, 
eftersom han da ansags olämplig att inneha en offentlig tjänst. FORD, DP och SDP drar 
Chesoni inför domstol i avsikt att f4 honom förklarad okvalificerad att leda kommissionens 
arbete och hela vajar-registreringen ogiltig. Det misslyckas. 

FORD, som lyfts fram av en kraftfull sympativag, upptäcker att deras basorganisation ar 
dalig. De tvingas uppskjuta sina egna interna val p8 lokal- och nationell niva. Odinga och 
Matiba grälar offentligt över var deras huvudkontor ska ligga. En annan sak som försurar 
relationerna mellan de tva ar att Matiba pastas ha tryckt upp en miljon medlemskort som 
inte sanktionerats av partistyrelsen. En tredje sak som frestar pa relationerna i FORDs 
ledning ar att Matiba och Shikuku vill uppskjuta de interna lokalvalen igen, medan Odinga 
insisterar pil att de ska genomföras som planerat den 1 augusti. Det ar nu uppenbart för en 
större allmänhet att Odinga, a ena sidan, och Matiba och Shikuku, a den andra, drar At olika 
håil. Masinde Muliro, en av FORDs grundare, försöker fa till stånd ett försoningsmöte, men 
Shikuku fnyser at det hela. 

Matiba upprepar ocksa sitt uttalande från förra manaden, att han ar beredd att samarbeta 
med KANU under Moi, om de vinner i fria och oberoende val. Matiba, som den har 
manaden ar ute pa en omfattande "möt-folket-kampanj", trakasseras vid flera tillfallen. I 
Embu-distriktet skadas flera personer när polisen skingrar en grupp sympatisörer med 
targas. Och i den avlägsna ökenstaden Wajir hindrar militär honom fran att lämna 
flygplatsen och åka in till den lilla staden. Matiba tillkännager ocksa offentligt att han ar 
kandidat till ordförandeposten i FORD i de förestaende interna valen samt att han har för 
avsikt att ställa upp som presidentkandidat. FORDs interimistiske vice ordförande, Masinde 
Muliro, meddelar att han ocksa ställer upp i presidentvalet. FORD har alltsa nu officiellt tre 
presidentkandidater: Odinga, Matiba och Muliro. Dessutom informerar George Anyona 
allmänheten om sina intentioner att kandidera i presidentvalet. 

Parlamentet introducerar nu den s k 25 procent-regeln. Den innebar att den person som väljs 
till president maste erhalla minst 25 procent av rösterna i fem av landets atta provinser. Den 
officiella förklaringen ar att presidenten ska ha stöd fran hela landet och alltsa inte kunna 
väljas av endast sin egen etniska grupp. Det är ju en regel som kommer lämpligt för Moi och 
ger honom stora fördelar i förhallande till de andra presidentkandidaterna. Politiker i Kenya 
har som regel inte nagon nationell platform, deras malgrupp är den egna etniska gruppen 
och i synnerhet den egna valkretsen. Endast en sittande president har en nationell plattform. 
Även om folk kan sympatisera med andan i regeln kritiseras det satt pa vilket den kom till 
mycket han av oppositionspartierna, kyrkan och juristerna. De ser det som (ytterligare) ett 
försök att manipulera det förestaende presidentvalet i avsikt att förlänga Mois styre. 

IPK kallar muslimerna till förbannelseböner (curse prayers) över Moi och hans regering, 
men de flesta muslimer vill inte delta i sadana böner. Det verkar f ö som om Moi tagit till 
sig kritiken fran de muslimska ledarna och talesmannen. Han inbjuder dem till samtal, och 
nar de tackar ja utbryter oroligheter i Mombasa. Det ar framför allt ungdomarna inom IPK 
som opponerar sig mot sadana samtal. Men flera hundra muslimer besöker presidenten 
under de kommande veckorna. 

Under en längre tid har studenterna pA universitetet i Nairobi försökt fA sin student- 
organisation Students' organisation of the University of Nairobi (SONU) registrerad, men 
myndigheterna har konsekvent vägrat med hänvisning till att organisationen bl a uppviglar 
studenterna och organiserar bojkotter av förelasningar. Studenterna har en annan förklaring. 
Det ar riktigt, medger de, att protester i alla former förekommer, men skälet tiil protesterna 
ar att universitetsledningen agerar som regeringens förlängda arm och vägrar att införa och 
tillämpa demokratiska regler inom universitetet. Som laroinstitution, menar studenterna, 
borde universitetet vara en drivande kraft i samhället för att införa demokrati i stallet för att 



bekämpa den. Hur kan universitetet, fragar studenterna vidare, lära dem att ifragasätta, 
undersöka och respektera lag och ordning, när universitetet självt inte lever som det lär. 
Studenterna är pA krigsstigen och hotar med nya demonstrationer för att tvinga regeringen 
att lata registrera deras organisation. Myndigheterna stänger da universitetet och skickar 
hem studenterna. 

Lärarna förbereder sig för en landsomfattande strejk. KNUT, lärarnas riksförbund, vill ta ut 
inte mindre än 200 000 lärare i strejk i protest mot att den statliga kommission som har till 
uppgift att övervaka lärarnas anställningsförhallanden inte har genomfört beslut som man 
tidigare varit övenens om. En sa omfattande strejk skulle ställa till stor oro i landet och 
komma synnerligen olämpligt i dessa valtider. Regeringen väljer därför i sista minuten att 
backa och strejken avlyses. Att Moi är inriktad pa att vinna stora väljargnipper framgar 
ocksa av det faktum att han friger mer än 10 000 fångar niigra dagar innan registreringen av 
väljare avslutas. Försäkringsbolagen skriker i högan sky och inför krav pA elektroniska larm 
i bilarna för att teckna försäkringar, eftersom bilstölderna ökar pil ett sätt som man aldrig 
tidigare upplevt i landet. För att inte just nu stöta sig med väljargrupper backar regeringen i 
ett antal kontroversiella frågor. En av dem är att ett 4 0 4  rika och inflytelserika personer 
har tilldelats mark i den eftersökta turistorten Malindi. När det blir känt och kritiseras, 
upphäver regenngen alla kontrakt och beslut. Samma sak galler Ndere-parken som nagon 
inflytelserik person pA ett obskyrt sätt lyckats f3 avregistrerad som park för att kunna 
exploatera den. När beslutet offentliggörs i Kenyas motsvarighet till Post & Inrikes 
Tidningar och kritiken växer, upphäver regeringen beslutet. Ett tredje exempel är kritiken 
mot utbildningssystemet 8-4-4, dvs atta Ar i grundskolan, fyra år pa gymnasiet och fyra pil 
universitetet. Nu medger utbildningsministern att systemet är för ambitiöst, samtidigt som 
han tillkännager en reviderad läroplan. Ett fjärde och sista exempel ar följetongen om 
ledningen av Kenyatta National Hospital. Läkarna hotar med strejk om inte regenngen gar 
med pA att avsluta kontraktet med det brittiska konsultföretaget, International Hospital 
Group, som kallades in i februari för att fil sjukhuset p i  fötter igen. Regeringen backar och 
tillsätter en kenyansk sjukhusdirektör. 

Torkan har lett till brist pa mat i nästan hela landet. Skolor far stänga innan terminen är slut 
och i norra och nordöstra Kenya är hungersnöden ett faktum, som redan hart drabbat bade 
människor och djur. Kenya ber sent omsider EG och andra bistandsgivare om mer 
katastrofhjälp för att komma till rätta med bristen pa mat och FN om hjälp till den strida 
flyktingströmmen fran Somalia. FN självt begär ytterligare över 500 miljoner dollar för att 
klara av hungersnöden och flyktingarna pA Afrikas horn. National Bank of Kenya rakar in i 
en allvarlig likviditetskris pa grund av stora utestaende lån till enskilda och organisationer. 
Herman Cohen, ansvarig för afrikanska fragor i den amerikanska regeringen, meddelar att 
USA kommer att fortsätta med att halla inne de 28 miljoner dollar som är avsatta för Kenyas 
räkning, därför att Kenya ännu inte gjort tillräckliga framsteg för att införa ett demokratiskt 
styrelseskick. 

Augusti 

Under denna manad ägnar partierna större delen av tiden At "gräsrotsarbete". Man håller 
möten, organiserar avdelningar, sätter upp lokalkontor och mobiliserar resurser. Odinga 
säger att han vill försöka gA samman med DP och de andra oppositionspartierna för att bilda 
en gemensam front under de förestaende valen. DPs Kibaki svarar och säger att han ska 
fundera pA saken. Matiba pastar att han haft samtal med president Moi, men det förnekar 
denne. 

Sprickan i FORD-ledningen markeras ytterligare och tvii olika fraktioner framstar nu klart. 
Den ena är Odingafraktionen och den andra är Matiba - Shikuku-fraktionen. Den senare har 
ocksa lyckats fa tre av FORDs grundare över pA sin sida, nämligen George Nthenge, Philip 
Gachoka och Ahmed Bamahriz. De flyttar frAn FORDs kontor i Agip House i centrala 
Nairobi till ett kontor i förstaden Westlands. Eftersom byggnaden dit de flyttar heter 
Muthithi House blir deras fraktion känd under namnet FORD-Muthithi. Odingafraktionen 
kallas FORD-Agip. 



Odinga och hans grupp fortsätter det lokala organisationsarbetet, men när det ska hallas 
lokala val blir det slagsmål och bråk och en person far sätta livet till. Muthithifraktionen 
uppmanar Odinga att inställa sig inför dem. Men i stället uppmanar Odinga Matiba och 
Shikuku att bilda sitt eget parti. DA "avsätterw Muthithigruppen Odinga för olydnad. 
Konflikten inom FORD är oroande. Kibaki talar om behovet av en allians mellan 
oppositionspartierna, men kommer inte till skott. Ordföranden, universitetsläraren Mukaru 
Ng'ang'a, i Kenya National Democratic Alliance (KENDA), ett mycket litet parti som fA 
känner till, gör ett försök att samla oppositionen, men misslyckas. 

Muliro Aker till Storbritannien. PA vägen hem visar det sig att Nicholas Biwott är med pA 
samma plan. Mär Muliro kommer in i ankomsthallen pA flygplatsen i Nairobi, kollapsar han 
och avlider omedelbart. När det blir känt att Biwott var med pA samma plan, leder detta till 
en rad spekulationer. Läkaren, som behandlat Muliro i ett tiotal Ar för dåligt hjärta, intygar 
att döden var naturlig, men spekulationerna fortsätter. Även den f d mäktige stats- 
sekreteraren, Hezekiah Oyugi, anklagad för delaktighet i mordet pA f d utrikesministern, dr 
Ouko, avlider pA ett sjukhus i London. I Kenya dör det högre polisbefäl som förhörde Oyugi 
och Biwott om deras delaktighet i mordet pA Ouko. 

Riksdagen bifaller enhälligt förslaget att ändra konstitutionen i det avsnitt som beskriver hur 
presidenten ska väljas, dvs tillägger "25 procent-regeln". Valkommissionen lyfter pA 
sekretessen och tillater nu att allmänheten inspekterar väljarregistret samtidigt som Stor- 
britannien meddelar, att de ar beredda att skjuta till över 15 miljoner shilling till kostnaderna 
för de allmänna valen. Kenyas ekonomi fortsätter utför. TvA sammansättningsfabriker för 
bilar tvingas stänga pA grund av brist pA delar och tryckeriindustrins kollaps förhindras nätt 
och jämnt, dA regeringen upphäver den kraftiga moms som den nAgra manader tidigare 
pAlagt tryckerierna. De fyra största oppositionspartierna gAr samman och drar upp ett 
gemensamt ekonomiskt handlingsprogram. Katastrofhjälpen har kommit igang och 
Herculesplan och helikoptrar lyfter från Mombasa med förnödenheter till södra Somalia och 
nordvästra Kenya. 

En rutt välmående "matatu" (förutom att dörren råkat lossna) med "touten" hängande 
utanför. Många människor får årligen satta livet till i " matatu" -olyckor. 

I Nairobi IamslAs trafiken när förarna av minibussar ("matatus") och deras biljettförsäljare 
("touts") strejkar för att en ny lag gör det möjligt för polisen att bötfälla dem om de spelar 
musik alltför högt i bussarna. MAnga resenärer upplever det nog som en bstrafhing att be- 
höva ta en matatu, och den skräniga musiken gör saken inte bättre, snarare tvärtom. SA nar 
myndigheterna "skruvar ner volymen", mottas det med stor lättnad av de allra flesta. Men 
det är sannolikt inte bara för den allmänna trivselns skull som myndigheterna ingriper. De 
har länge försökt komma At dessa "matatus", därför att FORD har engagerat biljett- 
försäljarna att popularisera flerpartisystemet, i städer och pA landsbygd, med "tvA-finger 
hälsningen". Dessa "touts" eller "biljettpojkar" uppträder arrogant och ohyfsat i största 



allmänhet, men skulle en resenär vaga drista sig till att resa ett finger som svar pa en "tvil- 
finger hälsning", kan det komma att sta honom eller henne dyrt. Dessa "touts" är därför i 
ständiga slagsmal med framförallt medlemmar av KANUs ungdomsorganisation och andra 
enpartiförespråkare. Deras slagfalt är bussterminalerna i städerna. 

President Moi berättar vid ett stort valmöte i Ngong att DPs John Keen, som trots sitt 
europeiska namn kommer från en familj där den ena föräldern var kikuyu och den andra 
masaj, har planer pa att med vald ta över regeringsmakten. Keen förnekar detta och undrar 
varför han inte blivit arresterad och atalad för ett sa allvarlig brott. Moi upprepar inte sitt 
pastående. 

I kongressen i USA gAr 103 ledamöter samman och gör ett gemensamt uttalande om Kenya. 
Det säger, att kongressledamöterna kommer att fortsätta att utöva piitryckningar pa den 
amerikanska regeringen för att inte Ateruppta bistandet till Kenya förrän meningsfulla 
politiska förändringar har genomförts i syfte att stärka demokratin. Denna kritik irriterar 
Moi och KANU ordentligt och de utgjuter sin galla över den amerikanska administrationen 
och ambassadören i Nairobi, Smith Hempstone, som ger uttryck At den internationella 
kritiken mot Moi och hans regering. Oppositionen, A andra sidan, välkomnar detta stöd. 

Konflikten meilan Moi och muslimerna i Mombasa tycks inte vara över. IPK-anhängare och 
KANU-sympatisörer rakar i luven pil varandra och många personer blir allvarligt skadade i 
gatuslagsmal mellan dessa tvA grupper. 

Fr vänster professor Wangari Maathai, Masinde Muliro, Oginga Odinga och Paul Muite. 

September 

Relationerna mellan de tva FORD-fraktionerna försämras ytterligare när Muthithi- 
fraktionen ber Odinga redogöra för 128 miljoner shilling, som de pastar att han fatt under ett 
besök i Storbritannien. Det är ett försök att svärta ner Odinga inför FORDs med stort 
intresse emotsedda partikongress, som formellt ska grunda FORD. Den ska hallas pil City 
Stadium i Nairobi med bö jan den 4 september. Muthithi-gruppen, och framförallt Shikuku 
personligen, har hotat ombuden som försöker ta sig in i kongresshallen. PA kvällen före 
kongressen är det ocksa en hel del spänning i luften, och sporadiskt brak och stenkastning 
förekommer runt City Stadium. Oginga Odinga talar och uppmanar folk att halla sig lugna. 
Säkerhetsarrangemangen runt kongresshallen är ocksa omfattande, bade från polisens sida 
och FORDs egen Säkerhetsavdelning. Kongressen avlöper i stort sett friktionsfritt och 
delegaterna kan koncentrera sig pil partiets stadgar, programmet och val av förtroendemän. 

Odinga väljs enhälligt till ordförande, Paul Muite till förste vice ordförande och Gitobu 
Imanyara till partisekreterare. Professor Wangari Maathai föreslas ocksa till posten som 



förste vice ordförande, men i ett inlägg meddelade hon att hon inte ställer upp. Flera andra 
kandidater avstar pa ett liknande sätt. Det ar tydligt att posten som förste vice ordförande ar 
vikt för Paul Muite. FORDS yttersta ledning bestar alltsa nu officiellt av nestorn i kenyansk 
politik, den vise gamle mannen Oginga Odinga, Paul Muite, ung, intellektuell och aggressiv, 
samt den likas8 unge och skicklige advokaten Imanyara. 

Muthithi-fraktionen har misslyckats i sina försök att "ta över" FORD. I sin frustration 
anklagar de regeringen för att ha hjälpt Odinga att bli ordförande, vilket förnekas av KANUs 
partisekreterare Joseph Kamotho. Vidare skriver de till registreringsmyndigheten och 
uppmanar denna att inte registrera FORD-Agip, eftersom, som man sade, den just avslutade 
kongressen var "oriktig, olaglig, ogiltig och en skam för demokratin". De lyckas ocksa 
under nigon tid förhindra registreringen av FORD-Agip, eftersom Shikuku har lagt beslag 
pa dokument som begärs av registratom, men som Shikuku vägrar att lämna ifrån sig. Men 
trots sina misslyckanden ar gruppen langt i f r h  borta från den politiska scenen. Det tror 
Auninstone den frisprakige riksdagsmannen för Molo, Njenga Mungai, som hoppar av fran 
KANU och gar med i FORD-Muthithi. Man håller ocksa egna lokalval och Matiba och 
Shikuku väljs till ordförande i sina respektive distrikt. 

KANU håiler ocksa lokala val och de genomförs under turbulenta förhallanden. Fientlig- 
heten är ibland synnerligen bitter, och bojkotter, slagsmal och anklagelser om fusk 
förekommer nästan dagligen pa olika hall i landet under hela valperioden. I Ar kompliceras 
valen framför allt av de etniska konflikterna och oppositionspartiernas uppdykande pil den 
politiska himlen. 

Kibaki pastar att 5 500 soldater i Siad Barres arm6 gömmer sig i Kenya. Den kommentaren 
leder till ett "ordkrig" med presidenten. Kibaki spader pa med att pasta att presidenten 
planerar att upplösa parlamentet för att förhindra att rapporten om de etniska konflikterna 
laggs fram i parlamentet och debatteras. Moi säger alt det ar hans rätt som statschef att 
avgöra om parlamentet ska upplösas eller ej. Kommissionen om de etniska konflikterna, 
som tillsattes i april, ar nu klar med sin rapport. Joseph Kiliku, kommissionens ordförande, 
lägger fram den mycket känsliga rapporten för kammarens ledamöter. Den utpekar ett par 
grupper som direkt ansvariga: tjänstemän i den provinsiella administrationen och sakerhets- 
personal. Bada dessa grupper kan inte agera självständigt, utan ar beroende av politiska 
beslut. Säkerhetspolisen t. ex. sorterar direkt under presidentens kansli. Det torde knappast 
rada nagot tvivel om att ett sa ytterst allvarligt beslut som att initiera etniska konflikter inte 
kan fattas utan presidentens egen medverkan. Rapporten säger om konflikterna: 

att de var politiskt initierade och underblasta av nagra tjänstemän i den provinsiella 
administrationen 

att de initierats i den felaktiga tron att nagra etniska grupper kan köra bort andra och 
lagga beslag pa deras mark. 

Rapporten innehaller flera rekommendationer, bl a föreslar den en granskning av riksdags- 
ledamöterna Biwott och Ezekiel Barng'etuny, som anklagats för att ha organiserat och 
finansierat "the waniors". Även vicepresidentens namn, George Saitoti, förekommer i en 
ofördelaktig dager. Inte helt oväntat gar Biwott i spetsen för ledamöternas kritik av 
rapporten nar den kommer upp till debatt i parlamentet. Manga inflytelserika politiker 
känner sig utpekade och stora intressen star pa spel. Kiliko kan inte kraftfullt nog försvara 
rapporten och den godkänns inte av parlamentet. 

Det brittiska intresset för den politiska utvecklingen i Kenya understryks den har manaden 
av att tre framstaende brittiska politiker besöker landet. Den förste ar Sir Douglas Hurd, 
minister för det brittiska samväldet och för afrikanska angelägenheter. Han säger att 
Storbritannien med stort intresse följer den politiska utvecklingen i Kenya. Sen kommer 
Lady Lynda Chalker, minister med direkt ansvar för relationerna med Afrika söder om 
Sahara. Hon svarar p4 kritiken fran vissa oppositionspolitiker, som pastar att Storbritannien 
gama skulle vilja se att Moi sitter kvar vid makten och att Storbritannien därför kan tänka 
sig att delta i att manipulera valresultaten. "Stupid", säger Lynda Chalker, och redovisar den 



brittiska håiiningen, som gar ut pa att stödja demokratiseringsprocessen och inte enskilda 
politiker, varken från den sittande regeringen eller oppositionen. Den tredje besökaren är 
labourriksdagsmannen David Steel, uppvuxen i Kenya, som säger att Storbritanniens 
Aterupptagande av biståndet till Kenya beror pa om Kenya genomför fria och rättvisa val. 
Avsikten med dessa tre besök är säkert att stödja den demokratiska processen och samtidigt 
vana dem som gama ser att den omintetgörs och att den gamla ordningen aterställs. 

De politiska fångarnas situation ar oförändrad. Men en domare i Högsta Domstolen dristar 
sig nu att säga att Koigi wa Wamwere och hans tre medatalade förnekas rättvisa genom att 
deras fall skjuts upp gång pA gång. Juristföreningen protesterar mot den nya "25 procent- 
regeln", popularitetsregeln, för val av president, medan JK Amos Wako introducerar 
ytterligare en förändring i konstitutionen med avseende pa val av president, nämligen 
möjligheten att halla ett avgörande tilläggsval (run off poll), om ingen kandidat skulle bli 
giltigt vald i de allmänna valen. 

De politiska händelserna denna manad äger rum i en fortfarande hart pressad ekonomisk 
situation. Den enda lilla ljusglimten är att Världsbanken uttalar sin tillfredsstäilelse över att 
strukturanpassningsprogrammet (SAP) gar bra. F ö är det daliga nyheter för myndigheterna. 
Parisklubben sammanträder och säger att det kan komma att dröja länge innan Kenya far 
tillgang till de 350 miljoner dollar i bistand som innehallits sedan november i fjol. Pa 
hemmaplan haller en mycket allvarlig konflikt pil att utveckla sig som snabbt kan lamsla 
landet. Det är petroleumhandlarnas riksförening som hotar med leveransbojkott av bensin, 
om inte regeringen gar med pa att höja deras förtjänstmarginal med tio procent. De ger 
regeringen en frist pil en vecka. Flygbolaget, Kenya Airways, som länge fört en ojämn kamp 
mot korruption och nepotism i sin organisation, meddelar att de ämnar privatisera. Ocksa 
bag, fiffel och skandaler förföljer regeringen denna manad. Nu är det en pensionsfond 
(National Social Security Fund) som pastås ha köpt tva stadstomter för 1,2 miljard shilling 
av ordföranden, Cyrus Jirongo, i "Youth for KANU '92", en valorganisation som ska fA 
ungdomarna att rösta pA Moi. I den situation som rader politiseras nästan allting. Det far 
Oginga Odinga erfara när han försöker delta i en religiös sammankomst i Busia-distriktet 
som ska aga mm i en kyrka. De lokala politikerna protesterar mot hans närvaro och Odinga 
mingas lämna kyrkan. 

Koigi wa Wamwere halsar folk utanför domstolen med " tvåfingerhalsningen". 



Oktober 

"Jirongoskandalen" fortsätter en bit in i oktober. John Keen, DP, säger att han ska försöka 
skydda pensionsfonden med en domstolsorder, och den ansvarige arbetsmarknadsministern 
erkänner att NSSF haft affärer med Sololo Outlets, som ags av Jirongo, men förnekar köp av 
tomter. Jirongo, i sin tur, gir tili domstol för att lagga munkavle pa tidningsskriverierna. Dar 
slutar historien. 

Riksdagsmannen Waihenya Ndirangu slangs ut ur parlamentet da han pastar att samma 
personer som lat döda folk i de etniska konflikterna har gatt samman i parlamentet för att ta 
död pa Kiliku-rapporten. Kyrkornas centralorganisation (NCCK) kritiserar ocksa parla- 
mentet för behandlingen av rapporten och menar att parlamentet har fört kenyanerna bakom 
ljuset. Den välkände politiske fången Koigi wa Warnwere berättar i domstolen att han vägrat 
be om nad i utbyte mot sin frihet, trots att president Moi bett flera personer att framföra till 
honom att han kommer att f2 nad, om han ber om det. Aklagaren anklagar Wamweres 
försvarsadvokater för att trilskas, 

Nätet börjar ocksa dras At kring den frisprakige riksdagsmannen fran Molo Njenga Mungai, 
som polisen tar efter det att han i ett möte i vilket han suttit ordförande, sagt att f d 
utrikesministern Ouko mördades darför att han vägrade samarbeta med Mois korrumperade 
tjänstemän. Han anklagas för hets. 

Mois administration fortsätter alltsa att trakassera, förfölja och fängsla sina motståndare. Ett 
annat "trick" ar att fördröja, förhala och förhindra administrativa angelägenheter och pii sii 
satt försvara för oppositionen att organisera sin verksamhet, t. ex. att fa banklan, att inga 
kontrakt och avtal osv. Det ar just vad FORD blir utsatt för. Inte förrän flera ambassadörer 
patalar de uppenbara fördröjningarna, meddelar JK att de bada FORD-grupperna kommer 
att registreras var för sig. FORD-Agip byter nu namn till FORD-Kenya, medan FORD- 
Muthithi kallar sig FORD-Asili, dvs det ursprungliga, det riktiga FORD. De bada FORD 
registreras. Men fördröjnings- och förhindringstaktiken fortsätter. För att hålla ett möte 
maste man ansöka om tillstand hos myndigheterna. Genom att fördröja tillståndsgivning 
eiler manipulera den, t. ex. att ge ett muntligt tillstand en tid i förväg sa att partiet kan göra 
alla nödvändiga förberedelser men meddela ett skriftligt avslag samma dag som mötet ska 
hållas, blir det praktiskt taget omöjligt för oppositionen att bedriva en effektiv verksamhet. 
FORD-Kenya säger nu att man tanker halla möten och sammankomster med eller utan 
tillstånd. Dessutom sticker man en lista under näsan pa regeringen med 22 krav som maste 
uppfyllas om de förestaende valen skall kunna kallas fria och rättvisa. FORD-Kenya testar 
myndigheterna i staden Kisii. Ett stort kampanjmöte ska hållas. Det ar spänning i luften. Ska 
polisen haiia sig lugn och lata FORD-Kenya bedriva sin politiska verksamhet i fred? Det ar 
fragan. Nej, ännu har myndigheterna inte accepterat spelreglerna. Polisen konfrontrerar 
FORD-tjänsteman och sympatisörer. Snart är braket i full gang. Polisen slar, jagar och 
arresterar FORD-folket. 

DP-ordföranden Mwai Kibaki blir ocksa utsatt för ett "trick". En parlamentsledamot far inte 
vara försatt i konkurs. Nu ansöker en bank i Nairobi om att f& försatta Kibaki i konkurs för 
att denne inte betalat ett lan pA 500 000 shilling. Det ar en struntsumma för en man som 
Kibaki. Banken har sannolikt blivit utsatt för stark politisk press. DP kan däremot glädja sig 
at att flera kända politiker, som hoppat av fran KANU, blir medlemmar av DP. Bland de 
mest kända den har manaden ar veteranen Paul Ngei, som förenar sig med Kibaki i DP. Det 
gör ocksa Andrew Ngumba, mindre kand f d stadsfullmäktiges ordförande i Nairobi och 
politisk flykting i Sverige. Nu börjar man ocksa hoppa mellan olika oppositionspartier. 
Juristen Martha Njoka tar med sig 400 personer fran FORD-Kenya nar hon gar över till DP. 

Liksom FORD-Kenya trakasseras DP nar de haller offentliga möten. Vid flera tillfällen har 
de utsatts för angrepp och vald. Kibaki säger att han IiAller Moi ansvarig för valdet och 
trakasserierna mot partiet. Hittills har inget meddelats om de förestaende allmänna valen. 
Moi har bara sagt an tidpunkten för valen ar hans "hemliga vapen". Kibaki gar till angrepp 
mot valkommissionens ordförande Justice Chesoni för att denne inte informerar allman- 



heten. KANU och vicepresidenten George Saitoti kastar sig över Kibaki och pastar att han 
är en ekonomisk sabotör, som gjorde alit för att fA president Moi pil fall, da han var vice- 
president och finansminister. Kibaki uppmanar Saitoti att publicera bevis pil att han (Kibaki) 
försökte sabotera ekonomin under sin tid som finansminister. Inga sadana "bevis" läggs 
fram. 

Splittringen inom oppositionen ar en bedrövelse för alla dem som arbetar för att avlägsna 
Moi fran makten och hoppas pa ett regeringsskifte. Den enorma good-will som FORD hade 
i början är nu bortblast. En hopplöshet griper tag i människorna och man säger att 
oppositionen har lämnat folket i sticket. Professor Maathai och hennes supportergrupp gör 
ett försök att aterförena de bada FORD, men förgäves. George Anyona i KNC vädjar tiil 
NCCK och de katolska biskoparna att sammanföra alla oppositionspartierna för att 
gemensamt välja en kandidat tili presidentposten, som ska ställas mot Moi, men hans vädjan 
faller pA hälleberget. 

KANU nominerar Moi som ende presidentkandidat och hotar att isolera de omraden (las: 
stammar) som inte röstar pa KANU och Moi. Valkampanjen inleds pA allvar den 20 oktober, 
en allmän helgdag, Kenyatta Day, som, till förtret för andra partier, görs till en kampanjdag 
för KANU. KANU har angett tonen för valkampanjen: trakasserier och störande av opposi- 
tionspartiernas möten. Nu far de svar pa tal. När vicepresidenten och hans kampanjfölje 
kommer till Kawangware affärscentrum möts de av en skur av stenar och ett allmänt 
häcklande. 

Moi pi valturné bland sina anhängare, som gör " ednger-hälsningen" 

Samma mottagning far president Moi nar han kommer till Shamakhokho i Vihiga-distriktet. 
Men nar det nu drabbar honom själv, ger han order till polisen att ta i med hardhandskama 
mot alia (las: oppositionspartiernas anhängare) som kastar sten under offentliga möten. Han 
ar ocksa arg pa tjänstemännen och hotar var och en som tar stallning för eller hjälper en 
oppositionskandidat med omedelbart avsked. För att understryka att han menar ailvar och att 
det galler alla, varhelst de befinner sig i hierarkin, sparkar han tvA ministrar: Mathew 
Madika, minister far regional utveckling, och Kimondo Wagura, biträdande kommun- 
minister. Vidare förbjuder han alla harambee och inställer ocksa ett möte med presidenterna 
av Tanzania och Uganda. Nar parlamentet ajourneras tills vidare stiger valtemperaturen 
avsevärt. Moi vägrar emellertid konsekvent att avslöja sitt "hemliga vapen", dvs valdagen. 
NAgra dagar senare upplöser han parlamentet och en "deadline" satts för partierna att 
registrera sina valsymboler. När talmannen, professor Jonathan Ng'eno, sedan skriftligen 
meddelar valkommissionens ordförande att 188 parlamentsplatser ledigförklarats, förstar 
alia att valdagen inte kan vara l h g t  borta. 



Moi har inte löst sina problem med muslimerna, som han förolämpade i juni pA Madaraka- 
dagen. IPK har nu fatt en ordförande, Omar Mwinyi, som klagar i ett brev till JK, att det 
rader inofficiellt utegangsförbud i vissa muslimska omraden i Mombasa. Men trots det 
blossar oroligheter upp; bussar och andra fordon satts i brand nar IPK-are kastar 
bensinbomber, och till slut tvingas distriktschefen John Ng'eno att inställa alla valmöten i 
Mombasadistriktet. 

De ekonomiska problemen fördjupas alltmer. Det omedelbara hot som hänger över landet 
just nu kommer fran petroleumhandlarnas riksförening som inlett en leveransbojkott, 
eftersom regeringen inte ville acceptera deras krav om en höjning av förtjänsten med 10 
procent. Regeringen varnar alla olje- och bensinhandlare för att deltaga i bojkotten. Dessa 
vet vad regeringens varning innebar, speciellt i dessa valtider. Om de deltar i bojkotten 
betyder det att de tillhör oppositionen och det kan medföra att deras licenser och tillstand 
dras in. Det blir därför inte nagon större uppslutning kring bojkotten. Kabinettministern 
Dalmas Otieno säger att regeringen vägrat sälja Post- och Televerket till ett amerikanskt 
bolag. Nya regler utfärdas för kaffe- och teauktionerna; inrop ska nu erläggas i utländsk 
valuta för att producenterna inte ska förlora pa inflationen, som nu ar omkring 40 procent. 
Sockerrörsbönderna i Nzoia har inte fatt betalt p i  ett helt ar. Moi skriver ut en check pa 
tjugo miljoner shilling till Nzoia Sugar Company sa att bönderna kan fil betalt. Det kan de 
tacka valaret för. Saltet ar slut, men 20 000 ton importeras fran Israel. 

En IPK-anhangare med val anlagd "IPK-frisyr" 

All förfiyttning av stapelfödan majs förbjuds, eftersom det skulle kunna bli ett vapen i 
valkampanjen; våld och oroligheter skulle sannolikt följa om t. ex. en viss landsdel tömdes 
pa majs. Hungersnöden skördar redan sina offer. Rapporter kommer in att folk dött i brist pA 
mat i Siakago-omradet i Embudistriktet och i Turkana. Kenya begär mer internationell hjälp 
för att klara matbristen. Men i hamnen i Mombasa ligger 700 ton mat från Sydafrika sedan 
flera veckor och vantar pil att hämtas ut. Flyktingarna ar särskilt utsatta; FNs flykting- 
kommissariat börjar skicka hem somaliska flyktingar p8 "begäran" av Kenya. I själva verket 
beslutar den kenyanska regeringen att alla somaliska flyktingar maste repatrieras omgaende. 

Den dåliga ekonomin, torkan, matbristen, hungersnöden i vissa delar av landet, ström-men av 
flyktingar och oron langs den somaliska gränsen, utgör allvarliga hot mot den pagaende 
politiska processen. Del vore inte helt otänkbart, menar en del politiska observatörer, att Moi 
plötsligt avbryter den politiska processen med hänvisning till de svarigheter som landet just 
nu rakat i och kanske L o m inför partiellt undantagstillstand. 



Fr v Nicholas Biwott, Shariff Nasir och vicepresidenten Saitoti. 

November 

Ännu har ingen valdag meddelats, men eftersom den första sandningen valurnor eller 
snarare valboxar anländer fran Storbritannien, antar man att dagen inte kan vara långt borta. 
Snart meddelar ocksa Justice Chesoni, ordförande i valkommissionen, att de allmänna valen 
ska hallas den 7 december. Det blir brattom. Den 7 december ar inte långt borta. Det ger 
partierna bara fem veckor att förbereda sig. Dessutom meddelar Chesoni att nomineringarna 
till parlamentet ska ha inkommit inom atta dagar. Detta beslut överklagas i Högsta Dom- 
stolen, som upphäver det. Det ar uppenbart att den politiska ledningen Aterigen försöker 
lagga krokben för oppositionen med administrativa knep. Nar generalsekreteraren för det 
brittiska samväldet, nigerianen Chief Emeka Anayaoku, kommer till Nairobi för samtal med 
regeringen och oppositionspartierna, framför de senare att de vill ha atminstone 42 dagar för 
nomineringar och karnpanjspurt innan valen. Regeringen lyssnar av allt att döma pa Chief 
Anayaoku, eftersom det inte dröjer länge förrän Chesoni meddelar en ny valdag: den 29 
december. Nu blir kenyanerna missnöjda och även de internationella observatörerna knorrar. 
Demokrati är visserligen bra, tycks man säga pa bada hallen, men julferier maste man ocksa 
ha. Men denna gang star sig valdagen. Dessutom meddelar Chesoni, som f ö utsatts för 
bister kritik bade lokalt och internationellt, att han vill hålla regelbundna samtal med 
partierna för att utarbeta strategier sa att valen ska bli fria, fredliga och rättvisa. 

Det socialdemokratiska partiets ordförande, Johnstone Makau, har inte latit tala om sig 
särskilt mycket. Nu gör han det. Han hoppar av SDP, det parti som han grundade, och 
Aterförenar sig med KANU. För detta kommer han senare att bli belönad med en 
ministerpost. En annan person som försökt finna sin politiska lycka p i  egen hand är 
ordföranden i DEMO, sektledaren Ngonya wa Gakonya. Nu meddelar han att han tänker 
hoppa av sitt eget parti och ga med i KANU igen. Men det gar inte lika bra för honom. Det 
håller pa att ga riktigt illa. Hans medlemmar blir sa upprörda att de hotar att bränna honom 
levande, men han raddas av beväpnad polis, som "rakar" befinna sig dar. DEMO gar 
samman med KENDA. En f d studentledare, Robert Wafula Buke, arresteras innan han 
hinner meddela att han ska bilda en ny studentorganisation. Han slapps emellertid efter fem 
dagar. 

FORD-Kenya eller FORD-K, som det numera kallas, har haft svarigheter att f& regeringen 
att lyssna pil sina asikter om valet, nomineringstider och andra valadministrativa ange- 
lagenheter. 

De har därför haft täta kontakter med västambassader och bett dem framföra oppositionens 
synpunkter rörande valets organisation. De överenskommelser som gjordes i anslutning till 
Chief Anayaokus besök ar ocksa ett resultat av piltryckningar från de utländska beskick- 
ningarna i Nairobi. 



Odinga nomineras av väljarna i Bondo som deras riksdagskandidat, och professor Maathais 
supportergrupp, Middle Ground Group, föreslar Odinga som oppositionens ende president- 
kandidat. F d kabinettministern James Njim hoppar av KANU och gi r  i stäiiet med i FORD- 
K. Valturnerandet fortsätter. Det ar arbetsamt för den gamle mannen Odinga. Avstanden är 
långa och vägarna inte de basta. Nar han och hans följe ar pa väg till den avlägsna platsen 
Hola i kustprovinsen, attackeras de av en grupp KANU-ungdomar. 

FORD-Asili eller FORD-A nominerar Kenneth Matiba som presidentkandidat. Han får tavla 
med de tidigare av partiet nominerade kandidaterna Martin Shikuku och dr Chege Njuguna. 
Matiba säger att Kibaki och Odinga inte har nagon chans i presidentvalet, medan Shikuku 
säger sig vara beredd att dö för Kenya för att rädda landet från en KANU-regering. 

DP har uppenbara problem med sitt valarbete. Offentliga möten kommer inte igang, 
förseningar uppstar och det ar dalig anslutning pa flera hall i landet. Tunga namn i partiet 
misslyckas med att bli nominerade. DP skyller pA Youth for Kanu '92, som sägs ligga 
bakom problemen. John Keen överfalls och skadas i Kitengela. Han anklagar vicepresi- 
denten Saitoti för att ha organiserat överfallet. Saitoti i sin tur anklagar Keen för att ha 
försökt ta livet av honom. Youth for Kanu '92 later uppvisa 45 f d militärer, som säger sig 
ha blivit rekryterade av DP för att destabilisera landet. Senare medger nagra av dem att de 
fatt betalt för att ställa upp och saga sa. 

Samarbetet oppositionspartierna emellan ar daligt. Men nar det galler ekonomin har de fyra 
största gatt samman om ett gemensamt ekonomiskt program, som de säger att de ska 
genomföra under de första 100 dagarna, om de kommer till makten. Våld förekommer i hela 
landet dar oppositionspartierna möter väljarna. Just den har månaden far sju människor satta 
livet till vid valmöten, fem av dem skjutna av polisen. Valdet håller pa att förhindra val- 
arbetet och JK föreslar riktlinjer i tio punkter för hur alla partier bör uppföra sig under resten 
av valkampanjen. En annan fraga som upprör oppositionen är att radio och TV ohämmat 
gynnar presidenten, KANU och regeringen. Dessutom filr oppositionspartierna inte tillgång 
till dessa media för att informera om sin politik och var de star i olika fragor. SA iögon- 
fallande ar snedvridningen att labourriksdagsmannen, Peter Hain, i London skriver till 
Douglas Hurd i ärendet. Lynda Chalker, som ar ansvarig minister för relationerna med 
Afrika söder om Sahara, svarar: 

NAgra förbattringar har kunnat noteras under de gAngna veckorna, men nu finns det Ater 
anledning till oro. Vi fortsätter att uppvakta den kenyanska regeringen, vi ber dem att visa 
större öppenhet, att etablera en bättre dialog med oppositionen, att tillAta alla partier att utan 
hinder genomföra sina kampanjer överallt i landet, att garantera pressfriheten och att se till att 
oppositionspartierna har skälig tillgang till radio och TV. 

Det ar Ater internationella patryckningar som ger resultat. Nu lovar informationsministern, 
Burudi Nabwera, att alla presidentkandidater ska fA lika mycket tid i de statliga radio- och 
TV-kanalerna för att presentera sig och sitt politiska budskap. Da drar Oginga Odinga 
tillbaka en anmälan till domstolen som han gjort gentemot Kenya Broadcasting Corporation, 
i vilken presidenten, KANU och JK ocksa ar involverade. 

Det som oroar KANU mest just nu är alla avhoppen. Milnga f d riksdagsmän gar över till 
oppositionen, andra lyckas inte bli nominerade. Det ar en hel del brak inom partiet och 
anklagelser om fusk och oegentligheter korsar varandra. Kabinettministern Jeremiah 
Nyagah pastar att nAgra av hans familjemedlemmar har blivit hotade till livet. Ocksa 
KANUs valmöten är oroliga tillställningar. När den arrogante partisekreteraren och skol- 
ministern Joseph Kamotho kommer till Murang'a möts han av en stor grupp från oppo- 
sitionen och valdsamheter uppstar. Hans medföljande säkerhetspolis avfyrar dussintals skott 
i luften och folket fran oppositionen lägger benen pil ryggen. 

Ett par internationella politiska händelser har en viss pilverkan pil debatten i Kenya. Den 
första ar valet av Bill Clinton som USAS nye president. Regeringen i Nairobi, som inte filtt 
mycket sympati för sin politik i Washington, förväntar sig inte nilgra större förändring i sina 



relationer med USA med Bill Clinton vid makten. En glädjande nyhet är emellertid att 
ambassadör Smith Hempstone, som har varit en frispråkig kritiker av den kenyanska admi- 
nistrationen och en stark padrivare av de demokratiska förändringarna i Kenya, skall lämna 
sin post. Den andra utrikespolitiska handelsen är utvecklingen i Angola, ett land som 
nyligen genomfört sina första demokratiska val sedan självständigheten och efter ett 16 ar 
långt inbördeskrig. Valet bedömdes av internationella observatörer och FN-personal att ha 
gatt till pa ett nagotsånär korrekt sätt. Men Jonas Savimbi, Unitas ledare, förlorade och 
accepterar inte valresultatet. Inbördeskriget blossar Ater upp. De flesta kenyaner vet att den 
angolanska och kenyanska politiska situationen endast är perifert jämförbara, men exemplet 
Angola avskräcker likväl. Vad skulle hända om Moi vägrar erkänna valresultatet, i den 
händelse oppositionen skulle vinna? Kan Kenya bli ett nytt Angola eller, för att ta ett 
exempel pa närmare håll, Somalia? Det är fragor man helst vill slippa besvara, i varje fall 
jakande. 

December 

Under nagra dagar i december håiler händelseutvecklingen i Somalia pa att ta intresset från 
den kenyanska valrörelsen. FNs sakerhetsrad ger sitt stöd At en fullskalig militär operation i 
Somalia för att skydda och bevaka mattransporterna till de nödlidande och för att Aterstäila 
lag och ordning i landet. Trupper fran USA gör en spektakulär landstigning och inleder 
operationen "Restore Hope". 

Men den kenyanska valrörelsen har nu gatt in i sitt slutskede och spänningen stiger. En 
kyrkans man i Rift Valley-provinsen försöker ateruppliva stamkonfliktema genom att 
"utfärda" ett ultimatum till alla icke-kalenjiner i provinsen, nämligen att antingen rösta pli 
Moi eller lämna provinsen inom 26 dagar. Men regeringen ingriper nu snabbt och uppmanar 
allmänheten att inte fasta nagot avseende vid uttalandet. Även om denna speciella incident 
inte leder till nagot vald, ar våidet det dominerande inslaget i valkampanjens slutskede. Nar 
t. ex. %baki, DP, kommer till Webuye och mottas av en stor och vänligt sinnad folksamling, 
ger distriktschefen order till polisen att skjuta i luften och skingra folksamlingen. Distrikts- 
chefen ar upprörd över att se att sa manga människor i distriktet inte sympatiserar med 
KANU. Alla oppositionspartier utsätts för samma trakasserier; polisen skjuter i luften för att 
skingra sympatisörer. Det verkar som om administrationen fysiskt vill skrämma iväg folk 
fran oppositionen. Till slut maste presidentkandidaterna fran oppositionspartierna begära 
extra polisskydd och bilar för att kunna slutföra sina valturnéer. 

Våld och trakasserier ar särskilt märkbara under nomineringsdagen: nomineringshandlingar 
stjäls, förstörs, "försvinner", "förläggs", "glöms"; kandidater hindras fysiskt att ta sig till 
nomineringsplatsen för att överlämna sina nomineringshandlingar, andra blir överfallna och 
nagra t o m kidnappas pA väg till nomineringsplatsen. Partiledare, valobservatörer och 
diplomater fördömer dessa handlingar, som syftar till att ojust intervenera i den politiska 
processen och paverka det demokratiska händelseförloppet. Valkommissionens ordförande 
Chesoni skyller pa politikerna, de borde bättre kontrollera sina anhängare, menar han, men 
går med p i  att tillsätta en kommitté för att ga igenom vilka oegentligheter som förekommit. 
En internationell juristorganisation, som arbetar med mänskliga rättigheter, klandrar 
valkommissionen för att inte effektivt kunna organisera och administrera valet. 

Det är inte bara vald som hänger samman med valet som drabbar kenyanerna den har 
manaden. Hart beväpnade boskapstjuvar fran Sudan tar sig in i Kenya och mejar ner 89 
personer i en enda räd och försvinner med boskapen. Dessutom drabbas många familjer när 
omkring 100 personer far sätta livet tiii nar en fullpackad buss störtar ner i en floddal. 

Avhoppen fortsätter in i valets elfte timma. F d riksdagsmannen Peter Okondo hoppar av 
fran KANU och gar med i ett nybildat parti, som knappast nagon har hört talas om, Party for 
Independent Candidates of Kenya (PICK). Spektakulärt meddelas ocksa att Moi tagit emot 
4 000 avhoppare. Det sägs emellertid inte variffin de kommer. 

Den 12 december är det Jamhun Day, dvs självständighetsdagen, en stor allmän helgdag i 
Kenya, som brukar firas med mycken pompa och stat: militärparader och uppvisningar; 



utdelning av medaljer och utmärkelser; tal av presidenten osv. i närvaro av den diplomatiska 
kåren och utländska gäster. I Ar äger festligheterna rum p8 Nyayo Stadium, och eftersom det 
ar valar och valet ar bara nagra veckor borta vill Moi göra Jamhuri Day till en 
"kröningsdag" för sig själv och KANU. När de utländska diplomaterna marker att denna 
offentliga helgdag har "kidnappats" av partiet och görs till en valdag, propagandadag, för 
Moi och KANU, lämnar ambassadörema för USA, Tyskland, Danmark, Sverige, Kanada 
m fl sina platser i protest. Men det ar att märka att den brittiske ambassadören eller "High 
Commissioner" stannar kvar. Det skulle komma att f3 stor politisk betydelse för relationerna 
mellan oppositionen och den brittiska regeringen. Oppositionen menar att denna handling 
klart visar att den brittiska regeringen är partisk och star bakom Moi och KANU. 
Västambassadörenas "walk-out" irriterar Moi och partiet märkbart, och de kritiserar i 
mycket starka ordalag ambassadörerna som lämnade sina platser. Ledarna för de stora 
oppositionspartierna tackar däremot de protesterande ambassadörerna för att ha knappt Moi 
pA näsan. 

En grupp personer har pA legal vag försökt blockera Mois nominering till president. De 
hänvisar till konstitutionen som stipulerar att ingen person far inneha presidentämbetet mer 
än tv8 perioder. Detta ar Mois fjarde period. Efter en hel del juridiskt fotarbete, meddelar JK 
Högsta Domstolen att det inte föreligger nagra konstitutionella hinder för Moi att Anyo bli 
nominerad till president. Högsta Domstolen avvisar därefter ärendet. 

Valdagen den 29 december ar ganska lugn. Det förekommer nagra mindre incidenter här 
och dar, men pa det hela taget ar dagen fri fran våld och trakasserier. Oppositionspartierna 
klagar över valfusk, "rigging" och andra oegentligheter, som de upptäcker. FORD och DP 
bildar en allians under valdagen, som ska vägra godkänna valresultatet om de förlorar. Den 
lokala observatörsgruppen, National Election Monitoring Unit, tycker inte att valet har gatt 
till pil ett rättvist satt. Men de stora internationella observatörsgrupperna fran brittiska 
samväldesorganisationen, International Republican Institute (USA) och andra grupper samt 
observatörer fran enskilda länder, däribland Sverige, menar att valet, trots en hel del 
organisatoriska och administrativa brister och oegentligheter, ända far betraktas som fritt 
och rättvist och att det i stort sett Aterspeglar folkopinionen i landet. Ungefär liknande 
synpunkter framförs av den amerikanske ambassadören Smith Hempstone, som ocksa 
uppmanar oppositionen att acceptera valresultatet. Sammanfattningsvis tycks man saga att 
visst begicks det misstag och visst förekom fiffel och bag, men man hade likväl tagit ett 
första steg pil vag mot demokrati och, kanske, far man vara nöjd med det för tillfallet. 

Valresultatet 

Oppositionen förlorade valet. Av parlamentets 188 platser (plus tolv nomineringar) tog 
oppositionen tillsammans 88. FORD-K och FORD-A tog vardera 31 platser, medan DP tog 
23, och 3 platser gick till smapartierna, bl a till Anyonas KSC. I president-valet fick Moi 
1 962 866 röster (36,3 procent), Matiba 1 404 266 (26,O procent), Kibaki 1 050 617 (19,5 
procent) och Odinga 944 197 (17,5 procent ) röster. 

Valresultatet bekräftade farhagor som manga människor haft före valet, men bjöd ocksa pA 
en del överraskningar. Den största farhagan av alla besannades: att en splittrad opposition 
skulle förlora valet. Det var precis vad som hände. Den kanske näst största farhagan 
besannades ocksa, nämligen att det som bestämmer valresultatet ar inte ideologi och politisk 
övertygelse, utan stamtillhörigheten. Det franngar tydligt och klart av det faktum att KANU 
inte lyckades ta ett enda av de 25 mandaten i Central Province, kikuyemas hemland. I luo- 
land gick det lika illa: inget mandat, men däremot sju mandat i Kisii-distriktet i Nyanza 
Province. I huvudstadsprovinsen, Nairobi, tog KANU bara ett mandat. I presidentvalet fick 
Moi bara 2,5 procent av rösterna i Central Province, dvs av kikuyema, som huvudsakligen 
röstade pil Kibaki och Matiba (96,2 procent), medan luo-folket i Nyanza Province röstade pa 
sin man, dvs Oginga Odinga (74,4 procent). I Nairobi tog oppositionskandidaterna flest 
röster: Matiba 44,l procent, Odinga 20,2 procent, Kibaki 18,6 procent. Moi kom pA fjarde 
plats med 16,6 procent av rösterna. 



MAnga personer överraskades av att inte mindre än 15 av Mois 33 kabinettministrar 
förlorade sina platser i parlamentet. Det tyder pA att hans regering inte var särskilt populär, 
inte ens bland de egna väljarna. En annan överraskning var att Odinga inte alls lyckades 
särskilt väl i presidentvalet och kom först pA fjärde plats, medan Matiba gjorde bra ifrån sig 
och intog platsen närmast efter Moi. För Odinga maste resultatet vara en besvikelse, 
eftersom hans höga Alder knappast gör det möjligt för honom att komma tillbaka vid nästa 
val." Många andra luo är ocksA missbelatna därför att de hade hoppats pA att "denna gang" 
fil en president frAn sin stam. Förra gången tillfälle gavs var vid självständigheten, dA 
emellertid Odinga trädde tillbaka till förmån för Kenyatta. 

Pa morgonen den 4 januari 1993 förklarar valkommissionens ordförande Justice Chesoni 
Moi som valets segrare. Enligt konstitutionen ska den kandidat bli president som far flest 
röster och som far minst 25 procent av rösterna i fem av landets Atta provinser. Det hade 
Moi fatt. NAgra timmar senare kl 10.50 svär Moi presidenteden i närvaro av medlemmar ur 
diplomatiska karen, ministrar och inbjudna gäster, dock inte från oppositionen. Det var en 
hastigt arrangerad ceremoni som överraskade kenyanerna och inte minst oppositions- 
partierna. Dessa hade för avsikt att i HD "file an injunction" för att förhindra att Moi svors 
in som president. Nar deras advokat kom till HD och skulle presentera sina dokument, fick 
han veta, att det var för sent, eftersom Moi redan svurits in. 

Tisdagen den 26 januari öppnas parlamentet. Utanför parlamentsbyggnaden ar det liv och 
rörelse. Nu ar det inte bara Nyayo! som ropas, utan aven Simba Juu! ("Simba" betyder lejon 
och "Juu" upp) när Oginga Odinga efter ett kvarts sekels bortavaro frAn parlamentet 
anländer i sin Peugeot 504. Nar allmänheten upptäcker gamla ministrar, som ej blivit 
Atervalda, men som Moi ända utnämnt igen, t. ex. Joseph Kamotho, ropar folk: Vi vill ha 
rafrvisa! Tjuvar! Tjuvar! Inne i parlamentet far Moi finna sig i an öga mot öga möta många 
av de människor han under Arens lopp latit tortera, fängsla, förfölja, trakassera och som han 
personligen kallat "terrorister", "dissidenter", "sabotörer", "tvivelaktiga karaktärer7', "agents 
of foreign masters" osv. Även inne i parlamentet far Odinga ett ovanligt varmt mottagande 
av alla partier inklusive KANU. Nar han sedan, tillsammans med vicepresidenten George 
Saitoti, eskorterar den nyvalde talmannen, Francis ole Kapari, till talmansstolen, utbryter ett 
tumultartat fotstampande i kammaren, som ju betyder, att ledamöterna gillar vad de ser. Det 
kan tyda pa att de redan ser Odinga som "Official Opposition Leader", en eftertraktad och 
respekterad position i den brittiska parlamentariska traditionen. 

Lynda Chalker, den brittiske ministern med ansvar för Afrika söder om Sahara, kommer pA 
nytt besök. Denna gAng mottas hon med protester fran oppositionen, som anklagar britterna 
för att ha hjälpt Moi att vinna valet för att "säkra sina affärsintressenw. Men detta tycker 
baronessan Chalker ar "absolute nonsense". Oppositionen vägrar träffa henne. 

Moi bildar ny regering. Den kritiseras pa flera grunder, men det som ar mycket irriterande 
för kenyanerna ar att nigra av de mest impopulära ministrarna, som de röstade bort i valet, 
har kommit tillbaka genom presidentens ratt att nominera tolv personer till parlamentet. 

De politiska fångarna friges under januari, och mödrarna i RPP ordnar en kulturvecka för att 
fira kampen under det gångna Aret. Manga f d fAngar kommer och tackar mödrarna för deras 
stöd för att fA dem fria. För kvinnorna i allmänhet innebär den nya regeringen "ett slag i 
ansiktet", enligt Maria Nzomo, den enda kenyanska kvinnan med en filosofie doktors- 
examen i statskunskap. Hon är missnöjd med att bara en enda kvinna fick plats i regeringen 
och detta som biträdande minister. Endast sex kvinnor kom in i parlamentet, fem fran 
oppositionen. Kvinnorna i RPP har insett att det är lang väg kvar innan de kan spela en 
avgörande politisk roll i samhället. Men det Ar som gatt har lart dem mycket, bl a att inte ge 
upp. Därför kommer de att fortsätta sin kamp, men nu inriktad pA att öka jämställdheten i 
samhället och att fA bort lagar och förordningar som är diskriminerande mot dem. 

* Som noterats tidigare avled Odinga den 20 januari 1994. 
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