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Kap Verde och dess folk 

Vad beträffar de gamla upptäcktsresandena tror jag, att mitt namn 
borde laggas till deras, och med större rätt om blygsamheten tillater. 
Ty medan de upptäckte en handfull obebodda öar, har jag i dessa öar 
upptäckt en hel värld. 

Den berömde författaren Jo& Saramago 
efter ett besök p& Kap Verde Ar 1986' 

1. José Saramago, J o d l  de Letras, Lissabon den 5 maj 1986. 
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Förord 

Denna bok bygger p5 personliga erfarenheter som för min del 
började 1960 da Adlcar Cabral för första gangen kom till 
London. Var vänskap förblev obruten fram till hans död 1973. 
Även om jag redan 1960 blev intresserad av Cabrals bada länd- 
er Kap Verde och "portugisiska Guinea", som det da hette, 
eller Guinea-Bissau som det nu heter, var det inte förrän 1974 
som jag kunde börja besöka ögruppen. Detta första besök ledde 
till nya åren 1976,1980,1983,1986 och 1987. 

Jag vill därför tacka ett stort antal personer som jag träffat 
under manga Ar, och särskilt dem som, enligt mina källhänvis- 
ningar, har hjälpt mig med muntlig eller dokumentär informa- 
tion, minnesanteckningar, diskussioner och gästfrihet. Jag vill 
ocksa tacka José Saramago för rätten att fil citera en av hans 
artiklar, och Christopher Fyfe för hans ständigt hjälpsamma 
och kritiska läsning av min ursprungliga text. 

Jag har fatt oumbärlig finansiell hjälp fran det svenska 
biståndsorganet SIDA och Nordiska Afrikainsititutet. För deras 
generösa och oegennyttiga stöd vill jag uttala ett varmt tack. 

Basil Davidson 





Förord till den svenska upplagan 

Av alla länder som har dolts för resten av varlden bakom kolo- 
niala "murar av tystnad, som Cabral brukade kalla dem, hör 
Kap Verde till dem som dolts allra mest. Först när självständig- 
heten äntligen vanns fran Portugal 1975 kunde dess folk 
komma ur sin isolering och, som man kan uttrycka det, förena 
sig med resten av varlden. 

SA lAngt det har varit möjligt har jag latit kapverdier själva 
berätta sin historia. Ni kommer att möta dramatik och kon- 
traster - dagens framtidstro och hopp kontrasterat mot för- 
tvivlan i det förflutna. Nyheter fran Kap Verde har börjat bli 
goda nyheter. Detta kan lata otroligt när det galler Afrika idag. 
Men det finns bevis. 

I slutet av 1980-talet kan man se hur detta folk har förmatt 
avbörda sig det koloniala arvet av hunger, fattigdom och lik- 
giltighet. Det är denna räddning boken handlar om. Fort- 
farande gäller befrielsekampens slagord förstas A luta continua, 
kampen fortsätter - aven om kampen fortsätter mot andra 
svarigheter och faror, inte minst mot "traditionens" bromsande 
inverkan och de överallt välbekanta riskerna för reaktionär 
opportunism. I denna kamp har "Cabrals efterföljare" ökat fran 
nAgra fil till en stor mängd. 

Det är med speciell glädje jag ser denna bok komma ut p& 
svenska. Tillsammans med andra nordiska länder har Sverige 
spelat en modig roll i stödet till detta folks ansträngningar att 
hjälpa sig själv. Och för mig personligen, om jag far nämna det 
här, har svenska vänskapsband varit en källa till fast kamrat- 
skap och kontinuerlig uppmuntran under mer än tjugo Ar. Det 
kommer jag alltid att vara tacksam för. 

Basil Davidson 





En inledning 

Den 12 december 1962 stod en ensam, smal ung man fran en 
grupp avlägsna öar, en okänd talesman för ett okänt folk, inför 
Förenta Nationernas generalförsamlings fjärde kommitté, och 
förväntade sig, till allmän förvaning, hjälp. 

Amilcar Cabral sade inför Förenta Nationerna att han inte 
hade kommit för att be om trupper för att befria sitt land, Kap 
Verde, fran kolonialt styre, utan för att be om diplomatiskt och 
politiskt stöd. "Kanske borde vi kunna be er om trupper. Men 
vi tror att det är onödigt, för vi är säkra pi! att klara det själva.'' 

Pratmakare eller vaghals? Vilken David skulle kunna för- 
driva den mäktiga europeiska diktaturens Goliat fran dess ur- 
gamla rätt tiii en ögrupp mitt i Atlanten? 

Samma diktatur dödade Cabral i januari 1973. Men i juli 
1975 kunde Cabrals efterträdare, Aristides Pereira, sta mitt i 
Praia, huvudstaden pA Kap Verde, och säga till de församlade 
massorna att de hade natt självständighet - "ett resultat av en 
lang kamp, av ett langvarigt motstand. 

Och det blev fred, en stillsam och ömsesidig fred. Hur 
kunde detta hända? Och hur blev det sedan? 





Del ett 

Vart och varför? 

Ilhas perdidas 
no meio do mar 
esquecidas 
num canto do Mundo 
- que as ondas embalam 
mal tratam 
abraqam.. . 

Oar, förlorade 
mitt i havet 
glömda 
i ett hörn av världen 
- där vagorna vaggar piskar omfamnar.. . 

Jorge Barbosa, diktare från Kap verde2 

~ 

2. Jorge Barbosa (1902-71): Randall Leite (utgåva med engelsk övers) 
Duas Lingu as..., Inst Caboverdeano do Livro 1986, s. 21. 



Republiken Kap Verde: 
Atlantisk ögrupp 

N 17" 22' - 14" 48' 
V 22" 44' - 25" 22' 
Förhärskande vind: nordostlig passad 



P& mina resor fram och Ater i världen har jag hört sagas att de 
har öarna - de ar kanske tjugo om man raknar med obeboeliga 
klippor men bara nio bebodda - dök upp ur havet det beröm- 
da Aret 1975. En mindre trovärdig version gar ut pa att det 
faktiskt inte är nagra öar, utan en slags grön halvö p& Afrikas 
västra kust; men manga människor, det vet jag, förnekar helt 
enkelt all kännedom om deras existens. Om dessa öar faktiskt 
fanns, säger dessa för övrigt välinformerade personer, skulle 
man ha hört talas om dem, men nu har man inte hört talas om 
dem. 

Hur som helst sa finns verkligen Kap Verde-öarna. Långt till 
söder om Kanarieöarna och ungefär 450 km väster om Afrikas 
västliga, breda utbuktning ligger de för ankar nagonstans där 
ute pA den gra och bla Atlanten dar stormfaglar lyfter med 
fötterna löpande över vagorna och fiskar hoppar över vag- 
kammarna. Ett vanligt dieseldrivet fartyg som gett sig iväg 
fran fastlandet dagen innan, lyfter fram dem i den silvriga 
gryningen; och det ar da dessa legendomspunna öar faktiskt 
stiger ur havet medan man kisar ut i tomheten i väster och 
upptäcker att det inte ar tomhet. Kantade av morgonljus reser 
sig bergstopparna och de uddiga konturerna ur det violetta 
diset i vattenlinjen, vaxer sig väldiga, nästan otroliga. Den hög- 
sta toppen är nara tre tusen meter över Atlanten i ett landskap 
av ruvande massiv och knivskurna klippor, olikt allt annat i 
världen. 

De finns dar i högsta grad, med sina harda, vulkaniska kärn- 
or och ensamma klippor, en ögrupp i havet med en landyta om 
4 033 kvadratkilometer - Kap Verde-öarna, de lyckliga öarna.3 

När de inte förväxlades med Kanarieöarna i norr, kallades 
de förr de välsignades öar, dar Hesperus' frodiga nymfer - 
fyra enligt vissa kallor, sju enligt andra - sekonderade av en 

3. Jag ar medveten om att den spanska traditionen kallar Kanarieöarna 
för Las Islas Fortumdas, men nationella traditioner kan ju skilja sig At. 
Luis Camöes sjöng i sin Lusiaderna (Sang V) om Vasco da Gama och 
hans män som seglade förbi "as Canarias ilhas que tiverem per nome 
Fortunadas...", men själv vill jag. med all respekt för portugisernas 
hjältediktare, hAlla fast vid min titel. Hesperidema var i alla händelser 
en beteckning pi3 Kap Verde-öama; var skulle man annars finna över- 
dAdiga ungmör i dessa vatten? 



drake, vaktade legendariska tradgardar bortom västerhavets 
horisont, och levde pA gyllene applen och paradisisk lycka. 
Tiderna har tydligen förändrats, för medan det ännu finns en 
del applen pA Kap Verde sa ar de inte det minsta gyllene; och 
om det finns paradisisk lycka i rimlig utsträckning sa finns dar 
inte minsta spar av nagon drake. Ända kommer fortsättningen 
av den har berättelsen att visa, hur otroligt det an kan lata, att 
dessa öar fortfarande kan kallas lyckliga. 

Otroligt nog, för detta ar i sanning ett kargt land dar manni- 
skorna, enligt poeternas vittnesmal, lart sig leva av sten - 
getterna lärde dem konsten. Det ar stenar i ett omgivande hav 
som leder överallt, men allt detta förblir utom synhall, oandligt 
langt borta, ett mal för de landsflyktigas hemlängtan. Har bor 
ett folk som satts ut av en historiens cyniska girighet men som 
överlevt, klamrat sig fast vid sina klippor och utmanat det hav 
som skiljer dem fran alla andra. 

Kap Verde-öarna, de lyckliga öarna - ingen som lart kanna 
dem kan lata bli att Atervända.. . 

II 

Nuförtiden gar det fran Kap Verde flyglinjer till Afrika, Europa 
och Amerika - stora jetplan till den internationella flygplatsen 
uppkallad efter Arnilcar Cabral pA ön Sal, och sma jetplan fran 
Sal till inrikesflygplatsen i Praia pa ön Santiago och sedan vid- 
are till flygfält pa andra öar. Men den omgivande oceanen i all 
sin väldighet gar förlorad för den blinde flygresenaren. Den 
som reser till sjöss far en bättre introduktion, ocksa om han far 
lida av den atlantiska sjögangens sug i maggropen. 

Ungefär 320 000 personer bor har pa dessa nio öar enligt en 
folkräkning fran ar 1986. Det finns fem öar i lovart, eller Barla- 
vento, och fyra i la eller Sotovento. Det kallas sa därför att den 
förhärskande vinden blaser i nordostlig riktning, ibland som 
mild bris, lika ofta som storm. Tv3 av öarna ar ganska stora, 
kanske atta mil i diameter, men Ungt utom synhåll för var- 
andra. Det ar Santiago och Sant'Antäo, sa höga och branta med 
vulkaniska klippor och toppar att var och en av dem framstar, 
nar man star mitt pa dem, som hela kontinenter av berg; tills 
man klattrar upp pA nästa topp och svindlande ser ett pärlband 
av brytande atlantvagor langt under fötterna. 



Närmast Sant'Antäo ligger Säo Vicente, en nästan obebodd ö, 
om det inte varit för staden Mindelo med sin utomordentliga 
naturliga hamn, och det närliggande Santa Luiza dar ingen 
bor. Mycket langre bort och langt utom synhall ligger Sal, ön 
med flygplatsen, dar ungefär sju tusen människor bor. Därnäst, 
men först efter en lang gir upp i la, ligger Boa Vista intill Maio, 
ratt platta öar med en alldeles egen historia - fast egentligen 
fordrar alla dessa öar en alldeles egen historia - och da har 
man de luftiga bergstopparna pA Santiago, den största ön dar 
slaveriet hade sitt starkaste fotfäste förr i tiden, inom synhall. 

Va1 undangömd i en hygglig hamn pA södra sidan av Santi- 
ago ligger Praia, dessa lyckliga öars huvudstad. I Praia lättar 
diset en klar afton och uppenbarar, ungefär Atta mil langre 
bort, Fogos "Eldens" mäktiga siluett med dess vulkaniska topp 
som reser sig till 2 800 meters höjd i en himlastravande kon. 
Den mullrar ännu längst in och hade ett utbrott senast 1951, 
fast det var ganska vanskapligt och dödade inte nagon. I ännu 
högre grad an grannarna ar Fogo en ö med ett hapnads- 
väckande utseende, som man verkligen behöver se för att tro 
pil - och sedan glömmer man det aldrig. Bortom Fogo, ganska 
nara intill, ligger den lilla ön Brava, dar de gamla valfangama 
frAn New Bedford och Rhode Island, kapten Ahab och hans 
vänner, brukade hitta sina basta och modigaste harpunerare; 
det försäkrar man pA Brava och det kan nog vara sant. Bortom 
Brava finns det inte nagot land förrän man efter cirka 14 000 
kilometer träffar pA Antarktis klippor. 

Jag for till Brava, Aterigen sjövägen, en februarimorgon 1986 
dA vinden grävde djupa faror mellan Atlantens vagor. Snart 
kan man ocksA flyga dit, men pA den tiden var man tvungen att 
ta bAt. Man mAste Aka frAn Fogos huvudstad, SZo Filipe, en 
trevlig smAstad som klattrar utefter klipporna och som nyligen 
fick en ny, fin vagbrytare av sten. Men en storm Ar 1982 svepte 
bort vagbrytarens yttersta del, och 1986 var den ännu inte 
Ateruppbyggd; sA nar man skulle ta sig ombord pA färjan blev 
man buren genom vagorna pA axlarna pA man som har detta 
som arbete, och sedan gick en roddbat till färjan som lag intill 
den överflutna vagbrytaren. Färjan ar ett fartyg byggt för sjö- 
gangen pA Kattegatt, och det är nog bra eftersom sundet 
mellan Fogo och Brava ar ökänt för sin sjögang och rullning. 
Det ar ett stycke ocean som det tar en timme att fara över, och 
som fatt rykte om sig att vara en utmaning för känsliga magar. 







Tvärs över kanalen, dar Fogos väldiga bergstopp drar sig 
tillbaka ovanför en, ser man Bravas puckel under en krans av 
regnlösa moln, nedanför en skyddad hamn i en smal vik, 
hamnen Furna. Färjan skyndar in i viken dar staden Furna 
klattrar langs bergssluttningen, med hus som likt leksaker ar 
uppradade pA terrasser ovanför kajen. FrAn däck ser dessa 
hyddor och hus ut som om de blivit ditmalade av nAgon som 
stannat kvar, blA och skara och natta. Ett rum med fönster pA 
vardera sidan om dörren, var och en sin egen värld, vilket de ju 
ocksA till stor del ar. Ända ar Bravas invanare ett resande 
släkte, och har i Furnas hamn ger havets brus eko av Amerika- 
fararnas avfärd, det kan vem som helst i denna trakt vittna om. 

Kap Verde har länge varit en ögrupp varifran folk har flyttat 
kanske framför allt frAn Brava av allt annat an positiva skal. 
Torka och hungersnöd har drivit bort människorna. OcksA nu, 
nar ingen längre dör av svalt, SA "vantar man pA att fara" från 
Brava, så det finns en skugga av sorg över ön trots att glädjen 
ofta bryter igenom. Emigranterna från Brava kommer ändå till- 
baka, som andra kapverdier; frAn USA eller Holland, Portugal 
eller Senegal eller ett femtiotal andra långväga orter dar man 
kan finna ett uppehälle. De kommer tillbaka med bilar och 
radioapparater och modeklader och allehanda skrap frAn ut- 
landet. De som gjort sitt bygger hus för sin Alderdom, dar äldre 
fastrar och kvinnliga kusiner bor som ensliga vaktare under 
tiden. Och den tiden kan bli lang. 

Färjan ankrar nara kajen och folk gör sig redo att bli rodda i 
land. Bredvid mig star en förmögen Brava-emigrant som tjänar 
bra i New England men som kommer hem varje Ar. Han anser 
att Brava behöver inkomster av man frAn Brava som förtjänat 
pengarna utomlands. Han skall ocksA börja bygga en bostad 
inför sin pensionering och har redan ett gott öga till den för- 
tjusande byn Faj5 d'Agua. Den vilar vid foten av ett berg dar 
tyska ingenjörer nu, 1986, hjälper till att bygga Bravas flygfält. 
Denne emigrant, som kan öns historia, berättar om forna tider 
dA Fumas hamn var SA full av fullriggare och skonerter att 
"man kunde gA tvärs över viken frAn däck till däck". 

FrAn Furnas hamn gjorde den omtalade Ernestina, den sista 
av de stora emigrantskonarna, sina resor - i dag far folk med 
flyg frAn Sal - och en berömd kapten pA Ernestina var onkel At 
denne emigrant. "De brukade jaga iväg med vara emigranter 
och sedan tillbaka igen med mat och varor. Min onkel for en 



gång mellan Rhode Island och Furna pA tjugotva dagar. Ingen 
annan gjorde det SA snabbt." 

Och här, bredvid honom pA däck, smilpratande, star en kap- 
verdier som aldrig kommer att emigrera, Carlos Tavares. Han 
var en av de märkliga unga män som befriade öarna frAn ut- 
ländskt styre Ar 1975. Nu är han uppemot fyrtio och glad över 
att hans vän fran New England tänker bygga sig ett hus i Faj3 
d'Agua. Carlos star pA däcket som om han stod pA egen fast 
mark, vilket han ocksA i en mening gör. Att bygga en själv- 
ständig stat mot alla odds, sA totalt mot alla odds, ar den dröm 
och vision som Carlos och hans vänner förverkligat. 

Motsättningar - det finns en hel del, fast sällan särskilt tyd- 
liga. Ovanför kajen, femtio meter längre bort, hedras med stora 
svartmalade bokstäver Aristides Pereira, presidenten i denna 
republik som föddes 1975. Ända ar Aristides Pereira, allmänt 
älskad ledare i denna nya stat, tolfte barnet till den tidigare 
katolske prästen i Boa Vista. Fadern var mycket katolsk och 
respekterad kyrkoherde med vilken biskopen av Kap Verde för 
femtio Ar sedan gama At middag och därvid förhörde sig om 
hur barnen madde. För kapverdier vid den tiden, och det har 
tydligen ändrats nu, förväntade sig att deras präster skulle ha 
en egen familj och tänkte att det var fel eller Atminstone snAlt 
av dem att lata bli. 

Sedan dess har man ocksA infört familjeplanering. Men i dag 
star en präst i brun rock frAn Italien, herden för Brava-hjorden, 
pA kajen. Hans Capucciner-orden följer pAve Woytyla genom 
att mycket energiskt kräva att präster skall leva i celibat och 
kvinnor vägra att underblasa helvetets eldar genom att hänge 
sig At barnbegränsningens synder. I denna sak tänker den 
världsliga republiken Kap Verde annorlunda. Den kräver att 
kvinnor mAste fil välja och inser, att befolkningen rent praktiskt 
utan barnbegränsning kommer att fördubblas pA femton Ar 
eller SA. Eftersom det är SA, kan hungersnödens Aterkomst vara 
det realistiska alternativet till födelsekontroll. 

Republiken Kap Verde uppmuntrar följaktligen familjeplan- 
ering och har särskilda kliniker för ändamAlet. Det finns ocksA 
en strävsam organisation av kapverdiska kvinnor som för- 
svarar kvinnornas rättigheter, inklusive rätten att välja eller 
avstA frAn moderskap och att välja tidpunkt för detta. "Vi kan 
kanske inte ändra mannens attityder,"sade Maria das Dores 
som leder de kapverdiska kvinnornas organisation till mig 



härom dagen, "men vi kan Atminstone andra kvinnornas atti- 
tyder." Hon hyser inte stort hopp om mannens attityder. Och 
har pA Brava-färjans däck star en beundransvärd svensk barn- 
morska och halsovårdare som arbetar pA Brava. Hon ar om 
möjligt ännu mer pessimistisk nar det galler mannens attityder. 

Denna svenska sjuksköterska menar att p-piller eller spiral 
ar de basta medlen för barnbegränsning, och medan färjan rul- 
lar och kränger p3 Brava-kanalens vAgor berättar hon att pro- 
blemet här just ligger i mannens attityder. "Mannen ar för det 
mesta väldigt gammalmodiga, de kan vara hustyranner som ar 
radda för att förlora övertaget om kvinnorna skyddar sig. SA 
kvinnor kommer till mig i hemlighet. A jo, de kommer nog, öp- 
pet eller i hemlighet, de vet vad de behöver." Vad de italienska 
capuccinerna och deras uppmaningar beträffar, SA lämnar vi 
dem At sidan. 

Vi ska ta oss i land med roddbåten. En annan passagerare 
visar sig vara redaktör för en katolsk tidskrift som publiceras i 
SFio Vicente och lustigt nog kallas Tuva Nova. Den för en energ- 
isk propaganda mot den nya republiken och för pAve Woytylas 
läror. Carlos Tavares kan inte kanna nAgon beundran för denne 
redaktör och talar inte till honom, men han vill inte gräla med 
honom heller. Det ar inget fel i att tolerera en oppositions- 
tidning, aven om man tycker den har katastrofalt felaktiga 
Asikter och en aggressiv redaktionell ton; men man mAste inte 
tycka om den. 

Nar vi klattrat frAn roddbilten upp på kajen skakar Carlos 
med diplomatisk varme hand med den italienske prästen i 
brun rock och allt ar val. Det ar trots allt Carlos egen ö, och 
kyrkan i Kap Verde börjar bli en patriotisk kyrka, en kapverd- 
isk kyrka, eftersom den portugisiska hierarki som tidigare 
styrde ön reste hem efter självständigheten eller sändes iväg. 
Vad familjeplanering betraffar ar det nAgot som kvinnorna vill 
ha och tanker skaffa sig, oavsett om de katolska prästerna kan 
tanka sig att tilliita det eller ej. Kvinnorna som stannar hemma 
medan mannen far sin vag ar samhällets verkliga, om an inte 
erkända, ryggrad har. 

Det ar liv och rörelse pi% kajen, vänner halsar pa varandra, 
paket flyttas och lyfts av och pA; hur det an ar sA ar färjans 
ankomst nyheten för dagen. Denna dieselfarja ar ytterligare en 
nyhet som kommit de senaste åren - p3 portugisernas tid 
kunde en Alderstigen bAt frAn Fogo eller Santiago komma hit 



en gang varannan vecka. Om det var storm eller motvind kom 
den kanske inte alls. Carlos berättar att de brukade klättra upp 
till en högt belägen plats och halla utkik efter den gamla bilten, 
och när de till slut sag den komma ropade de "Cell-o! Cell-o!", 
en kapverdisk version av det gamla engelska utropet Sail-ho! 

Bilar kommer och gar. En av dem tar oss pil en vindlande 
spiralväg uppför bergssluttningen till Bravas huvudsstad, Vila 
Nova Sintra, nagonstans i det stjärnklara nattmörkret. Jag har 
inte varit i Vila Nova Sintra förr, men nagon gang maste vara 
den första, och Vila Nova Sintra har historiskt intresse bland 
annat för att det är den berömde poeten Eugenio Tavares' föd- 
elseort. Dar föddes ocksa moderna patrioter av stor betydelse 
som Carlos Tavares, men han skulle aldrig göra ansprak pil ett 
sadant erkännande, även om han vore väl värd det. 

Ljusen lyser tvärs över sänkan som ännu skiljer oss fran 
staden, nagonstans i den tropiska natten pil Bravas topp. 
Människor sitter vid sina grindar eller promenerar pa vägarna 
som doftar av sluttningarnas timjan och lavendel. Bilen stannar 
utanför ett hus strax intill stadens centrala torg. Det kommer 
fler vänner, manga vänner - och mat. Brava far höra nyheter 
och berättar själv om sina. 

III 

Nyheterna fran Kap Verde har sällan varit goda - nar det över 
huvud taget funnits nagra. 

Hungersnöd till följd av Aterkommande torka har utgjort en 
stor del av nyheterna för de utomstaende som rakat vara inom 
hörhall, alltsedan den första dokumenterade hungersnöden 
1580-834, da "manga dog och andra gav sig iväg". 

"Nagra hittade vi döda pA gatorna, andra i deras hus", skrev 
fader Balthazar Barreira om hungersnöden ar 1610, för de hade 
ätit av växter vid dikesrenarna eller giftigt avfall i brist pa bätt- 
re, "eller ocksa hade de dött efter att ha ätit sin sista brödkant". 
Och sa fortsatte det genom Aren. "Jag kommer ihag den sista 

4. Om 1580, se A. Carreira, Cabo Verde: Aspectos Sociais, Lissabon 1984 
(andra utvidgade upplagan) sid 17. Om 1610, samma källa. Carreiras 
arbeten (se Om kallorna) ger en tillförlitlig och översiktlig berättelse 
om de fruktansvärda torrperioderna som rapporterats under dessa Ar- 
hundraden. 



hungersnöden, hungersnöden Ar 1947", minns Luis Fonseca 
frAn ön Sant'Antäo, "da jag var liten och sAg hur liken bars pA 
bArar av bambu och begrovs i massgravar, för kyrkogardarna 
kunde inte längre ta emot alla döda".5 

Har har historien varit en ständig upprepning av död pA 
grund av svalt. Varför försökte dA människor skaffa sig ett 
uppehälle i detta olyckliga land, och an mer förvanande, varför 
höll de sig kvar? Det kan SA vara att mänskligheten finner 
styrka i sorgen - men det finns andra skal i historien. De 
första som kom hit var portugiser pA 1460-talet, och de fann 
inget mänskligt liv. Nästan genast började de forsla hit fAngar 
frAn det västafrikanska fastlandet. De fick arbeta som slavar 
med att odla allt som kunde fas att vaxa har. Nar det blev tyd- 
ligt att torrperioderna Aterkom var det f A  européer som slog sig 
ned har. MAnga av fangarna var Mandjak, Mandinka, Fula, 
Balante eller deras grannar, som köptes eller infangades av 
köpman och plundrare langs med "Rios de Guinée" och dess 
bifloder vid kusten, som Atminstone pA 1500-talet blev kända 
som "Rios de Cabo Verde". De flesta kapverdier kom, kort 
sagt, hit därför att de inte hade nAgot val. 

Men det var vinsterna frAn slaverisystemet pA öarna som 
höll systemet i gAng med en kraft som var dess egen, fastan 
den var ganska oregelbunden. Det byggdes ut langsamt, främst 
pA Santiago och Fogo, men gradvis ökade antalet personer i 
ungefär samma proportioner: en handfull vita eller nästan vita 
européer, som kunde raknas i dussintal snarare an hundratal; 
en stor majoritet av afrikaner i tiotusentals; och däremellan ett 
genom naturens egen kraft ständigt vaxande folk som varken 
var vitt eller svart utan gick i mAnga nyanser av brunt: ett pA- 
tagligt vackert folk, som det ofta blir med ett sadant ursprung. 
Genom Aren blev detta en stabil befolkning och till och med en 
enad befolkning, om inte i teorin SA i praktiken. 

Enad i praktiken - eftersom slavuppror och massflykt sam- 
verkade med minskad import av nya fAngar frAn fastlandet tills 
den stora majoriteten var fria människor. Enade i praktiken 
därför att de f A  européerna i ökande grad absorberades av den 
bruna befolkningen, och den bruna av den svarta, SA att det in- 
hemska men afrikanska arvet allt mer blev dominerande. SA 
bildades vid 1700-talets början ett kapverdiskt folk, kreolskt till 

5. Luis Fonseca, intervju 1986. 



sin bestämmelse och sitt sprak. Det var inte längre ett folk av 
mulatter eller mestiser eller blandras som skulle kunna finnas 
pa andra hall, utan ett eget folk, säreget och ursprungligt, pil 
egen mark. 

Samtidigt var detta folk inte enat och kunde inte vara det en- 
ligt den tidens sed. Som i andra kreolska samhällen, i Väst- 
indien eller p2 andra hall, införde slavägandet en mentalitet 
som vi i dag känner som rasism med dess indelning av männi- 
skor. Den indelningen var ett nödvändigt verktyg för exploa- 
teringen i ett slavsamhälle, som skilde fria fran ofria, men som 
än mer, vartefter denna distinktion blev oskarp och försvann, 
gjorde Atskillnad efter hudfarg. 

Grovt sett fanns det tre grader av hudfarg - vitt, brunt och 
svart - men i takt med att detta samhälle utvecklade svaröver- 
skadliga ansprak pi% makt och privilegier, blev graderna i prak- 
tiken manga fler. De helt vita var ytterligt f&, sa den lilla grup- 
pen nästan vita stod högst upp pil skalan. Sedan kom de nagot 
fler som var barn till nastan vita och bruna, därefter de ganska 
manga barnen till bruna och bruna, strax under dem den likasa 
manghövdade avkomman av bruna och svarta, och längst ner, 
men i Överväldigande flertal, familjer av svarta och svarta. 
Denna indelning efter hudfarg var sanktionerad av Alder och 
hävd, med fingraderade inbördes skillnader. I praktiken blev 
de vägledande för makt och ägande i samhället; vid skalans 
topp fanns ganska mycket av badadera, varje steg nedat inne- 
bar en minskande andel, tills det p3 skalans botten varken 
fanns makt eller egendom. 

SA länge kolonialmakten stod fast kunde denna egendom- 
liga motsättning mellan naturens och "systemets" realiteter 
inte ifragasättas. Varje litet godtyckligt privilegium kom fran 
källan i Europa, i detta fall Portugal, och kolonialmakten kräv- 
de att lag och ordning, regeringsmakt och samhällelig status, 
rättigheter och skyldigheter och alla stjärnor och planeter i det 
rasistiska firmamentet skulle förbli lika fasta som i universum 
före Kopernikus och Galilei. Ocksa i dag, när den rasistiska in- 
delningen har förlorat sin kraft eller gatt under jorden, kan den 
finnas kvar i människors innersta tankar. Ocksa i dag, Aratals 
efter kolonialtidens slut, kan de svarta i Västafrika fortfarande 
fördöma de bruna p5 Kap Verde eller i andra kreolska sam- 
hällen, för att inte vara nagot riktigt folk. Och de bruna p i  Kap 
Verde kan i gengäld anse att de svarta pil fastlandet ännu har 



lang vag kvar till civilisationen. Skulle det inte vara bättre att 
vara en andra klassens medborgare i Europa eller USA an att 
vara en första klassens medborgare i Afrika? Fragan har ibland 
varit pockande, ibland ocksa smarsam. 

Naturen ar dock starkare an "systemet" och dess kulturella 
baksmälla, och har ytterligare förstärkts av den senaste tidens 
historia. Trots allt struntprat om nedärvd rasism blev Kap 
Verdes folk tvingat att frigöra sig fran europeiskt, inte afri- 
kanskt styre, och det ar Afrika, inte Europa, som räddat det. 
Gamla fördomar ma ha stor makt, men det har stora befrielse- 
dramat har starkt känslan för den kapverdiska identiteten som 
en afrikansk identitet. 

Sprakets utveckling har blivit en annan enande faktor. 
Under de första Aren maste fangarna, som kom hit som slavar, 
ha behallit sina egna sprak, men gradvis började de, genom 
slavarbetets omständigheter och tvang tala sina modersmal 
uppblandat med portugisiska - p3 sa satt blev en starkt modi- 
fierad portugisiska deras gemensamma sprak. Denna kreolska, 
eller kreol har blomstrat i ö-varianter, och den ar an i dag inte 
helt standardiserad, trots att kreol sedan länge blivit ett litterärt 
uttrycksmedel. Men varianterna var ömsesidigt förstileliga, 
medan olika varianter som lag narmare lokala afrikanska sprak 
utvecklades pil fastlandet vid "Rios de Cabo Verde". Kap 
Verde kunde med andra ord bli en nation med ett val etablerat 
nationellt språk.6 

Andra inflytanden har gatt i samma enande riktning. Kap 
Verdes musikaliska kultur, till exempel den karakteristiska 
morna-cykeln av melodier och sanger, kommer varken fran 
Portugal eller Afrika, utan ar ett eget bidrag. Musiken ligger 
ändå narmare Afrika an Europa, för var och en som kommer 
hit från Afrika skulle kanna igen rytmen i batuque och nagra 
andra kapverdiska danser fran förr och marka släktskapen 
med fastlandets kultur. Och aven om 95 procent av kapverdier- 
na ar hängivna eller nominella romerska katoliker och de flesta 
övriga hör till en eller annan protestantisk församling, så före- 

-- 

6. Om kapverdisk kreol har jag lart mig av Mestre Balthazar Lopes, som 
jag tackar; studier om detta finns också i M. F. Valkhoff (red.), Misce- 
Ianea Luso-Africana, Junta de Investigacöes Cientifica do Ultramar, Lissabon 
1975 och Gulbenkian Foundation. Om den märkbart annorlunda kreol, 
som talas i Guinea-Bissau, se L. Scantamburlo, Gramn'tica e Dictionário 
do Criol da Guiné-Bissau, Ed. Miss. Italiana, Bologna 1981. 



kommer fastlandets gamla tro fortfarande i magiska riter och 
pA platser som nyligen var, eller fortfarande ar, helgade At för- 
fädernas andar. I en by bland SantlAnt?ios dalar fann jag 1980 
de Aldriga domarna i en folkdomstol seriöst i färd med att 
handha ett fall som handlade om en illasinnad för bannelse 
som riktats mot en kvinna, som starkt motsatte sig det. Och 
detta var och är inte nAgot isolerat fall. Liksom pil fastlandet 
försöker sjuka pA Kap Verde att finna en modern lakare om det 
gAr, men det vacker ingen förvaning om de konsulterar en 
traditionell läkare, förbannelsernas och motkrafternas mästare. 

Detta folk, som togs fran Afrika, kastades ut i ett landskap 
av braddjup och trAnga dalar och förlänades ett öde som inte 
var mindre abrupt och kärvt. En gAng lär det ha funnits mAnga 
trad pA dessa öar, "men skogstacket minskar frAn år till Ar och 
källorna torkar ut" medan "regnen slAr fel och jorden ar ofrukt- 
bar och tusentals dör av hunger...". Detta skrevs av en besök- 
ande agronom, Henrique de Arpoare Ar 18817 men det kunde 
lika gärna ha skrivits mAnga Ar tidigare eller senare. En stor del 
av ögruppen förvandlades till öken före modern tid, och före 
1975 gjordes ingenting för att förhindra detta. 

Men aven slaveriet minskade. Pirater frAn havet attackerade 
och förstörde ögruppens smA stader. Slavarna fiydde upp i 
bergen och föredrog att stanna dar, i praktiken fria, och bygga 
sig halmtäckta hyddor pA bergssidorna eller langt ner i kanjon- 
erna dar det tycktes omöjligt att ta sig fram och f A  vagade 
försöket. Olyckan kunde tvinga fram nya satt att leva. Slavarna 
tog sin frihet, särskilt pA den stora ön Santiago, dar ensliga bo- 
städer belägna pi3 bergssluttningarna eller inkilade i höga klyft- 
or utan stigar, fortfarande vittnar om den frihet som mari tog 
sig. 

Det förekom säkert manga slavuppror aven om bara f A  har 
dokumenterats i de arkiv som finns kvar. I ett avseende avvik- 
er Kap Verdes historia frAn andra öars dar plantageslaveriet 
var ekonomiskt förhärskande, som t ex p3 Jamaica. slavägarna 
har var alltför f A  för att organisera expeditioner för att Aterföra 
slavar som hade rymt. Och importen av fangar som kunde an- 
vändas som slavar upphörde mycket tidigare an i Karibiska 
havet. 

7. de Arpoare - se Carreira 1984, sid 20, som citerar Bol. Oficial 7 fran 
1882. de Arpoare hävdar att 30 000 dog i svälten 1864. 
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PA var sida om rasbarriaren lämnades slavar, före detta slavar 
och slavägare At sitt öde. De var tvungna att klara sig tillsam- 
mans bast de kunde. Det uppstod en slags convivencia, en 
ömsesidig tolerans, som inte saknade opolerade känslor och o- 
lustiga attityder men inte desto mindre överlevde på grund av 
omstandighetemas tvång. Ur denna convivencia växte med åren 
en känsla av samhörighet med omradet - kanjon eller berg, ö 
eller till och med ögrupp - och detta, tillsammans med en 
gemensam kultur, formade en identitet som ger Caboverdeani- 
dade, "kapverdiskhet" dess magnetiska kraft. 

Det kom nya impulser utifran. Omkring 1800 började val- 
fångarna från New England segla österut och söderut på två- 
Ars färder. De rekryterade besättningsman pA de atlantiska 
öarna, först på Azorerna och sedan på Kap Verde. Kapverdier 
var sa eftertraktade av de amerikanska valfangarna att de 
öppnade ett amerikanskt konsulat i Praia redan 1817.8 Det 
fanns kvar i tjugo Ar och bidrog till en begynnande kapverdisk 
bosättning i New England. FrAn 1860-talet började sedan de 
segeldrivna fartygen ersättas av fartyg med järnskrov, vilka 
drevs med bAde ånga och segel. Förutseende engelska och 
walesiska kolföretag sände ut agenter frAn Cardiff och New- 
castle-upon-Tyne så att Mindelos hamn på Säo Vicente blev 
bunkringsplats för världens flottor. Det var en lokal blomst- 
ringstid, som också innebar en golfbana och en engelsk klubb 
och Säo Vicente kom att bli centrum för det kapverdiska 
modet. "Alla brukar saga att de kommer från Sao Vicente" hör 
man fortfarande sagas. Men kolet ersattes av olja mot slutet av 
1920-talet. 

Efter kolet, det måste sagas, sankte sig Ater tystnaden över 
Kap Verde. Kolperiodens slut sammanföll med en period av 
stelbent diktatur i Portugal. Det blev ett halvt sekel av strängt 
kolonialt förtryck, som pA Säo Vicente symboliseras av dess 
mest iögonenfallande byggnad, ett fyrkantigt fort pA en höjd 
ovanför hamnen. Luis Fonseca var en av dem som tillbringade 
en tid som politisk fange i detta fort under 1960-talet. Han visa- 
de mig runt. Taket hAller pA att falla in och lAsen gAr inte längre 
att lAsa, men cellerna har blivit en tillflykt för familjer som inte 
har nAgon annanstans att bo. 

8. Historiker som skrivit om den stora invandrargruppen av kapverdisk 
börd i New England, med dess imponerande samrnanhAllning, borde 
ta sig en titt p& detta 20-&riga amerikanska konsulats arkiv. 



Kap Verde försvann under denna tid helt utom syn- och hör- 
hall för världen. Man visste ingenting om öarna utom frag- 
mentariska rykten eller officiella rapporter, till dess att tiderna 
började andras, vilket inträffade 1956. Detta Ar sAg - men vem 
annars sAg det? - upptakten till en befrielserörelse under 
ledning av den okande man som skulle komma att tala till FN 
1962, Amilcar Cabral: "Vi har inte kommit hit för att be er om 
trupper för att befria vart land, eftersom vi ar säkra pA att klara 
det själva." 

Det var modiga ord, ty den portugisiska diktaturen av Ar 
1962 var mäktig och valmaende, fast rotad i portugisiskt liv 
genom Artionden av självklar dominans. Dess ledargestalt, 
António de Oliveira Salazar led varken av tvivel eller svaghet. 
Han kunde lita pil stöd och hjälp frAn varje militär och industri- 
ell stormakt väster om Sovjetunionen. De som var "säkra på att 
kunna göra det själva" var en liten grupp, bara en handfull, 
utan andra tillgangar an sin egen intelligens och vilja. 

Om dessa egenskaper skulle räcka till, skulle mycket behöva 
handa först. 

Mycket kom att handa, ibland förutsett men lika ofta oförut- 
sett. Det drama som utspelades nar Kap Verde frigjordes frAn 
sina tidigare bojor hör till de märkligaste och mest egenartade 
historierna i den invecklade avkoloniseringsprocessen. 

Historien om hur Afrika reste sig ur kolonialväldet har be- 
skrivits pA olika satt, konstitutionellt, sociologiskt, antropolog- 
iskt eller statsvetenskapligt. Personerna i dramat har dock, 
tycks det mig, blivit mindre uppmärksammade. Det har ten- 
derat att bli en haltande, avpersonifierad historia om instru- 
mentella eller statistiska, programmatiska eller ekonomiska 
ting, nästan som om personerna i dramat bara var karismatiska 
symboler för Ödet - i grupp-biografier gäller detta normalt 
endast man - eller hjälplösa figurer burna pA händelsernas 
virvlar. Ända ar personerna i dramat de som betydde nagot 
dessa Ar, de man och kvinnor som formade historien, de verk- 
ligt minnesvärda. De hade inget annat att lita till an sin 
intelligens och vilja, och de hade skiftande framgang. Men 
deras intelligens och vilja var trots allt avgörande. 



Det gAr nästan inte att framställa ett persongalleri av Kap 
Verdes befriare. Ett skäl är att sadana abstraktioner skulle för- 
vränga det som hela tiden var ett kamratskap, en grupp vän- 
ner, en förening av intelligens och vilja. Den sortens idol- 
porträtt strider mot det dessa man och kvinnor arbetade och 
kämpade för. Själva skulle de förmodligen svara att de följde 
Amilcar Cabrals läror och exempel sa gott de kunde. Men 
ocksa ett hjalteporträtt av Cabral är nagot otillbörligt. Om han 
var den mest framstaende av dem - och han skulle ha varit 
framstaende i vilket sällskap som helst - maste bilden av 
honom fortfarande fogas in i gemenskapen med vänner och 
kamratskap och den till synes omöjliga uppgift som tog hans 
liv innan den var slutförd. Efter en lang bekantskap tycker jag 
att Cabral var en underbar människa, jag har sällan haft 
förmanen att möta hans like. Till och med hans fel och brister 
kunde framsta som en försonande mänsklighet som kompen- 
serade hans oemotstandliga Överlägsenhet i tanke och karaktär. 
Man var tacksam för hans fel och brister, liksom för skrattet 
som han ursäktade dem med. Inget hjälteporträtt skulle till- 
närmelsevis kunna göra honom rättvisa. 

Nyckelpersonerna i detta drama kom att bli rätt manga, och 
samma sak galler för dem alla. P& de har sidorna kan bara 
nagra av dem komma med av uppenbara Bakom Cabral 
fanns de som följde honom fran början och som tog över när 
diktaturen hade mördat honom i januari 1973: Aristides 
Pereira, Abilio Duarte, Fernando Fortes, hans bror Luiz och 
andra. Därefter kommer de yngre, Pedro Pires, Honorio 
Chantre, José Araujo och Ater andra; men bakom dem fanns 
manga fler, kvinnor saval som man. Bakom dem, aterigen, de 
människor de ledde, var och en med sina minnen och förhopp- 
ningar. Och i släktled bortom dem, i en lang procession, kan 
man bland tvivel och frustrationer skymta protesternas och 
självkänslans pionjärer; de rebelliska slavarna, de oräkneliga 
landsflyktiga, sjömännen p& tusen främmande fartyg, och poet- 
erna, de som skapade sangerna. Allt detta hör till bilden, allt 
det ar en del av historien. Allt detta, och själva verksamhetens 
karaktär. 

9. Här som pil andra stallen ar jag alltför val medveten om att denna 
korta beskrivning måste utelämna namn som en fullständig kapverd- 
isk historik över befrielsekampen med beundran kommer att bevara. 



Det var mycket som hände efter 1956, och mycket av det kan i 
efterhand ses som om det rörde sig mot en katastrof. 

Ett exempel pA det var en plan att landsatta väpnade trup- 
per. "Vi hade övningar p& Kuba, vi var trettio stycken i tvA 
stridande förband, ett som skulle stiga i land pA Santiago, ett 
annat pA Sant'Antäo. Vi övade pA att ta oss i land trots simu- 
lerade fientliga anfall. Vi var mycket unga och mycket valt- 
ranade, vi hade hög moral.. ."l0 

Det ar Olivio Pires som minns planen som skulle genom- 
föras 1967. Olivio ar Ar 1986 en Alderman i detta land av unga. 
Han har just fyllt fyrtio och är centralt ansvarig partiarbetare i 
Kap Verdes sjalvstandighetsparti, PAICV. Han ar fran Sant' 
Antäo, en tanig och smidig gestalt som gAr pA klipporna som 
om han svävade fram, en förmaga som tydligen manga 
kapverdier behärskar. Han är ocksA en man med livfull humor 
och stor tolerans för svagare medmänniskor. Jag vet det, efter- 
som jag har strävat pA i hans fotspar p3 hans klippor, och sett 
det överseende, skäggiga leendet nar han vant sig om för att 
titta efter mig. 

Han tanker tillbaka pA 1967, ett ratt markligt ar över huvud 
taget. Antalet amerikanska soldater i Vietnam närmade sig 
första halvmiljonen, jattebombplanen förbereddes för mass- 
förstörelse. I Storbritannien skulle premiärminister Harold 
Wilson hAlla konferens med den rhodesiske rebellen Ian Smith 
pA ett brittiskt krigsfartyg med det i sammanhanget egenartade 
namnet Fearless. Det följande Aret skulle enligt FNs officiella 
deklaration bli de mänskliga rättigheternas Ar. Storbritannien 
skulle, enligt officiella talesman, koncentrera sig pA att "främja 
förstilelse mellan raserna", vad man nu kunde tankas mena 
med det. I det portugisiska imperiet skulle diktaturens styrkor 
under dr Salazars ledning samtidigt inrikta sig pA sin civilisa- 
toriska uppgift i Afrika genom att kasta napalm pA inföding- 
arna, nAgot jag själv kunde observera dA jag detta år vandrade i 
de omraden av "portugisiska Guinea" som befriats av den afri- 
kanska befrielserörelsen. 

Ett märkligt Ar, ja; men ett smärtsamt Ar. Nigeria hade stör- 
tats in i ett inkrdeskrig. Latinamerika vacklade under polit- 
iska katastrofer i Peru, Bolivia och pi% andra hall. Studenterna i 
Europa samlade krafter för att slita loss gatstenar i Paris och 

10. Olivio Pires, intervju 1986. 



andra stallen där konfrontation ägde rum. En ny tid nalkades; 
eller möjligen inte. 

Och på Kuba letade trettio kapverdier efter ett fartyg som 
skulle kunna ta dem tillbaka hem för att bekämpa fienden i 
deras eget land. Allt detta hör också till bilden. 

De muntliga och skriftliga historiska källorna i denna bok ar 
huvudsakligen kapverdiska, delvis portugisiska och i liten ut- 
sträckning från andra håll. Den första perioden då bosättning 
ägde rum och samhället bildades ar jämförelsevis rikt doku- 
menterad i rapporter, memoarer och tillfälliga kommentarer av 
sjökaptener, handelsman och administratörer. En stor del av 
detta material är tillgängligt i antologier och samlingar som 
sammanställts av portugisiska historiker, främst av Barcelos. I 
detta sammanhang bör man särskilt namna en modern kap- 
verdisk historiker, António Carreira. Hans böcker, främst hans 
Cabo Verde: Fomzacäo e Exfincäo de urna Sociedade Escravocrata 
(Kap Verde: Ett slavsamhälles uppgång och fall) ar enastaende 
och ovärderliga. 

De korta Aren av parlamentariskt republikanskt styre i 
Portugal, mellan 1910 och 1926, släppte fram en fruktbar om an 
tumultartad våg av diskussioner och debatt dar kapverdiska 
författare deltog tillsammans med andra från Portugals övriga 
afrikanska kolonier. Arkiven från denna tid ar ovanligt val- 
försedda med sammandrabbningar mellan politiska journalist- 
er, professionella och amatörer. Författare från "portugisiska 
Afrika" fick ett första tillfälle att tala för sina folk, eller 
åtminstone havda att de talade för dem. Under republiken höll 
den pan-afrikanska rörelsen till och med en av sina första 
kongresser i Lissabon. Flera kapverdiska tidningar från denna 
period speglar på ett förtjänstfullt satt första fasen av det som 
efter andra världskriget skulle utvecklas till en utkristalliserad 
kapverdisk nation. 

1926 störtades den parlamentariska republiken Portugal i en 
melodramatisk kupp av militära "frälsareu. Dessa var, på iber- 
iska generalers vis, fantasilösa nog att inte ens inse sin otill- 
räcklighet. vägledda av en katolsk hierarki med medeltida 
lojaliteter, öppnade de emellertid vägen för en förespråkare för 



det som världen redan kände som fascism - med ursprung i 
Italien och därefter i Tyskland. Salazar pAbörjade nara ett halvt 
sekel av självhärskardöme. Han var en intelligent paternalist 
med en stark, om an föraldrad, känsla för portugisisk historia. 
Hans program för Portugal blev en förlamande motsägelse, en 
modernisering i det förgangnas tecken. Eftersom landet sag ut 
som det gjorde, med en majoritet av bondebefolkning, blev 
resultatet bade smärtsamt och till synes varaktigt. 

Efter generalernas kupp ar 1926 blev arkiven följaktligen 
minst sagt bristfälliga. Det blev särskilt tydligt efter det tidiga 
trettiotalet, da Salazar införde den "nya staten", Estado Novo, 
där alla politiska friheter avskaffades och förklarades ondske- 
fulla och perversa. Stora och orädda undersökningar av till- 
standet i det portugisiska imperiet, som Lopes de Limas frAn 
1850," förekom inte längre. Dar finns inga stora avslöjanden 
eller bekännelser, med undantag för en eller ett par modiga 
oliktänkande inom regimen, som Henrique Galväo12 efter 1945. 
Läsaren maste därför ha i minnet att de portugisiskd doku- 
menten om Kap Verdes moderna historia, frAn Atminstone 1930 
till 1974 när diktaturen och Estado Novo störtades, ar bristfälliga 
och otillräckliga. Det är svart att fil tillgAng till samtida statliga 
arkiv i Portugal i dag, inte minst da det mesta som galler kolo- 
nierna är hemligstämplat och under alla omständigheter spritt 
i de olika ministeriernas förrad och kallare i högar av okatalog- 
iserade mappar och kartonger. Samma sak kan lugnt sägas om 
det material som passerat 50-årsgransen och därigenom ar Öp- 
pet för allmänheten. Lyckligtvis har general Vasco Gon~alves, 
och nagra andra som var med och störtade diktaturen, gene- 
röst hjälpt mig med opublicerade skriftliga dokument. 

11. De fyra stora volymerna av José Joaquim Lopes de Lima (medlem av 
kungens rad, deputerad i Cortes) täcker alla portugisiska kolonier. Den 
publicerades i Lissabon mellan 1844 och 1859. I detta sammanhang ar 
den första och andra de  betydelsefulla: Ensaio sobre a Statistica dm 
Possessóes Portuguezes. 

12. Under en stor del av sitt liv var Galváo kolonialtjansteman och 
avancerade till generalinspektör över kolonierna vid slutet av andra 
världskriget. DA blev denne beundransvärt uppriktige man en stark 
kritiker av Salazars kolonialpolitik, och tvingades g& i politisk lands- 
flykt efter att ha suttit i fängelse i Lissabon. Men den halvofficiella 
historia som hans skrev tillsammans med Carlos Selvagem gAr för- 
siktigt fram - se H. Galväo och C. Selvagem, Impéno Ultramanno 
Portugul%, Lissabon, 4 volymer, 1950-53. 



De samtida vittnesbörden frAn Kap Verde är jämförelsevis 
rikliga och varierade nar det galler muntliga upgifter, och färre 
men fortfarande användbara när det gäller skriftliga doku- 
ment. En slutgiltig version av Kap Verdes historia de senaste 
femtio Aren kommer att skrivas av kapverdiska historiker. 
Andra delen av denna bok kommer helt kort att belysa den 
historiska bakgrund mot vilken detta folk trätt fram. Perioden 
frAn ca 1940 till 1974, befrielsekampens födelse och utveckling 
och dess levande erfarenhet utgör tredje delen. Fjärde delen 
behandlar den samtida historien, i huvudsak det första Ar- 
tiondet efter Kap Verdes självständighet 1975. 



Del två 

Tystnadens historia 

Quato ora di madnigada 
Djentes %o Vicente em pe 
~a grita ta tchora 
Spera largada di ses fidjo 
Pa Säo Tom6 

Klockan fyra i gryningen 
Säo Vicentes folk ar uppe 
för att grata ut sin sorg 
över söner som sänds bort 
till Säo Tom6 

Klagosång fran f in de lo'^ 

13. Klagosången citerades av Dulce Almada Duarte i hennes deklaration 
inför FNs speciella kommitté Sobre a Si tua~äo do Povo de Cabo Verde, juni 
1962, stencilerad av PAIGC, Bissau. 





Ett folks födelse 

Det sägs att sjömän pA Vastafrikas kust fann dessa öar för 
mycket länge sedan, troligen pA Mali-imperiets tid pA 1200- 
talet. Om det är sant, beslöt de att inte bosatta sig dar. Nord- 
afrikanska sjömän ansags vara goda navigatörer, men de fard- 
ades inte söder om Kanarieöarnas breddgrader; man trodde att 
det skulle föra olycka med sig att segla längre. Kort före 1400 
redogjorde den nordafrikanske historikern Ibn Khaldoun för 
sin tids erfarenhet av sjöfart. 

Att segla bortom Kanarieöamas breddgrad, bortom halv- 
öama Näo eller Juby eller Bojador pA sentida kartor, innebar att 
skeppen skulle driva utom synhall och gA förlorade för alltid. 
Den stora katalanska atlasen frAn 1375, sammanställd av 
Abraham Cresques och baserad huvudsakligen pA nordafri- 
kansk information, visar i omsorgsfull detalj Jaime Ferrers lilla 
katalanska galär, avbildad långt ner pA den förbjudna kusten 
pA jakt efter guld, med notisen att han och hans besättning 
aldrig Atervande. 

PA sin vag söderut lydde de medeltida portugiserna länge 
denna regel. Visserligen var halvöarna inte mer an utbukt- 
ningar eller framträdande klippor pA Saharas annars tomma 
kust, men att segla bortom dem betydde döden: 

Quem passar o Cabo Nao 
Ou tornera, ou Nao.. . 

"Den som passerar kap Näo, kanske Atervänder, kanske ej." 
Alla som inte vande om i jämnhöjd med Näo eller Bojador 
skulle bli uppätna av djävlar eller uppkastade pA land eller helt 
enkelt drunkna - men det verkliga skalet att vanda om var 
mer prosaiskt. SA vitt jag vet förklarades detta för första gangen 
i modern tid av Raymond Mauny14 Ar 1960. Han pilpekade att 
den ständigt förhärskande vinden söder om Náo eller Bojador 
blAser frAn norr. SA det var lätt att segla söderut men omöjligt 

14. R. Mauny, Les navigations Médiévales sur les Côtes sahariennes antérieures 
a la Dkouverte Portugaise (1434), Centro de Estudos Históricos Ultra- 
marinos, Lissabon, 1960, första kapitlen. 



att komma tillbaka annat an genom att ro mot vinden. Det vill 
saga till dess man konstruerade en rigg som gjorde det möjligt 
att segla mot vinden, att kryssa, och tills man lärde sig använda 
navigeringsinstrument, främst astrolabium, så man kunde 
hålla kursen utan att ha landkänning. 

Denna nya teknik, ursprungligen en kinesisk uppfinning, 
hade nått Portugal på 1430-talet. Redan 1434 seglade Gil 
Eannes med en enkelmastad farkost söder om Bojador och kom 
välbehållen hem igen. Alla de avgörande upptäckterna till havs 
utgick från detta. Inom femtiofyra år hade portugiserna rundat 
Godahoppsudden, medan Columbus på vag västerut upptack- 
te de karibiska öarna. 

Nar man började segla vida över haven siktade man ocksa 
Kap Verde-öarna år 1460 eller möjligen några år tidigare. Den 
första lilla europeiska bosättningen kom till Ar 1462. Det var 
främst på ön Santiago där feodala förläningar donerades av 
Portugals kung. Portugiser, spanjorer, genuesare var de första 
bosättarna, några dussin tillsammans, och de mötte en hård 
värld. Den portugisiska kronan ville stödja denna bosättning 
av strategiska skal och gav den förmåner som andra portugis- 
iska bosättningar saknade. Den mest begärliga av dessa rattig- 
heter var ett handelsmonopol langs den västafrikanska kusten 
mellan Senegal och Sierra Leone - i praktiken langs vikarna m 

och strändema mellan floden Casamanca och Los-öarna. Detta 
var skalet till att denna kustsremsa kallades "Rios de Cabo 
Verde". Namnet fick det inte från den gröna halvön i västra 
Senegal, utan från de avlägsna öama med detta namn. 

Under tiden fann man att det gick att odla socker, majs och 
några andra viktiga grödor på själva öarna, bara man kunde 
finna några som kunde utföra arbetet. Lösningen var uppen- 
bar. Turkarna hade redan funnit den på medelhavsön Cypern, 
dar de gjorde sig en förmögenhet på att använda europeiskt 
slavarbete i sockerodlingarna. Portugisiska bosattare på de 
sydatlantiska öarna s30 Tom6 och Principe skulle just följa 
exemplet med fångar från Angola och andra tropiska regioner. 
Bosättarna på Kap Verde inriktade sig på sina "Rios de Cabo 
Verde". De for till fastlandet och tog eller köpte fångar och 
gjorde dem till slavar på sin ögrupp. 

Systemet, om man kan kalla det ett system, expanderade 
långsamt men obevekligt. 1582 fanns det på öarna Santiago 
och Fogo - de enda öarna som hade nagon egentlig bosatt- 



ning pa den tiden - ungefär ett hundra vita män och ungefär 
13 700 afrikanska slavar av bada könen, förutom nAgra hundra 
afrikaner som inte var slavar. Omkring Ar 1600 fanns pA sam- 
ma öar ungefär 1 500 fria människor och ungefär 14 000 slavar. 

Flera faktorer bidrog till att detta folk blev olikt andra. Det 
var f A  européer, som slog sig ned efter de första bosättarna da 
det fanns andra resmal som krävde mindre ansträngning och 
gav högre vinst. Det behövdes inte nAgon större mängd slavar 
pil öarna längre, utom för att ersätta dem som dog, men slav- 
handeln västerut förblev vinstgivande. Efter Ar 1600 var de 
flesta slavarna fran fastlandet avsedda för vidare transport till 
Brasilien eller de karibiska öarna efter en tillvänjningsperiod; 
det vill säga när slavarna blivit vana vid slavarbete och accep- 
terat det, och de och deras herrar hade byggt upp nagon form 
av gemensamt sprak. Slaveriet bestod p3 öarna, men primärt 
blev de en station i den atlantiska handelns nätverk. 



I arkiven finns nAgra siffror bevarade tack vare António 
Carreiras pionjärarbete. De fyra Aren 1609-12, till exempel, för- 
des 1 468 fAngar frAn "Rios de Cabo Verde" (som ocksa kalla- 
des "floderna i Guinea1', en benämning som kom i bruk unge- 
fär vid denna tid) i land pil Santiago, medan 8 110 upplärda 
slavar exporterades frAn Kap Verde till Colombia, Mexico, 
Kanarieöarna och Sevilla i Spanien. Studier av slavhandeln kan 
kanske sa smAningom visa oss hur mAnga afrikaner som kom 
till Nya Världen med omstigning i Kap Verde; som det ser ut i 
dag kan man gissa att det rörde sig om nAgra tiotusen allt som 
a11t.15 

Detta innebar att befolkningens stora massa som stannade 
kvar pA öarna, vare sig som fria eller slavar, blev rotfast. Den 
präglades i hög grad, som vi har sett, av en kontinuerlig "ras- 
blandning", som ingenting kunde hejda eftersom det nästan 
inte fanns en enda vit kvinna pa plats. Detta bekymrade myn- 
digheterna i Lissabon. En kunglig order frAn 1620 kungjorde 
att vita kvinnor i Portugal, som tidigare bestraffats med lands- 
förvisning till Brasilien, nu skulle "landsförvisas till Kap Verde 
för att i SA stor utsträckning som möjligt utplåna mulattrasen". 
Det fick ingen effekt. En kapverdisk befolkning av blandat ur- 
sprung men med sin huvudsakliga härkomst frAn det afri- 
kanska fastlandet höll redan pil att växa fram. 

De fria bosättarna hade utnyttjat sitt handelsmonopol och 
blivit förmögna, vare sig de var vita eller ej, och trots den Ater- 
kommande torkan. En rapport till den portugisiske monarken 
frAn år 1549 hävdade att "ingen stad i kungadömet, utom 
Lissabon, inbringade lika mycket som Ribeira Grande" den da- 
varande lilla huvudstaden pA Saritiago, numera en ruin, känd 
under namnet Cidade Velha. Det var visserligen ett överdrivet 
pAstAende, men inte helt utan grund. En portugisisk lots blev 
bara ett år senare alldeles lyrisk da han beskrev välstandet i 
Ribeira Grande "med dess vackra hus bebodda av en oändlig 
mängd portugisiska och kastilianska herremän." Sex Ar senare 
började biskopen av Kap Verde bygga en katedral, och Ar 1570 
godkände kungen planer pA att grunda ett prästseminarium. 

15. Se särskilt A. Carreira, Cabo Verde: Fonna@o e ExtinMo de urna Sociedade 
Escrmocrata (1460-1878), Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, 
Bissau 1972. 



Det blev dock inget seminarium, ofärd var i antagande. Mono- 
polsystemet bidrog till att orsaka ofärden, som har, liksom pa 
andra hall skapade ett starkt trots hos dem som var utestängda 
fran systemet. Hovet i Lissabon kunde kanske tro att kungens 
guvernör pA Kap Verde skulle kunna uppratthalla lag och 
ordning, inte bara pA öarna utan ocksa längs kusten i Guinea 
- det gamla "Rios de Cabo Verde" - där guvernörens ord 
skulle vara lag liksom pil öarna. Men det visade sig att det var 
omöjligt att hAlla uppsikt över kuststräckan. Smugglingen bör- 
jade snart blomstra. Kapverdier tog sig till fastlandet och satte 
upp självständiga handelsstationer inne i vikarna där inga 
kungliga tjänstemän kom At dem eller kunde stoppa dem. I 
artionden och hela generationer handlade dessa lancados eller 
tangomáos - ibland vita män, oftare bruna eller svarta - med 
alla som kom dit, vare sig de var dyula eller andra handelsmän 
från det inre av Vastafnka, eller batburna spekulanter frAn 
Europa. De levde bland folk som de i fysisk mening knappt 
skilde sig frAn och de blev värdefulla mellanhänder i kontakter 
med "yttervärlden". De utvecklade en egen form av kreol, ett 
handelssprak som med tiden blev ett verkligt sprak. 

Lancados fick emellertid sina framgangar pil bekostnad av de 
"legitima" handelsmannen frAn ögruppen. MAnga av dessa 
fann att de inte kunde konkurrera med smugglarna och före- 
drog att gA över till deras sida. Andra for till Europa eller 
Brasilien, avskräckta av torkan och den ökande fattigdomen. 
Sedan kom pirater och paskyndade dessa uppbrott. Fribytare 
som Francis Drake och Jacques Cossard var visserligen lager- 
bekransade hjältar i England och Frankrike, men ur den mot- 
satta sidans synvinkel förde de med sig katastrof och olycka. 
Ingen del av den atlantiska kusten gick fri fran deras plund- 
ringar, och Kap Verde hörde tili de mest utsatta delarna. Under 
nara 150 Ar blev de smA staderna pi3 öarna om och om igen 
plundrade genom attacker frAn havet. 

Det tycks som om det var fransmannen som började plund- 
ringen Ar 1537, genom att borda och skövla sex eller möjligen 
sju skepp i kapverdiska vatten, och fler följde. Men 1562 blev 
det Englands tur. John Hawkins tog och plundrade sex skepp 
det Aret och ytterligare elva Ar 1565. 1566 härjade Love11 fem 
skepp och den Atervändande Hawkins ytterligare nio. 1585 



ankrade en engelsk skvadron under Drakes befäl utanför ön 
Santiago och sände i land 600 man. "De drev försvararna fram- 
för sig", berättar en samtida kalla, och "tog sig in i staden (Ri- 
beira Grande, numera kallad Cidade Velha) nastan utan mot- 
stand, och där plundrade de och förstörde husen. Myndighet- 
erna flydde upp i bergen medan engelsmännen bar bort sitt 
byte och for vidare till Cartagena och San Domingo" i Karib- 
iska havet. 

Därnäst kom en flamländsk invasion Ar 1598 och ytterligare 
andra. Och SA fortsatte det, med nya attacker med nAgra Ars 
mellanrum. 1655 plundrade holländarna staden Säo Filipe pA 
ön Fogo i en orgie som varade i fyra dagar. Till slut var det 
fransmannen som grundligt förstörde den gamla huvudstaden 
Ribeira Grande. En veritabel flotta om tolv krigsfartyg under 
Cossard sägs ha tagit ett byte vart över 3 miljoner pund i den 
tidens pengar, ett verkligt stort kap frAn Kap Verde; Ribeira 
Grande skulle aldrig mer bli sig likt. 

"De flesta av våra hus och gamla byggnader" inklusive kate- 
dralen, rapporterade den en gAng SA optimistiska lokala han- 
delskammaren i Ribeira Grande Ar 1743, "ligger i ruiner, utan 
att vi förmAr reparera dem, medan det mesta av vart jordbruk 
ligger nere dA vi saknar slavar som kan göra arbetet." DA fanns 
inte fler än tjugo vita kvar pA öarna, "de flesta SA fattiga och ut- 
blottade att de knappt överlevde". För framtiden var det vik- 
tigare att dessa omvälvningar gav slavarna möjlighet att smita 
frAn sin träldom och ta sig upp i bergen i det inre av Santiago 
där ingen straffande hand kunde nA dem. Högt uppe p5 branta 
bergssluttningar eller gömda bland raviner byggde dessa kap- 
verdiska förrymda slavar sina isolerade hyddor, sina funcos, 
och levde för sig själva. Detta bebyggelsemönster kan man se 
spar av än i dag. 

Sedan kom 1800-talet och den atlantiska slavhandeln upp- 
hörde gradvis. Än mer gradvis började slaveriet försvinna frAn 
öarna. En grov uppskattning frAn 1834, enligt den försiktige 
Lopes de Lima som skrev nAgra Ar senare, gav vid handen att 
där fanns 51 854 fria eller befriade personer med bara 3 974 
slavar. Det kom inga fler frAn det västafrikanska fastlandet, och 
bara ett fatal frAn Europa - en folkräkning Ar 1807 kom fram 
till 1 752, men 1869 var det bara 919 kvar. De som kom frAn 
Europa var nastan alla degredados, brottslingar som dömts till 
straffarbete och förvisning för olika brott, frAn stöld till poli- 



tiskt oliktänkande. Mellan 1802 och 1882 skeppades enligt de 
bristfälliga dokumenten inte mindre än 2 433 degredados fran 
Lissabon till öarna. De upptogs genast i en befolkning som blev 
allt mer homogen i sin kultur och sitt levnadsmönster, även om 
den var patagligt variationsrik när det gällde hudfärgen. 

Vad beträffar spraket var portugisiska officiellt sprak, men 
det användes föga och det var få som förstod det. Slavarnas ur- 
sprungliga sprak fran fastlandet - sprak frAn Mande- och 
Fula-grupperna - hade ocksa försvunnit med undantag för 
enstaka ord och fraser. Kreol hade blivit öarnas sprak, med en 
rad varianter pA olika öar, och denna kreol fortsatte att utveck- 
la sin flexibilitet och styrka. Vid slutet av 1800-talet hade alla 
öarna, inklusive det avlägsna och tvärbranta Sant'AntFio fatt en 
bofast befolkning, aven om kommunikationerna mellan öarna 
var f A  och besvärliga. 

Förenade av ett gemensamt öde utvecklade detta folk en 
specifik och gemensam kultur, en i raden av kreolska kulturer 
som uppstod till följd av den atlantiska slavhandeln ocli bosätt- 
ningen. I Latinamerika, till exempel, var de vita och nastan vita 
tillräckligt manga för att genomdriva en kultur med rötter i 
Europa, medan de svarta ignorerades och den verkliga infödda 
befolkningen, indios, betraktades som icke existerande. PA Kap 
Verde fanns ingen infödd befolkning, och de vita och nastan 
vita var aldrig tillräckligt manga för att driva igenom mer än 
en formell och officiell portugisisk kultur. När de befriades 
fran slaveriet hade de svarta förlorat sin ursprungliga kultur 
men utvecklat en ny, säregen kultur, och det var denna kap- 
verdiska kultur som lyckades överleva. Men kom denna kultur 
i sista hand fran Europa eller Afrika? Eller var det helt enkelt 
en mulatt- eller blandbefolkning med skilda lojaliteter? Det var 
viktiga fragor, men svaret skulle lata vänta p3 sig. 

III 

"Rasfördomar" har naturligtvis varit ett mycket intressant 
ämne i alla "blandade" samhällen, hur homogena de an har 
varit i praktiken. Rasfördomar hade blivit en samhällelig reg- 
leringsmekanism langt innan ett inhemskt kapverdiskt folk 
blev resultatet av att manga afrikanska folk blandades med ett 
relativt litet antal européer. 



"Rastänkandet" tycks med tiden ha natt ett nastan patologiskt 
stadium. I en folkräkning fran 1856, till exempel, förtecknades 
inte mindre än sjutton skilda nyanser i hudfärgen med stort all- 
var. Det var alla varianter fran "mycket mörk" till "nastan vit", 
och det antogs tydligen att vem som helst kunde identifiera 
dessa skillnader lika lätt som om det varit uniformer med olika 
streck pA ärmarna. 

Detta ingick förstas i en "slavokratisk" kultur, ett samhälle 
som byggde p5 utsugning av slavarbete. Drivkraften fanns följ- 
aktligen snarare i klassfrågor h rasfragor. Makt och över- 
höghet tillkom de vita, underordnande och lydnad tillkom de 
svarta - den ordningen härrörde fran den första tiden och 
upprätthölls noggrant av alla som i egenskap av vita eller 
nastan vita gjorde anspråk pA makt och överhöghet. Att upp- 
rätthålla denna Atskillnad var av högsta vikt för dem som vann 
p4 systemet, även om denna högst materiella angelägenhet 
doldes av en vildvuxen flora av känslor och vidskepelse. 

Det kan därför tyckas att de som i detta samhälle kunde visa 
upp en europeisk eller "vit" kultur - även en begagnad portu- 
gisisk variant - skulle kräva en europeisk eller "vit" lojalitet, 
och att denna lojalitet skulle vara omöjlig att ifragasätta. I 
mitten av 1900-talet, om inte förr, var portugiserna i Portugal 
säkra pa att ha genomfört detta. Kap Verde var en del av 
Portugal och kapverdier var portugiser, även om de inte ens 
kunde tala spraket. Sadan var den officiella synen, och vissa 
ansag att den inte kunde ifragasattas. 

För vad skulle status och civilisation vara för nagot pil Kap 
Verde, om det inte var nagot "vitt" och europeiskt? En händ- 
else som inträffade för ungefär trettio Ar sedan men som man 
ännu minns i hamnstaden Mindelo p& ön Sao Vicente illustre- 
rar detta väl. 

Ingenting kunde da vara mer prestigefyllt än medlemskap i 
Gremio-klubben, det var till och med finare an medlemskap i 
den brittiska golfklubben. Följaktligen var medlemskapet för- 
behallet garanterat respektabla personer. Bara "förmögna" 
kunde hoppas pA att bli invalda, men "förmögna" personer i 
kapverdiska sammanhang var ungefär detsamma som vita 
eller nastan vita. Kom de svarta in, sa kunde man lika gärna 
lägga ner klubben, det var man överens om. 

En tämligen förmögen bagare fran Mindelo ansökte om 
medlemskap. Han var givetvis respekterad och hans rikedom 



kunde alla se. Nar han blivit avvisad av Gremio-klubben de- 
monstrerade han Ater sin rikedom, till underklassens oandliga 
förnöjelse, genom att i USA köpa sig den flottaste bil som 
nagon nagonsin sett, ett Akdon som t o m var mer luxuöst an 
den portugisiske guvernörens. Han skeppade detta monstrum 
tvärs över Atlanten och körde runt i staden för att visa att han 
kunde vräka pengar omkring sig. Men varför hade Gremio av- 
visat honom? Det var ingen tvekan om saken. Han var mycket 
mörkhyad, näs tan alldeles svart. 

Och ända, trots alla dessa fördomar mot svarta, bestar Kap 
Verdes säregna kultur inte av lanta europeiska eller "vita" fjad- 
rar; en avgörande skillnad jämfört med andra transatlantiska 
samhällen av kreolskt snitt. En sociolog fran Kap Verde, som 
ocksa är veteran fran befrielsekampen, Dulce Almada Duarte, 
har förklarat orsakerna till denna skillnad. Det är en skillnad 
som betyder mycket för Kap Verdes nationalism och nationella 
medvetenhet. Dulce Duarte säger: 

Kap Verde skiljer sig fran till exempel kolonierna i spanska Amerika. 
En kreolsk befolkning som härstammade fran vita kolonisatörer och 
som hade nagon betydelse, i antal, för kulturen eller ekonomin, fanns 
bara i någon d n  pa Santiago och Fogo. Det fanns inget kreolskt folk 
som bara såg de svarta, framför allt slavarna, som en inkomstkälla och 
föremål för en ständigt växande utsugning.I6 

Till skillnad fran utvecklingen pa andra breddgrader, fortsätter 
hon, "kunde de vita kreolernas kultur inte bli normgivande för 
det kapverdiska samhället. De afrikanskattades kultur redu- 
cerades inte till en slags folklore." Det fanns helt enkelt inte till- 
räckligt manga vita eller nastan vita för kulturell dominans, 
hur de an försökte. Det var mahanda enkelt i Australien, Nya 
Zeeland eller Kanada, dar de svarta slavarna var fa eller inga 
och dar de infödda folken utplanades eller glömdes bort. Det 
var mahanda möjligt i Latinamerika dar de vita och nastan vita 
var tillräckligt manga för att den spanska kulturen skulle vävas 
in i självständighetens fanor medan indios och afrikaner lamna- 
des att försvinna eller överleva bäst de kunde. 

16. Dulce Duarte, "A Dimensäo cultural na eshatégia de libertacäo nacio- 
nal: os fundamentos culturais da Unidade Guiné-Cabo Verde", i Conti- 
nuar Cabral, simpósio international Amilcar Cabral, 20-27 jan 1983, 
publicerad i Praia 1984. 



De "vita kreoler" som fanns på Kap Verde blev snabbt "bruna 
kreoler" - utom nagra undantag som vi skall stöta på senare 
- och dessa "bruna kreoler" var genom sin obönhörligt kolo- 
niala status lika val som genom sitt ursprung, inte starka nog, 
varken antalsmassigt eller kulturellt att kväva sina svarta 
landsmans identitet och traditioner. "Och det ar den främsta 
förklaringen till att de svarta p3 Kap Verde kunde bibehålla 
och anpassa många av sina egna (afrikanska) kulturella drag 
trots den kulturblandning som våra öar fran början levt m e d .  

De afrikanskattade kunde "bibehålla en känsla av kulturell 
identitet och använda den för att göra motstånd mot slaveriets 
och kolonialismens förnedring. De bibehöll en identitet som de 
omformade och klamrade sig fast vid, medan de överlevde 
som den mest förtryckta klassen i vårt samhälle". Det var så 
det kom sig att det trots den koloniala rasismen 

skapades ett homogent sarnhäile på Kap Verde, ett samhälle vars 
invånare varken var européer eller riktiga afrikaner, utan var stolta 
över att vara kapverdier. Nationaliteten utvecklades ur den kultur som 
slavarna och deras ättlingar hade skapat och som präglade afrikanerna 
på våra öar, gav dem en stolthet över sin egen kultur och skilde dem 
från kolonisatörernas kultur. 

Det ar vart att poängtera detta, för det har betytt oerhört 
mycket för avkoloniseringsprocessen. I de latinamerikanska 
kolonierna var det kreolerna eller kolonisatörernas efterkom- 
mande som utropade den nationella självständigheten - 
nästan som de vita i Sydafrika eller, ännu senare, i Rhodesia - 
som om endast de hade rätt till jämlikhet och frihet. Ända in pa 
det tidiga 1980-talet fanns det för övrigt upplysta sandinister i 
Nicaragua som hade svårt att acceptera lika rättigheter och 
skyldigheter för indios och svarta. 

På Kap Verde, som ar ett litet men betydelsefullt exempel, 
skulle inte nagot liknande inträffa. Ända tills helt nyligen var 
omständigheterna sådana att den stora majoriteten av "bruna" 
eller kreoler var helt utestängda från den "vita kulturen" - 
den kultur som bars upp av kolonialherrarna i Portugal - och 
därigenom kom de att sta, som Dulce Duarte påstår, "kulturellt 
närmare det svarta samhället1'. 

De "bruna" på Kap Verde var, till skillnad från sina likar på 
andra sidan Atlanten, "aldrig de som stod mitt emellan två 
kulturer och sökte efter tillhörighet". Dessa "bruna" mötte 



säkerligen manga problem. Men det var inte, säger hon avslut- 
ningsvis, "problem med identiteten eller frustrationer över en 
brist pil identitet". Den langa processen da detta folk bildades 
gav "mestiserna som föddes ur mötet med de vita kolonisa- 
törerna en ny identitet, en självständig identitet". 

Jag tror att Dulce Duarte och 1980-talets utveckling har be- 
kräftat hennes teser. Men om det är sa, hur gick det till? Hur 
uppkom de tankar och handlingar som gjorde att detta folk 
fullt ut betraktade sig som ett folk, och inte bara en spillra av 
ett kolonialt samhälle styrt fran Europa; inte bara en samling 
personer som förts dit mot sin vilja och maste leta pi! andra 
hall, och främst da i Europa, efter ett eget fademesland? 

De mentala och andra hindren var manga, skiftande och 
langvariga. Avkoloniseringens historia känner fa fall dar för- 
hallandena varit lika komplicerade och fatt sa stor betydelse. 
Har pil dessa avlägsna öar mötte den destruktiva kraften hos 
rasismen, hur glättad den än var och hur envisa dess attacker 
pA mänsklighetens universalitet an var, sin överman. Men 
Aterigen: det var inte lätt. Och det tog tid. 





Ett system i förfall 

De trosföreställningar och sägner som var en följd av rasismen 
var allmän egendom och dem kunde man argumentera emot 
eller, om man hade tur, undvika. Men den verklighet som var 
en följd av rasismen bestod av slavarbete och sedan, efter 1850- 
talet, av underbetalt arbete för folkets stora massa; och denna 
verklighet kunde man inte argumentera emot, langt mindre 
undvika. Det var en verklighet som genomsyrade allt, över- 
flyglade allt och inte gick att undvika. Till och med själva jord- 
en tycktes vidmakthalla den - hur skulle nagot annat an out- 
tröttligt arbete förna dessa klippor och branter att ge ifran sig 
mat? 

Man skulle kunna saga att den kapverdiska karaktären mog- 
nade och fick sin speciella innebörd och stil under Arer, mellan 
1600 och 1900. Toleransen och skrattet har överlevt med 
bravur, det ar sant, men de underliggande attityderna uttryck- 
er ocksa en ordspr~ksmassig vishet och ett mörkt allvar. Dar 
finns en osentimental sorg som morna-musiken bast tolkar och 
som historien naturligtvis kan förklara, men som ocksa ut- 
trycks genom ordspraken. Ett sadant välbekant ordsprak, jag 
tror det kommer frAn ön Santiago, talar om behovet av out- 
tröttligt arbete. "Det vaxer inga bönor dar aporna bor", det vill 
saga, dar kaos och villervalla rader. Rakt pA sak betyder det: 
"Den som latar sig far inget att ata".17 

Men det säger mer an sa, för ordspraket har en dold udd av 
ilska och trots. "Apor" i detta talesätt, Fison ka ta da nu lugar di 
Sancu, representeras av Sancho, som vi skulle skriva namnet. I 
den kapverdiska traditionen skapar apan Sancho villervalla 
och kaos, men han ger ocksa, enligt andra talesätt, förhopp- 
ningar eller onda aningar om möjligheten att "stalla allt pA 
huvudet", om ett önskvärt om an omstörtande kaos. Sancho ar 
en lat brakmakare, som omintetgör det outtröttliga arbetet. 
Men Sancho har ocksa blivit ett uttryck för bondebefolkningens 
vrede, "bergens ande" och anarkins berusande makt, den trots- 

17. För ordspraken vill jag särskilt tacka Oswaldo Osório och Luis 
Fonseca. 
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iga symbolen för den otroliga tanken att världen trots allt kan 
bli annorlunda än den varit. 

Sadan var Sancho under kolonialtiden, men under tiden 
måste man acceptera "systemet" och dess krav på slit. Ett 
annat tveeggat ordsprak, också från Santiago, talar om detta. I 
vänligt förintande ton säger det: Ta pagado é pa subi coco, dixe é si 
bu crt "De betalar dig för att klättra upp i kokospalmen (för att 
ta ned nötterna från dess höga krona) "men det är din sak att ta 
dig ner igen". Med andra ord, "systemet" betalar dig för att f& 
tag i nötterna, men inte för att ge dig del i vinsten av ditt 
arbete. "Systemet" var till för att exploatera dig, men du var 
tvungen att finna dig i det. Liksom de flesta ordspråk som 
under tidernas lopp förädlats av ironier, har det fått andra 
innebörder. Inom den nationella befrielserörelsen, till exempel, 
brukade den riktas mot dem som tror att de som gör sin 
nationella plikt automatiskt ska få privilegier, men nej, efter- 
som dixe é si bu crt. 

Den äldre innebörden refererade till "systemets" karaktär. 
Tills nyligen var detta uppdelat i några få enkla skikt av makt 
och status. Högst upp fanns av tradition senhores, de "nästan 
vita": de fåtaliga stora jordägarna, som inte var fler an ungefär 
femtio på 1900-talet, om man inte räknar de många som var be- 
roende av dem. De var eller pilstod sig vara ättlingar till av- 
lägsna feodala länsherrar och betedde sig som skapelsens 
herrar. De ägde de små plättarna med bevattnad jord och avla- 
de mängder av barn med sina förslavade eller förment fria 
kvinnliga arbetare. Vad lagliga gemåler beträffar sil handlade 
giftermålen om pengar eller allianser. Deras legaliserade barn 
sändes till skolor i Portugal, pojkarna någon gång också till 
universitet, flickorna utan undantag till klosterskolor. 

Portugisiska administratörer kunde ha samma sociala ställ- 
ning, men det gällde bara undantagsvis för andra kapverdier. 
De tillhörde en lägre rang, tillsammans med en rad små jord- 
ägare, vars antal genom arvsdelningar ständigt tilltog. Dessa 
små jordägare bodde vanligen i ögruppens städer och levde på 
arrenden som bönderna betalade, i natura eller i pengar. 
Arrendena var SA höga som det någonsin var möjligt att pressa 
bönderna till. 

"Systemet" så som det utformades medförde fattigdom för 
alla inblandade, men det föreföll orubbligt. Den stora majo- 
riteten arbetade för en spottstyver medan en liten minoritet 



latade sig i en allt större fattigdom. Progressiva guvernörer 
fran Lissabon blev dA och dA förfärade men de var hjälplösa. 
Guvernör Lacerda klagade i en rapport frAn 1898: 

MAnga jordägare har vidsträckta egendomar som skulle kunna brukas 
i stor skala och ge stora skördar för export men de nöjer sig med att 
arrendera ut dem för pengar eller en andel av skörden. SAdana egen- 
domar arrenderas vanligen ut för ett ar i taget. Arrendatorerna gör 
inget annat än odlar tillräckligt med mat för eget bruk. 

Men varför skulle de ha producerat mer? Det fanns ingen moti- 
vation att prestera mer an vad som behövdes för att överleva. 
Tvärtom: 

varje arrendator som förbättrade sin jord och började utvidga odlingen 
kunde vara säker pa att ägaren vid slutet av Arets kontrakt skulle kräva 
ett högre arrende för att förnya kontraktet. Kort sagt, det var ägaren 
som tjänade pA förbättringarna. 

Denna observation av Lacerda, kommenterar António Carreira 
Ar 1977, "skiljer sig inte mycket fran förhallandena vid 1800- 
talets början", och det kunde aven ha gällt lAngt senare. 

"Systemet" hade kört fast i stagnation och rörde sig bara 
mot en djupare misar eftersom de cykliska torrperioderna Ater- 
kom i allt snabbare takt. Allt gick obevekligt mot fattigdom. 
Skogen försvann allt snabbare, som bränsle och mat till getter- 
na, "och nar traden försvinner," enligt en annan rapport fran 
1881 "torkar kallsprAngen". Det mA vara vetenskapligt belagt 
eller ej, det var i alla fall vad som hände. Ögruppen, som en 
gAng var skogbeklädd, bestod nu i allt högre grad av öken. 

Nar det öppna slaveriet avskaffades blev det, liksom i andra 
portugisiska kolonier, ingen verklig förändring. "Systemet" an- 
passade sig helt enkelt till nya former av misar. När ett dekret 
frAn 1858 till slut kungjorde att slaveriet inom landet skulle 
upphöra 1878, det vill säga tjugo Ar senare, kom det ett nytt 
dekret 1875 som förkunnade att före detta slavar skulle arbeta 
tvA Ar efter 1878 för sina tidigare ägare. Under tiden kom det 
nya dekret under 1875, som sAg till att slavarbetet skulle avlös- 
as av olika former av bundet "kontraktsarbete". "Dessa lagar", 
säger Carreira, "innebar att var och en som härstammade frAn 
slavar, ocksa fria man, fick en rättslig ställning som i praktiken 
berövade dem de fördelar som förordningarna förutsatte - 



bade fria man och slavar förblev i praktiken ~lavar". '~ Har 
Carreira överdrivit? "Av det jag själv har sett och observerat", 
försäkrade guvernör José Ribeiro ar 1874, "maste jag i sanning- 
ens namn saga att den enda förändringen tycks ligga i vad det 
hela kallas." 

Allt detta kom till uttryck i koncisa bestämmelser 1899 dar 
de tidigare slavägarnas seger skrevs in i lagar som i allt vasent- 
ligt förblev oförändrade fram till 1970-talet, befrielsens år då 
"Sancho" till slut började arbeta på allvar. Under nästan tre- 
kvarts sekel utgjorde dessa och ytterligare några arbetslagar 
som antagits i Lissabon för hela imperiets rakning, den ratts- 
liga och sedvanerattsliga grunden för tvangsarbetet, aven om 
det sveptes in i olika former av verbalt kamouflage. 

Man kan hitta detaljerade vittnesmal om detta p4 andra hall, 
och Kap Verde delade fastlandsterritoriernas öde med en eller 
ett par skillnader. särskilt i Mo~ambique och Angola rekrytera- 
des jordbruksarbetare genom administrativt tvang, eller också 
"försag" lokala ledare och byledare regeringen och de vita 
nybyggarna med arbetskraft. I det senare fallet kallades dessa 
"rekryterade" jordbruksarbete, utan att ironi var avsedd, för 
"bundna frivilliga" som, enligt Carreira, byledaren summariskt 
lat binda med rep och skicka iväg." Fran Kap Verde kom det f3 
"bundna frivilliga". 

Torka och svalt ersatte repen pi3 fastlandet, och i stallet för 
denna tvivelaktiga fördel fick man ytterligare en smärtsam 
nackde!. Tvangsarbete betydde påtvingad emigration, vanligen 
till de avlägsna kakaoöarna Siio Tom6 och Principe, och ofta 
under langa perioder. Siio Tom6 blev ögruppens törnestig 
framför andra. 

De svara torrperioderna hade alltid funnits, och med dem 
svälten. 1864 rapporterades att hungern eller hungersjuk- 
domarna hade tagit ungefär 30 000 kapverdiers liv. En ganska 

18. A. Carreira, red och C. Fyfe övers, The People of the Cape Verde Islands, 
Hurst, London, Archon Connecticut, 1982, sid 108; 109 om guvernör 
Ribeiro; 113 om "hopbundna frivilliga", som de lokala hövdingarna be- 
ordrade skulle bindas för att sändas till kontraktsarbete p& order av 
den portugisiska administrationen. Det portugisiska originaluttrycket, 
cyniskt eller ironiskt, var wluntários de corda. snare, efter 1920-talet 
försvann den termen och ersattes av en distinktion mellan voluntários 
och sewais eller confrafados; men det var ofta en distinktion utan verk- 
ligt innehall. 



typisk guvernörsrapport från 1890 visar en bild av "ett utmatt- 
at folk som har kastat sig över den senaste, omogna skörden". 
Det människorna inte at upp slukades av gräshoppor som blast 
in fran fastlandet. En trearig svältperiod som började 1900 
tycks ha dödat ungefär 16 000 eller ca 17 procent av befolk- 
ningen. Torkan Aterkom 1911,1916, och Aterigen 1921, och död- 
ade i det sistnämnda fallet 17 000 människor. Verkar siffrorna 
laga jämfört med offren för torkan i Etiopien och pi3 andra hall 
under 1970- och 80-talen? Men 17 procent av den etiopiska 
befolkningen Ar 1982 skulle bli fem miljoner människor - det 
var den andel som dog under svaltperioderna pA Kap Verde, 
som drabbade öarna inte en gang utan om och om igen. 

Vid den tiden fanns redan en lokal press som kunde berätta 
om det och tillräckligt med frihet, genom den parlamentariska 
regeringens liberalism i Portugal, för att kunna berätta rakt pil 
sak om det. "Jordbrukskrisen fortsätter", rapporterade San- 
tiago-tidningen A Verdade i ett nummer fran början av 1922. 

1921 års kris var fasansfull ... och nu följer ännu en under 1922, lika 
fasansfull men nu har människorna förbrukat allt de äger, kläder eller 
jord, boskap eller smycken, och befinner sig i dag i fattigdomens sista 
stadium, medan emigrationen sveper med sig alla som Bngarna kan ta 
med.. . 

Mer än 5 000 hade farit söderut, rapporterade A Verdade, till 
Säo Tomé och Angola, "och flera vantar pA att f3 fara". 

Kunde ingenting göras? Ingenting gjordes. I Portugal tänkte 
man p& annat, till och med under den parlamentariska repu- 
bliken som gick p5 kryckor fram till 1926. Eller ocksa hade de 
styrande i Portugal förlorat sig i drömmar om "den kara 
underbara medeltiden" och brydde sig bara om ara och inte 
om pengar, som biskop Stubbs brukade uttrycka andra europé- 
ers syn p& Portugal. 

Det fanns känslomässiga skal för att uppratthalla myten om 
Portugals "oekonomiska imperialism". Det fanns en rädsla för 
att bli en andra rangens makt i Afrika, pil grund av de starkare 
makternas expansion. Det fanns en militär karriärism som var 
gemensam för alla impenebyggande länder. Yngre officerare 



ledde expeditioner till det inre av Angola och Mocambique, 
och de som lyckades und@ att f A  en knapp pil näsan fick be- 
römmelse nar de kom tillbaka. Äldre officerare sAg till att 
"territoriella landvinningar" i okända ytteromraden gav bAde 
ara och pengar. Portugal gick visserligen miste om Brasilien Ar 
1822, men nu, ett sekel senare, skulle landet kompensera sig pA 
andra slätter och i andra skogar under ekvatorn. Allt detta bars 
naturligtvis upp av minnet av Portugals medeltida storhet pA 
dessa breddgrader, nästan som om dagens Portugal som bäst 
kunde bli en upprepning av gardagens Portugal. Nar jag för 
första gangen kom till "portugisiska Afrika", SA sent som 1954, 
firade frimärkena ännu Vasco da Gamas sjöfarder 470 Ar 
tidigare. 

Anda var inget av detta avgörande för den imperialistiska 
framryckningen i slutet av 1800 och början av 1900-talet, 
perioden da Afrika "delades" av kolonialmakterna och ocku- 
pationen fullbordades. Det avgörande var den ekonomiska 
vinsten. Under den relativt liberala perioden under Braganca- 
monarkin pA 1880-talet, och den parlamentariska republikens 
period 1910-26 uppstod en borgerlighet av företagare och 
finansiärer vars ledare, tillsammans med militära anhängare 
och andra som hoppades f A  vara med och dela vinsterna, kas- 
tade sig in i koloniala äventyr. 

Det rader ingen tvekan om att detta imperiebyggande var 
oerhört "oekonomiskt" för den stora massan portugiser. Man 
kan lätt enas om att det hade varit mycket bättre för Portugal 
om de styrande hade använt sina tillgangar för att bygga upp 
en ny och icke-kolonial ekonomi, i stället för att försöka ut- 
vidga den gamla. Ända kan all möjlig statistik visa att den 
koloniala expansionen visade sig högst "ekonomisk" för de 
grupper i Portugal som kunde ta för sig av vinsten. Till största 
delen härrörde denna vinst fran de svartas arbete; fran "kon- 
traktsarbete" som efter 1899 betalades mycket litet eller knappt 
alls. 

"Systemet" i Kap Verde kan nog ha vant oekonomiskt till 
ruinens brant för de flesta kapverdier; men fortfarande kunde 
det billigt f3 fram stora mängder kapverdiska man och kvinnor 
till arbetet pA plantagerna antingen p5 Säo Tom6 och Principe 
eller pA fastlandet i Angola. Även om de inte var "bundna 
frivilliga" i den angolanska meningen, var de tvangsarbetare 
till allt utom namnet, drivna av svalt och förtvivlan liksom av 



administrativa patryckningar. Och de var manga. Under Aren 
1920-22 visar en palitlig men inte helt fullständig statistik att 
mer an 24000 kapverdier arbetade pA plantagerna pA Säo 
Tom4 och Principe, ytterligare 20 000 Aren 1941-49, och ytter- 
ligare 34 000 under åren 1950-70.19 

Från början hölls systemet för övrigt i gAng av utvandring, 
för langa perioder eller för alltid. Hela kolonier av kapverdiskt 
ursprung bildades i Portugal, Senegal och Holland. Men sa 
länge det var möjligt var det USA och särskilt da staterna i 
New England, man föredrog som destinationsort. Emigra- 
tionen dit hade börjat sa smatt med de kapverdiska besätt- 
ningsmannen pA de amerikanska valfangama kring 1800. Den 
hade fortsatt och fatt ökad betydelse. Aren 1920-22, till exem- 
pel, finns det 18 620 kapverdier pA en lista över dem som fann 
ett nytt hem i USA, medan bara 1 968 fanns i Brasilien och p3 
andra hall. De som var ljusa i hyn, säskilt fran ön Brava, kunde 
försöka spela portugiser i USA och därigenom undkomma ras- 
ismens värsta yttringar, men det var inte möjligt för de flesta 
kapverdier. Utan tvekan kan den sociala nedvärderingen av 
dem bidra till att förklara deras envetna lojalitet med sitt fader- 
nesland. Emigranterna fick till vana att sända hem hjälp i form 
av pengar till de familjer som blev kvar pA öarna . 

Det portugisiska imperiets ekonomi tjänade pA utvandrar- 
nas postanvisningar. I mitten av 1900-talet hade den kapverd- 
iska kolonin i New England förmodligen ökat till över 30 000 
personer. Men "systemet" hade ytterligare ett varde för det 
portugisiska imperiet. Det skapade nyttiga mellanhänder mel- 
lan de portugisiska kolonialherrama och de svarta massorna. 
Läskunniga kapverdier betraktades som i nagon mening för- 
mer an afrikanska vildar, om än inte likvärdiga med riktiga 
portugiser. De användes som lägre och ibland ocksa högre ad- 
ministratörer i alla delar av imperiet, ända bort till Timor och 
Macao. De betraktades som andra klassens portugisiska med- 
borgare, och en liten men viktig del av de mer eller mindre 
urbaniserade kapverdier kunde fil tillträde till elementär skol- 
gång. Efter andra världskriget kunde de till och med f& högre 
utbildning vid ögruppens enda läroverk i Mindelo pA ön Säo 
Vicente. Eleverna därifran och vissa andra, som utbildats i 

19. Carreira har, framförallt i Lissabon, tagit fram dessa och andra rele- 
vanta data ur arkivens glömska: Ce särskilt appendix i The People of the 
Cape Verde Islands, ovan. 



Portugal, blev katalysatorer nar den latenta kapverdiska na- 
tionalismen utkristalliserades. Detta ledde, om an indirekt, till 
att den antikoloniala revolutionen langsamt byggdes upp. 

III 

En söndagsmorgon i Vila Nova Sintra, Bravas huvudstad, far 
jag för första gången se en skymt av denna "katalysator" som 
blev avgörande för Kap Verdes moderna historia. %len skiner 
behagligt, liksom nästan alltid i detta välsignade klimat, ingen- 
ting särskilt händer vid nio-tiden men snart kommer kyrko- 
besökarna att strömma förbi. PA de bruna sluttningarna ovan- 
för staden ligger de smil husen i färgglad frid. Har pA praca, 
Vila Novas centrala och officiella torg med tradgardar som 
blommar med blil blyblomma och violett bougainvillea, haller 
en tradgardsmastare pA att sopa bort löv och skrap efter dans- 
arna, som gick härifran nagra timmar tidigare. 

Tradgardsmastaren gör paus för att halsa eftersom han, pi! 
Bravas manér praktiserar morabeza, en gästvänlig valkomst- 
ceremoni, som uttrycker detta folks typiska förakt för senti- 
mentalitet. Senare kommer ett valdsamt utbrott av protestant- 
isk religiositet fran högtalaren pA Nazarenska samfundets kyr- 
ka p& torget, Igreja do Nazareno. Det haller pA länge och över- 
röstar all civiliserad konversation. "Det är en aggression," säg- 
er min van Carlos, men med överseende. Administrationen har 
tillatit detta anlopp därför att ett förbud vore diskriminering 
mot en protestantisk minoritet. I sinom tid kommer den 
enormt mycket större katolska majoriteten att tanka ut ett mot- 
drag. Talamod. 

Annars andas allt frid, och en stund tycks det som om vi be- 
fann oss langt tillbaka i tiden, omgivna av en inbjudande pro- 
vinsialism som far Askadaren, Atminstone den har Askadaren, 
att tanka pil Provence i Frankrike för femtio Ar sedan. Man kan 
invanda att provinsialism ar ganska tilltalande sa länge man 
inte behöver leva med den. Men intrycket av en söndagsmor- 
gon har ar riktigt förförisk. Dessutom finns har vältaliga monu- 
ment över lokal ryktbarhet. 

Har mitt pA torget finns en prydlig liten orkesterpaviljong. 
Man dansade kring den i gAr kväll. Den ar Attkantig och över- 
täckt och som gjord för brass och bleckblAsare, trumpetsolon 



och trombondrag, precis som pA vilket riktigt torg som helst 
förr i världen. TvA magra Brava-hundar lyfter sina ben mot den 
med äganderättskänsla. PA denna paviljong kan man, om man 
stiger riktigt nära, se en liten rektangel av malade bräder. 

Bräderna ramar in en minnesplakett som föreställer azurbla 
vindar och segelfartyg, en bAde utsökt portugisisk och pafall- 
ande kapverdisk skapelse. Den ar ett minnesmärke över ett tid- 
ningslejon pA Brava, en kapverdisk journalist under den parla- 
mentariska liberalismens dagar, före 1926 med generalerna och 
diktatorn. Innan dessa sorgligheter inträffade, blomstrade den- 
ne författare. Besökaren laser texten pA plaketten: 

iii nos confins siderais 
Brilham astros singulares 
Mas na Terra, Uh4 brilhou 
P'ra sempre, EUGENIO TAVARES! 

Han Översätter fritt för sig själv: 

Ovan i de planetara sfärerna 
lyser klara och fantastiska stjärnor 
Men här pA Jorden lyser EN 
för alltid: EUGENIO TAVARES! 

Och sedan vänder han sig om för att f A  en pratstund med träd- 
gArdsmästaren, en äldre man med manga minnen. 

I fallet Eugenio Tavares och andra av hans slag handlar det 
om provinsialism pil ett högre plan. Pi3 detta plan förenas vörd- 
nad för Portugal och dess civilisatoriska uppgift med en stark 
lokalpatriotism. Men det handlade om mer än SA. FrAn Tavares 
och hans krets emanerade, Aren efter 1910, en framtidsvision 
som inte var särskilt tydlig eller bestämd, men anda var en vi- 
sion av en värld som pa nAgot vis kunde bli annorlunda, och 
därmed ocksa bättre. Där fanns tanken, tveksam och ibland 
motsägelsefull, att Kap Verde kunde kräva att f A  civilisera sig 
självt. En modern litterar bedömare ser detta ur en annan syn- 
vinkel. "Tavares?'sager doktor Balthazar Lopes da Silva, en av 
Kap Verdes framstaende humanister, nar jag ber honom om en 
Asikt. "Tavares var en mycket medioker poet pA portugisiska, 
men en utmärkt poet pA kreol" Hos Eugenio Tavares kan man 
definitivt ana att jakten pil en nationell identitet har bö jat. 



Det portugisiska imperiets särart gav utrymme för sadana 
män. 1914 hade kapverdier garanterats rätt till portugisiskt 
medborgarskap. Den rättigheten bibehölls, och assimilations- 
politiken gav, som vi har sett, utbildade kapverdier en möjlig- 
het att göra en blygsam kolonial karriär. Pil det sättet kom en 
liten men betydelsefull grupp kapverdier att bli "användbara 
verktyg i andra kolonier" - orden tillhör Abilio Duarte, en av 
ledarna för befrielsekampen efter 1956. Duarte fortsätter 

Det visar den grundläggande motsättningen i den portugisiska poli- 
tiken har. A ena sidan ville de göra Kap Verde till förebild för sin assi- 
milationspolitik - A andra sidan lämnade de landet med dess fattig- 
dom och förtvivlan at sitt öde. Det gjorde de till den grad att vi bara 
hade tvA alternativ när vi tog över Ar 1975. Vi kunde böja oss för kata- 
strofen eller p& nAgot sätt lyckas överleva.20 

Men nu gAr vi händelserna i förväg. Det vi bör lägga pa minnet 
är att här, som i manga kolonier p3 fastlandet, brittiska saväl 
som franska och portugisiska, var den spirande självkänslan i 
ganska stor utsträckning ett resultat av personligheter som 
Tavares. Det var en dubbelbottnad känsla, hävdar Abilio 
Duarte. "Eliten" pa Kap Verde, för att använda en beteckning 
fran fastlandet, "drog fördel av en assimilation med den portu- 
gisiska kulturen och lojaliteten, men gjorde det pA ett sätt som 
portugiserna varken önskade eller avsag. De förblev kapverd- 
ier, och pA sa satt spelade ocksa denna läskunniga smaborger- 
lighet en roll för den process som ledde fram till den nationella 
självständigheten". 

En annan skribent i Tavares' grupp var José Lopes. Han 
skrev om "Journalistiken p& Kap Verde" i en artikel fran 1922, 
och definierade problemet p5 ett minnesvärt sätt. "I vart 
mycket älskade men föga lyckosamma fädernesland Kap 
Verde", skrev han i en lokaltidning, O Manduco fran ön Fogo, 
"har det sedan en tid funnits en grupp stridbara man, landets 
söner och vara bröder, som kämpat för framsteg i vart land, 
var och en efter sina övertygelser, möjligheter och idéer".21 

20. Abilio Duarte, intervju 1986. 
21. Jag star i tacksamhetsskuld till den kapverdiske historikern Carlos 

Lopes Pereira för hans studie av den tidiga kapverdiska pressen och 
dess skribenter, Alguns Aspectos da Resist2ncia caboverdeana atraves de 
Meio Século de Imprensa, 1911-61, historiska institutionen, Lissabons 
universitet, 1985. 



Idéerna var förstas förvirrade, eftersom de avspeglade assi- 
milationens dubbeltydighet. 1912, tvA Ar efter att den parla- 
mentariska republiken hade utropats i Lissabon i kaskader av 
demokratisk vältalighet, hade Tavares manat sina läsare i A 
Voz de Cabo Verde till att försvara den portugisiska republiken 
"som ger var och en samma rättigheter och skyldigheter som 
en portugisisk medborgare". Han uppmanar republiken att 
"lyfta negerrasen ur dess hatade slaveri" och därigenom "göra 
va j e  inföding till en portugisisk medborgare". 

Detta borde göras med de medel som behövdes. Ett Ar 
senare prisade A Voz de Cabo Verde, som ägdes av en Praia-köp- 
man vid namn Monteiro de Macedo, ljudligt Teixeiro Pinto, en 
portugisisk erövrare pA fastlandet i Guinea strax intill, "som pA 
ett lysande sätt hävdat de portugisiska vapnens prestige mot 
en krigisk, fattig och eländig stam av guineanska vildar." Och 
1915 var det en annan ur samma grupp pA Kap Verde, Juvenal 
Cabral - som nio Ar senare i fastlandskolonin Guinea skulle 
avla Guineas och Kap Verdes kommande befriare - som Ater- 
igen berömde samme Teixeiro Pinto för att "med fast hand ha 
Aterstallt ordningen bland barbariska och rebelliska fo lk .  

Denna "elit" skilde sig inte frAn jämförbara grupper i britt- 
iska och franska Vastafrika, eller för den delen p& andra hall pA 
kontinenten, när det gällde att entusiastiskt bifalla koloniala 
expeditioner. PA detta tidiga stadium av den nationsbildande 
processen var en "upplyst kolonialism" den enda möjliga väg- 
en framat för dem. NAgra av dem gav upp hoppet om Portugal 
och sökte räddning pA annat hall. Den mest skarptungade 
talesmannen för detta var, visade det sig, den angolanske 
assimiladon José Fontes de Pereira (1823-90).22 I sin Luanda- 
tidning O Arauto Africano (Den afrikanske härolden), gisslade 
han portugiserna för att de totalt hade misslyckats med att civi- 
lisera de "sjallösa svarta", preto bocal, eller att använda sig av 
talangfulla män sadana som han själv pA ett rimligt sätt. Han 
rekommenderade att man skulle vända sig till nAgon annan 
civilisatorisk makt, och föreslog att Angola skulle överlämnas 
At Storbritannien. För "vi litar varken pA det portugisiska Kolo- 
niala Partiets goda vilja eller uppriktighet. Dess medlemmar är 

22. Fontes de Pereira, se D. L. Wheeler, "Angola is Whose House?" i AF-  
can H i s t o h l  Studies, ii 1,1969, sid 9. 



endast krokodiler som lockar för att lura sina offer. Vi känner 
dem alltför väl. Ut med dem!" 

Hans råd fick inte något varmt mottagande. De portugisiska 
invanarna i Luanda bildade en mobb som marscherade mot 
Fontes' tidningsredaktion, och det var inte i fredliga avsikter. 
Men andra följde i Fontes' fotspår och vagade skriva ungefär 
samma sak. 

Tavares och hans vänner gick aldrig sa långt. De var för- 
siktiga reformister. Senare nationalister har till och med tend- 
erat att se alla dessa värdiga företrädare för den tidiga koloni- 
ala perioden - i Nigeria, Guldkusten, Sierra Leone, Gambia 
eller nagra av de franska och portugisiska territorierna - som 
svaga "kollaboratörer" och hopplösa företrädare för europeise- 
ringstanken. Det ar sant att kolonialmakten nästan undantags- 
löst föraktade eller ignorerade dem som "värdelösa visionärer 
och föraktliga kontorister", som en angolansk generalguvernör 
hanfullt yttrade ar 1885. Om deras samtida och efterföljare i 
brittiska Västafrika har den gambiske historikern Ayodele 
Langley sagt att de var "i grunden samarbetsmän med oerhört 
begränsade politiska mal.. .23 Deras politik gick huvudsakligen 
ut p3 att överleva och bibehalla status quo". 

Men det är ett faktum att dessa män talade och skrev om en 
kolonialism som borde vara upplyst och välvillig. Det var vis- 
serligen orealistiskt eftersom kolonialismen inte kunde vara 
nagondera för den stora majoriteten afrikaner. Men dessa före- 
gangare för en långt senare nationalism var inte desto mindre 
respekterade och till och med älskade av manga som de skrev 
och talade för. 

Man kan första varför. Ce bara ya ännu en artikel i A Voz de 
Cabo Verde, denna gang fran 1913. Den citerar en radikal portu- 
gisisk guvernör som var i tjänst under en kort period efter 
monarkins fall 1910. Denne guvernör skrev om den kapverd- 
iska varianten av provinsialism som under dessa ar blev känd 
under namnet nativismo, vilket pA sitt sätt betyder ett försvar av 
den kapverdiske infödingen. "Nativismo", säger denne guver- 
nör, och A Voz håller fullständigt med "står för en kärlek till 
landet, en kärlek till friheten, en längtan efter sanning och rätt- 
visa, en önskan om moralisk frigörelse och en högre civilisa- 

23. J. Ayodele Langley, Pan-Africanism and Nationalism in West Africa 
1900-45, Clarendon, 1972, sid 133. 
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tion, ett hat mot rasistiska fördomar och förtryck och utpress- 
ning ..." Det är inte att undra p& att de som försvarade nati- 
vismo beundrades. 

Vad beträffar självständighet var det f A  som över huvud 
taget skrev eller ens tänkte pil det, och i den man de gjorde det 
föreföll tanken absurd. "För Kap Verde?" utropar Tavares i A 
Voz. "För dessa fattiga och övergivna klippor som kastats upp 
ur havet - självständighet? Vad är det för mening med det? 
MA Gud ha förbarmande med tanklösa människor!'' Realistisk 
och önskvärd - enligt A Voz 1917 - var däremot en "verklig 
autonomi där vi inte betraktas som besittningar, utan som 
metropolens frivilliga och oförvägna bundsförvant". Men sam- 
tidigt fanns det redan personer som inte nödvändigtvis be- 
traktade självständighet som en hägring, vilket tydligt framgar 
av Tavares' kommentar. 

Viktigast av dessa var en journalist fran ön Fogo, Pedro 
Cardoso, som hade ett mycket livligt och kreativt intellekt. Han 
kallade sin tidning O Manduco, (Knölpåken). Han skrev helst 
under signaturen "Afro", vilket innebar ett avstandstagande 
fran assimilationen av europeiska lojaliteter och värderingar. I 
skriverierna fran tiden kring första världskriget sade "Afro" 
det som 1950- och 60-talens nationalister skulle komma tillbaka 
till - att Kap Verde maste vända sig till Afrika, inte till 
Europa, för gemenskap och frigörelse. Cardoso var, kort sagt, 
en kulturell nationalist i en tid da sådana fenomen inte var 
kända. "Cardoso var den förste", kommenterar mestre 
Balthazar, "som verkligen försökte studera kreol; en miss- 
lyckad filolog eftersom han saknade utbildning, vilket inte var 
hans fel; men han var mycket 

I Cardosos journalistik kan man ocksa höra ekon av nya 
tankeströmningar fran Lissabon. Däribland fanns tankar fran 
den panafrikanska rörelsen fran början av vart sekel. De sista 
sessionerna av dess fjärde kongress 1923 hölls i Lissabon, och 
da kunde man fil höra kravet pil svart uppvaknande. Andra 
strömningar kom med de politiska vagor som sattes i rörelse 
av Marx och hans efterföljare. Till och med tre Ar före den 
ryska revolutionen finns det ett poem av Cardoso i A Voz de 
Cabo Verde med titeln Unido, Avante! (Enade, framat!) som till- 

24. Det överraskande fallet med "Afro" Pedro Cardoso hör till de fynd 
som Carlos Lopes gjorde, i Alguns Aspectos.. . ovan. 



agnas Mindelos arbetare. I denna häpnadsväckande dikt 
nämns Marx som o Mestre venerando (vördade mästare) och i 
diktens avslutning finns en uppmaning att slappa fram "ropet 
pA revolt!" 

Men med undantag för bonderevolter och nedtystade upp- 
lopp låg Sanchos era ännu långt fram i tiden. Hade åren av 
parlamentarisk liberalism fortsatt, hade man möjligen kunnat 
fortsatta på vägen mot frigörelse genom nationalism. Men 
snart nog, 1926, fälldes bommarna ned över denna väg och 
reglarna sköts för. 



"Det skall komma en dag.. .?" 

"Portugiser!" deklarerade general Gomes da Costa, "nationen 
behöver en nationell militär regering, en stark regering vars 
uppdrag ar att radda fäderneslandet". Sa hette det i proklama- 
tionen den 28 maj 1926 med vars hjälp generalerna störtade 
den parlamentariska republiken Portugal. Ingen hade fragat 
"nationen", det behöver knappast sagas. Soldaterna tömde par- 
lamentsbyggnaden tre dagar senare och laste dörrarna. 

Förlusten kom att kannas på olika satt, men den var inte be- 
svärande pil manga ar. Den parlamentariska republiken hade 
blivit en lekstuga och ett uttryck för en liberalism enbart i ord. 
Det hade blivit en andlös racka av fyrtiofem olika regeringar 
under sexton ar. Republikens mal, "att skapa ett modernt folk" 
visade sig snabbt vara orealistiskt. Till att böja med hade den 
välkomnats av Kap Verdes "rastlösa intellektuella" som författ- 
aren José Julio Gonqalves kallade dem i en retrospektiv över- 
sikt 1965. Redan tre år efter begynnelsen 1910 "var man med- 
veten om att infödingarna i kolonierna inte skulle bli fria".25 A 
Voz de Cabo Verde registrerade besvikelsen. "Moder!" lat dess 
klagolat, "Sand oss ditt ljus! Ocksa vi ar dina söner!" Men det 
ljus som kom var svagt, och efter 1926 blastes det ut helt. 

Om den parlamentariska republiken hade förefallit en smula 
komisk, sa var det som följde den inte det minsta roligt. Fyrtio- 
Atta Ars stelbent diktatur följde pil 1926 ars proklamation. Den 
kan i sin tur indelas i fyra mer eller mindre Atskilda faser av 
auktoritär utveckling. Den amerikanska historikern Douglas 
Wheeler, som studerat Portugal, kallade de tre första faserna 
"de unga löjtnanternas regim (1926-28); Salazars och den civila 
diktaturens uppkomstfas (1928-30); Estado Novos uppkomst 
(1930-33)".26 Därefter fortsatte denna "Nya stat" (Estado Novo) 
under António de Oliveira Salazar (1889-1970) att i rask takt 
bygga upp en "centraliserad makt utan motsvarighet" med 

25. J .  J. Gonqalves, A Infonna~äo na Guiné, em Cabo Verde e em Säo Torné e 
Principe, Inst. Sup. de Ciéncias Sociais e Politica Ultramarina, Lissabon, 
1965, sid 302. 

'26. Se D. L. Wheeler, Republican Portugal, Univ of Wisconsin, 1978, olika 
kapitel. 



hjälp av "censur, polisterror och mer subtila medel" enligt 
Wheelers mattfulla ordalag. Men eftersom den var fAngad i sin 
egen paternalism, förmadde den inte lösa nAgot av Portugals 
allvarligaste problem. 

Det politiska tumultet upphörde i stort sett i Portugal, lik- 
som i Mussolinis Italien som beundrades till dess att Hitler 
visade upp en "starkare" modell. För de oliktänkande betydde 
det, liksom i Italien och Tyskland, exilens eller gravens frid. 
"Tusentals arresterades," enligt Wheelers summering av gene- 
ralernas insats för Portugal, "många deporterades till Atlant- 
öarna eller till Afrika, mAnga fler gick frivilligt i exil". Ett hit- 
tills oräknat antal dog i fängelserna, av tortyr eller andra um- 
bäranden. I kolonierna försökte generalerna emellertid inte 
göra något annat än att fortsätta den parlamentariska repu- 
blikens politik. Den senare hade befäst de koloniala gränserna 
genom förhandlingar med rivaliserande makter, och hade 
börjat uppvisa "effektiv kontroll". För diktaturen Aterstod att 
konsolidera detta och sedan, pA 1930-talet införa civil admini- 
stration, förstärka förtryckslagarna och organisera en mer 
genomgripande exploatering. 

PA Kap Verde fördjupades tystnaden. NAgra fA, små tidning- 
ar kämpade pA en tid, men A Voz hade dött 1919 och andra 
fann att censuren blev för mycket för dem. Bland de svarta som 
dA var i Lissabon fanns en panafrikansk strömning som före- 
träddes av O Negro och A Voz de Africa under den parlament- 
ariska republikens sista Ar, och den tog in bidrag av kapverd- 
iska författare. Den Aterupplivades försiktigt Ar 1930 av Moci- 
dade Africana (Afrikansk ungdom), Aterigen med deltagande 
från Kap Verde. Det var den nu tystade Eugenio Tavares och 
ett nytt namn, Balthazar Lopes da Silva, som snart skulle lata 
tala om sig. Men Mocidade Africana lades ner i november 1932, 
och dA Aterstod bara diktaturens publikationer. 

Under alla förhallanden var det inte mycket som kunde 
skrivas. Med sin underförstatt "pro-afrikanska" ton betrakt- 
ades nativismo nu som subversivt. Man kunde försiktigt tala 
om "regionalism", om tanken att Kap Verde skulle kunna till- 
erkännas en regional karaktär och kultur inom det portugisiska 
riket, men det stod aldrig riktigt klart vad som menades med 
det. I mars 1933 skrev Balthazar Lopes i det första numret av 
en halvofficiell tidning som kallades Noticim de Cabo Vmde att 
kapverdierna maste bli "orubbliga regionalister, dA kommer vi 



ocksa att vara intelligenta portugiser" - det kunde man tolka 
som man ville. 

Den egna identiteten utforskades pA ett bättre sätt i Clari- 
dade, en ny tidskrift som utkom med fyra nummer mellan 1936 
och 1941 och ytterligare sex nummer efter andra världskrigets 
slut. "I och med Claridade" erinrade sig den kapverdiske his- 
torikern Carlos Lopes Pereira år 1985, "började de kapverdiska 
författarna uppmärksamma sitt eget lands och sitt eget folks 
problem". Numera anser man att Claridosos, som de kallades 
efter tidskriften, försökte göra en självständighetsdeklaration 
för den kapverdiska litteraturen. Men jag tror att man ska göra 
förbehallet att deras vision av Kap Verde höll sig inom be- 
stämda ramar, att de sag det som en förlängning av Europa. 
Claridosos tycks inte ha trott p i  nagot "afrikanskt alternativ" 
till portugisisk överhöghet. 

Kanske kunde man kalla dem "proto-nationalister"? Läs- 
kunniga och därmed privilegierade, kande de till sakernas till- 
stand. De var förbittrade över diktaturens allt mer fsrtryck- 
ande rasism, som drabbade ocksa dem. De önskade sig en li- 
beralisering. Ända stod de flesta av dem lAngt fran "Afro", 
Pedro Cardoso, som 1913 hade tillägnat sin dikt "Mindelos ar- 
betare" och bugat sig inför "den vördade Marx". Varje tanke 
pil antikolonial revolution fyllde dem med gentlemannamässig 
förfäran, och sa förblev det tills revolutionen kom och till deras 
förvaning försiktigt drog dem med sig. 

Vad massorna pA landsbygden och i städerna under tiden 
ansag om den portugisiska civilisationens välsignelser nadde 
aldrig trycket eller ens de offentliga talen. Men det fanns en 
annan sorts indikationer. Det uppstod manga "incidenter" och 
"oroligheter" och nagra av dem paminde om de otaliga slav- 
upproren förr i tiden. Dit hörde den "revolution" som "kap- 
ten" Ambrósio ledde i hamnstaden Mindelo pa ön Säo Vicente 
1934. Han var snickare och uppmanade de hungriga massorna 
att attackera livsmedelslagren i Tullhuset. Detta minnesvärda 
lokala utbrott visade pA en allt djupare hopplöshet. Minst tvA 
år tidigare, som dokumenten i Mindelos kommunalarkiv i 
detalj visar, hade de lokala affärsmännen vädjat till guvernören 
om atgarder mot arbetslösheten och därmed svälten, som för- 
värrats genom att sjöfarten i Mindelos hamn starkt minskat pil 
grund av den radande krisen. Andra arkiv tyder pil att gu- 
vernören faktiskt hade, om än förgäves, försökt intressera 



Lissabon för denna den yttersta fattigdomens kris. Vi finner 
t ex att den brittiska ambassaden i Lissabon informerade ut- 
rikesdepartementet i London i juli 1933 om ett tal, hAllet av 
Kap Verdes guvernör kapten Amadeu Figueiredo, dar han 
klagar över att öarna starkt försummats. Det ar vart att notera 
talet därför att det Aterigen visar hur djupt likgiltig Salazar- 
regimen var till och med inför Kap Verde som var dess "fa- 
vorit"-koloni. 

Guvernören lär ha sagt i sitt tal: 

En av kolonins viktigaste inkomstkällor är transitoskatten pa telegram- 
men som gick genom den atlantiska undervattenskabeln (via ögrupp- 
en). Till att böja med, under 1917-18, hade Kap Verde fatt 50 procent 
av denna skatt, och aren 1929-30 till och med 75 procent; men sedan 
dess hade stora summor utbetalts till moderlandet samtidigt som in- 
vAnarna p5 öarna dog av svält.n 

Guvernören sade avslutningsvis att det var hög tid att Kap 
Verde fick behalla 100 procent av denna telegramavgift. Men 
Lissabon vägrade lyssna. En följd av detta blev Mindelo-snick- 
aren Nh6 Ambrósios "revolution". 

I Säo Vicente halls minnet av Ambrósio ännu vid liv. MAnga 
Ar senare kunde den lokala ungdomsorganisationens teater- 
grupp översatta dessa minnen till gatuteater. Deras prelimi- 
nära text frAn 1979 berättar historien. 

Men så till slut kom en dag, den fjärde juni, nar massorna gick ut pA 
gatorna under svarta fanor, svältens fanor, ledda av Ambrósio, och de 
ropade Fattigdom! Svalt!. . . Och de beslöt sätta i gang en revolt samma 
dag om regeringen i kaia  inte gav dem ett godtagbart svar.. . 

Ett möte med de lokala myndigheterna i Handelskammaren 
begärdes och beviljades genast, och en lokal administratör san- 
de ett telegram till Praia. Tv3 timmar gick, och den väntande 
massan förlorade talamodet. 

Da gav deras ledare, Nh6 Ambrósio, dem dessa förhållningsorder: 
"Säo Vicentes folk, [originalet ar pil kreol] har ni ätit i dag?" "Nej", 
ropade de alla. "Och vi ar hungriga." "Kan ni finna arbete?' Svaret 
blev detsamma. DA höjde ~mbrosiÖ den svarta fanan högt och ropade 
till dem: "Vi skall ta maten med vara egna händer. De höga herrarna 

27. Brittiska ambassaden till utrikesministeriet, Public Record Office, Lon- 
don 17420 (av den 17 juli 1933), i F 0  371. 



sitter dar med fyllda bukar. Vi skall inta Tullhuset, och dar skall vi 
finna den mat vi behöver.. ." 

Tullhuset plundrades grundligt pA "socker, majs, bönor, mjöl, 
potatis, bananer ..." Var sagesman var tolv Ar vid den tiden, 
"och jag kan minnas alltsammans precis. Var och en tog vad 
den kunde, och jag fick tag i lite choklad och socker.. ." Under 
tiden var en infantenpluton pA vag i sprAngmarsch frAn Fortim 
d'El Rei, samma fort pA kullens topp dar motstAndsman skulle 
fängslas trettio Ar senare. "Revolutionens" ledare deporterades 
i laga ordning till Angola för straffarbete. "Och nAgra av dem 
kom tillbaka Aratal senare men andra dog dar, till var stora 
sorg'. 

Men dessa minnen, och den berattartradition de givit upp- 
hov till, visar anda inte befolkningens tankar om den portugis- 
iska civilisationen lika tydligt som en valkand sang frAn en 
festival pA Santiago. Det ar en batuque frAn Santa Caterina som 
Claridade vagade trycka 1948, fjorton Ar efter Ambrósios "re- 
volution". Den passerade censuren förmodligen därför att Clar- 
idade tryckte den pA kreol utan Översättning. För har om nAgon- 
sin möter vi Sancho i egen hög person: 

Branco ta mora na sobrado 
Mulato ta mora na loja 
Nego ta mora na funco 
Sancu ta mora na rotcha ... 

Eller tämligen fritt översatt i sin helhet: 

Den vite bor i stort hus 
Mulatten bor i liten stuga 
Den svarte bor i hydda 
Cancho bor i bergen: 

Men det kommer en dag 
da Sancho välter Överända 
Med fasansfulla grimaser 
och hoprullad svans 
sliter Sancho den svarte ur hyddan 
den svarte sliter mulatten ur stugan 
mulatten sliter den vite ur huset 
den vite rusar upp i bergen och faller där 



derades den första och andra marinbrigaden - de "nöd- 
vändiga styrkor" som avsags - att göra sig beredda att "ta sig 
över Atlanten till ett tropiskt klimat" den 23 maj 1941 eller 
senare. Ända är det klart att Churchill fortfarande hade kvar 
planen att inta öarna, antingen som en preventiv aktion gente- 
mot möjliga tyska planer i samma riktning eller helt enkelt som 
en bra aktion oavsett vad som hände i Spanien. Den första 
december 1940 säger han till stabscheferna i London att de 
nödvändiga styrkorna skall hallas beredda att genast rycka ut 
- med 48 timmars varsel efter den 3 eller 4 december - för 
Brisk (tidigare Accordion) mot korerna och Shrapnel (tidigare 
Sackbuf) mot Kap Verde. 

Det blev ingenting av nagondera operationen, och de 
spanska avsikterna förblev oklara. Under tiden tycktes det 
säkert att nya nazityska angrepp skulle komma, och att Atlant- 
öarna mycket väl kunde bli inblandade. I mars 1941 kom 
Churchill fram till att Brisk, mot korerna, skulle förverkligas. 
"Jag kommer till slutsatsen," skrev han i ett PM till utrikes- 
departementet den 22 mars 1941, "att denna operation nu bör 
genomföras." Han trodde inte att "det tyska beslutet att in- 
vadera den iberiska halvön och ockupera Spanien eller Portu- 
gal eller bada, skulle vara beroende av om vi genomförde Brisk. 
De vet redan vad de vill göra."29 

En stark rädsla för att tyskarna skulle utföra sin egen Brisk 
mot Azorerna och Kap Verde framgar av en telegramväxling 
mellan Churchill och den amerikanske presidenten Franklin D. 
Roosevelt. Saledes finner vi att Roosevelt den första maj för- 
klarar för Churchill bland annat att USA inte kunde samarbeta 
med England och hindra tyskarna fran att inta Azorerna och 
Kap Verde-öarna. I själva verket genomfördes ingen av dessa 
operationer, och vi far nöja oss med att spekulera om den in- 
tressanta utveckling som kunde blivit följden om brittiska eller 
amerikanska trupper eller bada faktiskt hade ockuperat dessa 
öar. 

29. Utrikesministeriet till ambassaden i Washington: PRO 24494 i F 0  371. 
Atlantic Islands Project - här citerar jag ur Premier och andra doku- 
ment som Bterges av Martin Gilbert i vol 6 av hans Churchill-biografi 

Finest Hour, London 1984 (rev. uppl.) sid 654, fotnot 3, sid 677 och 
933. Roosevelts meddelande till Churchill citeras av John Colville, The 
Fringes of Power, London 1985, sid 381. 



Helt säkert hade man da genast sänt livsmedel. För tillstandet 
pa Kap Verde var redan tragiskt. Det framgår tydligt av de 
brittiska underrattelserapporterna från den tiden. Rapporterna 
skrevs delvis därför att man fortfarande oroade sig för u-bats- 
faran.30 Den ökade alltjämt - det avslöjades till exempel att tre 
u-batar stämt möte "pil Kap Verde-öarna", när det tyska ami- 
ralitetets u-batschiffer dechiffrerades i september 1941. Men in- 
tresset för Kap Verde, liksom för Azorema, berodde lika 
mycket pa att man fortfarande raknade med möjligheten att 
inta dem i brittiskt intresse. Och dessa rapporter hade rätt 
länge talat om hungersnöd pa Kap Verde. 

Den första mars 1941 gav chefen för marinens underrattelse- 
tjänst en allmän översikt inför amiralitetet i London. DA sades 
att "tidigt i december 1940 hade situationen pa öarna natt ett 
minst sagt prekärt läge. Folk i den norra gruppenu- de fyra ö- 
arna i lovart inklusive S3o Vicente med dess stora hamn Min- 
delo - "var nära att sväita till följd av torkan, nedgangen i 
handeln med kol och guvernörens Atgarder med bl a fasta pris- 
er", en politik som "resulterat i ett dödläge där importen 
stoppats av ris och majs som är livsnödvändig för befolk- 
ningen". 

Under hela kriget kom det ocksa konfidentiella rad till 
London från brittiske konsuln i Mindelo, kapten J. L. Sands. 
Den 3 december 1941, nio manader efter underrättelsetjänstens 
allvarliga varning, rapporterar Sands att "utsikterna för de 
flesta invånarna pi% dessa öar under det närmaste Aret ar ytterst 
dystra ... ett stort antal är utmärglade, trötta och har förlorat 
bade tro och hopp". Under tiden var de portugisiska myndig- 
heterna pa Kap Verde "mycket aterhallsamma nar det gällde 
att informera om svälten, och har försökt förhindra sa langt det 
var möjligt att ämnet nämndes utanför ögruppen". Han ansag 
att 

Det var uppenbart att regeringen inte önskade någon hjälp utifrh. Ett 
erbjudande fdn kapverdier i USA hade awisats. %m svar p& 
erbjudandet hade administrationen skrivit ett brev dar det försäkrades 
att situationen hade svartmålats och att det inte behövdes någon hjälp. 

30. Om u-båtar i Kap Verdes vatten, se F. H. Hinsley, British Intelligente in 
the Second World War, HMSO 1981, vol 2, sid 171,179. Se ock& Hinsley 
vol 3,1984, sid 231-2. DN1 till amiralitetet, PRO 26842 i F 0  371. 



Konsul Sands visste bättre. Hungersnöden var sadan att "de 
svältande tycks finna sig i situationen med orientalisk fatalism. 
De ställer inga krav pil att f3 leva, de tigger knappast, de kan 
be om en allmosa en eller ett par ganger, och sedan stirrar de 
bara pA en som om de redan givit upp". TvA manader senare, 
den 31 januari 1942, informerar han London om att hans vice- 
konsul i Praia, pA ön Santiago, just har rapporterat mer an 100 
döda om dagen av svalt och feber. Situationen p3 Brava, Maio, 
Sao Nicolau och Fogo ar värre an föregaende ar. Pa dessa öar 
rapporteras att "manga dör varje dag av svalt".31 Folkminnet 
av detta ljuger inte. 

Om svälten ledde till förtvivlan, sa hade vissa besökare vid 
den tiden andra erfarenheter med sig. Portugiserna började för 
första gången förlägga trupper pa öarna i större skala. Exakt 
varför de gjorde det kan kanske förklaras med hjälp av de por- 
tugisiska nationalarkiven, som dock inte varit öppna för mig. 
Hade Lissabon fatt veta nagot om de brittiska planerna att inta 
öarna? Eller tyska planer i samma riktning? Hur det an förhöll 
sig började Salazar sanda trupper. I brist pa portugisiska arkiv 
får vi an en gång Atervanda till den samvetsgranne kapten 
Sands i Säo Vicente. Den 26 april 1941 rapporterar han att 
Lissabon har beslutat sanda trupper till ögruppen. Den 30 april 
noterar han att ett första detachement pil 1 000 man anlänt, den 
9 september kom ytterligare 2 000. Av dem förlades 2 000 på 
Säo Vicente, ytterligare 1 000 pa ön med flygfältet, Sal, och 200 
pa Santiago. Det kom nya trupper, och i november uppskattar 
Sands antalet portugisiska soldater pA Kap Verde till ungefär 
5 000, varav ungefär hälften pi! Säo Vicente. Sex manader 
senare, den 9 maj 1942, säger han att antalet har stigit till 6 150 
man, och att fler väntas komma. 

Sands informerade London att ungefär tio procent av de 
portugisiska officerarna hade nazistsympatier, men bara en 
eller tva procent av de meniga trodde han. De senare var langt 
ifran nöjda med sin lott. I hans rapport från 9 maj 1942 står att 
det inte pagick nagon egentlig utbildning av soldaterna "som 
inte förväntar sig att behöva slass". Han skriver ocksa om att 
det radde stora motsättningar mellan meniga och officerer efter- 
som de senare fick god mat medan de förra fick "mycket dalig 
mat". En manad senare, den 30 juni, informerar han utrikes- 

31. Konsuln till utrikesdepartementet: PRO C2395 i F 0  371. 



departementet om "soldater i upplopp i staden pil söndagen" 
med hänsyftning pA hamnstaden Mindelo pa Säo Vicente. 

Fotbollsmatch pabörjad da ett stort antal bråkiga soldater kastade sten 
p3 domaren, vilken officerarna försökte skydda, av misstag stenkast- 
&ng på officerare. Beväpnade trupper utkommenderade, alla soldater i 
staden och i utposterna inkallade och utegångsförbud infört 18.30. Or- 
sak till utbrottet anses vara dålig mat och daligt ordnad bespisning.32 

Men det handlade ocksa om annat. Mario de Andrade, som 
skrivit Amilcar Cabrals biografi och ar veteran i nationaliströr- 
elsen i Angola, erinrar sig att "kolonialtruppernas fysiska nar- 
varo" gav upphov till en förstärkt portugisisk rasism och ledde 
till "valdsamma sammanstötningar med befolkningen och 
uttryckte förakt för befolkningen pA Konsul Sands 
stödjer hans iakttagelser. Fem manader efter braket pA fot- 
bollsmatchen, den 25 november 1942, telegraferar Sands att 
"stämningen mellan de portugisiska trupperna och kapverdi- 
erna är fortfarande mycket spänd. Sedan upploppen har man 
inte gjort nagra nya försök att arrangera aktiviteter dar bade 
soldater och lokalbefolkning tar del". 

Andrade kommenterar att det tidiga fyrtiotalets öppna ras- 
ism var en ständig provokation mot människors värdighet och 
självkänsla, samtidigt som den väckte gamla separatistiska och 
regionalistiska strävanden till liv. Den reaktionen kunde man 
träffa pi3 i hela det koloniala Afrika, vare sig det var i de portu- 
gisiska territorierna eller ej. Kort sagt, kriget medförde en för- 
stärkning av den tidens begynnande nationalism, i Kap Verde 
som p3 andra hall. 

Det födde ocksa nya krav pA att nagot skulle göras för att 
lindra misären pi! öarna. I ett profetiskt dokument, daterat i 
december 1940, som Andrade aterfunnit, kan vi finna en vad- 
jan till guvernören och en lista pil förslag till Atgarder som var 
nödvändiga för kolonins ekonomiska stabilitet. Dar krävdes 
vattenvard, intensiv skogsplantering, jord och skattereformer 
samt omedelbar tillgang till jordbrukskrediter. Författare till 
dokumentet var rektorn, den lärde Juvenal Cabral. Han blev 
ohörd. Ända skulle alla förslagen fran 1940 förverkligas 35 Ar 
senare. Och det mod och den intelligens som krävdes för att 

32. Konsuln till utrikesdepartementet i F0  371: särskilt PRO C2395, 
C68520, C6573, C12813. 

33. Mario de Andrade, Arnilcar Cabral, Paris 1980, sid 16ff. 
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genomföra dem förkroppsligades av den man som mer an 
nagon annan bidrog till detta - inte Juvenal Cabral, utan 
Juvenals son Amilcar. 

Även om Juvenal knappast kunde förutse det, skulle ett helt 
nytt kapitel börja. 



Del tre 

Mot alla odds 

No borda d'cker e kta spantod cuk: 
Ryck ut det onda med rötterna 
Lokalt talesätt 

Vi för var del ar övertygade om att 
den portugisiska kolonialismens undergang 
kommer att göra slut p3 
den portugisiska fascismen 

Amlcar Cabral, 1961, 
13 år innan förutsägelsen besannades 





En början 

När det blev fred i världen år 1945 hade Kap Verdes folk just 
tagit sig igenom en fruktansvärd torka och hungersnöd under 
1941-42 och skulle komma att utsättas för den än värre torkan 
Ar 1947-48. Senare skulle man konstatera att dessa tvA svara 
perioder av massvält hade dödat ungefär 45 000 kapverdier, 
enligt en försiktig uppskattning. Det var inte mycket omvarld- 
en fick veta om dessa stora mängder av döda pA Kap Verde - 
och omvärlden hade under alla omständigheter egna sar att 
slicka. Fortfarande kan det vara svart att tro pil katastrofens 
omfattning, men Carreiras noggrant insamlade data lämnar 
inget utrymme för tvivel: "och om de skulle vara bristfälliga, SA 
rör det sig om underskattningar," skriver han, "inte om mot- 
satsen" .34 

Emigration frAn öarna gav nu det enda pAlitliga hoppet om 
att överleva. När Västeuropa och USA Aterigen, försiktigt, 
öppnade portarna för de fattiga och svältande började "den 
stora utvandringen" som den kallats efterat - tusentals for till 
Europa och Amerika varje Ar. Det var frivilliga emigranter, 
som själva valde att fara, men för mAnga andra var portarna 
för trånga. För dem var enda utvägen att, mot sin vilja och 
drivna av hunger, anträda vägen till kakaoöarna i söder och till 
Angola. Carreiras totalsiffror visar att ungefär 120 000 tvangs- 
arbetare, som han med rätta kallar dem, for söderut frAn Kap 
Verde under Aren 1940 till 1973. SA formades det mönster av 
förtvivlan, som ännu självständighetsAret 1975 fick människor 
att misströsta om Kap Verdes möjlighet att nAgonsin erbjuda 
sina invanare ett anständigt liv. 

Kolonialmakten tog för sin del ingen notis om denna för- 
tvivlan. Inte ens svältArens Boletim Oficial frAn Kap Verde - 
som nu finns tillgänglig i Praias nya nationalarkiv - har annat 
an vaga och sporadiska omnämnanden av svältkrisen och be- 
hovet av kata~trofbistAnd.~~ SAdant kom bara i ytterst smil 
mängder frAn Portugal före 1960 och inte ens dA var omfatt- 

34. Carreira 1984, sid 125ff. 
35. Om hungersnöden se t ex Bol. Ofinal da Col. de C .  Verde, nr 5 och 17, 

1948. 



ningen tillräcklig för att avhjälpa, an mindre för att ändra 
situationen. 

Ända fanns de män och kvinnor, som skulle hAlla hoppet 
levande och sA smAningom genomföra förändringen, redan pA 
plats. De var mycket f A  och mycket unga och hade ännu inte 
hittat vägen genom den av kriget stärkta diktaturens minfält. 
Den obestridde ledaren skulle bli Amilcar Cabral, som var 
sjutton Ar när 1949 Ars svalt drabbade ögruppen. Vid den tiden 
gick han andra Aret pA lycéet i Mindelo, Kap Verdes enda 
högre läroverk. 

Det ar mariga som har skrivit mycket beundrande om 
Cabral. Det ar möjligt att historien kommer att betrakta Cabral 
som den kanske största intellektuella och moraliska kraft som 
framträdde i Afrika under den långa kampen för avkoloni- 
sering, det tror jag, som kände honom val under mAnga Ar. 
Säkerligen var han den ende afrikanske ledaren i den kampen, 
som pA ett tidigt stadium satte sig ned för att göra seriösa och 
detaljerade socio-ekonomiska analyser av sitt land (eller 
snarare sina bada länder, Guinea-Bissau och Kap Verde). Men 
han skulle ha varit framstående i jämförelse med vem som 
helst, var som helst. 

Han fick varm kärlek och lojalitet ocksA fran dem som han 
begärde det till synes omöjliga av. Kap Verdes moderna his- 
toria, jag skulle till och med vilja hävda en stor del av Afrikas 
moderna historia, är otänkbar utan honom. Män och kvinnor 
med varierande bakgrund följde honom och förlitade sig pA 
hans integritet och vision, hans praktiska sinnelag och sunda 
förnuft, och de blev aldrig besvikna. Kanske bör vi lata hans 
vän och levnadstecknare, Mario de Andrade frAn Angola, saga 
det som behövs har. Sju Ar efter det att Cabral mördats av den 
portugisiska diktaturens agenter skrev Andrade att Cabral re- 
dan som ung, och i allt högre grad därefter, ägde "gavan att 
förena en ovanlig intelligens och arbetskapacitet med en stor 
känslighet för sin sociala omgivning", för det drama som drabb- 
ade hans folk och möjligheterna till avgörande 

Han fick tillträde till läroverket i Mindelo trots yttersta fattig- 
dom, tack vare sin mors, Dona Iva Evora Pinhels, tillgivenhet 
och den symaskin med vilken hon förtjänade en smula pengar. 
Hans far Juvenal uppmuntrade honom men var uppenbart 

36. Andrade 1980, sid 45ff. 
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upptagen av en verkligt kapverdisk barnproduktion. Det tycks 
inte finnas nAgon exakt siffra pA Juvenals avkomma, men de 
var, har man sagt mig, Atminstone sextiotvA. Juvenals hustru 
Iva Pinhel hade fyra barn, varav en var Amilcar. Hon stödde 
Amilcars drömmar lika väl som hans dagliga arbete. Hon 
förblev hans hjäitinna tills hon dog i framskriden åider Ar 1978. 

Liksom andra skrev han dikter när han gick pA läroverket. 
Han skrev dem visserligen pA portugisiska och inte pA kreol, 
men hans ämnen och hans vision var hans egen. Andrade har 
räddat nAgra av Cabrals tonarsdikter At eftervärlden. Havet 
finns i många av dem, det omslutande eller befriande havet 
och dess häftiga ambivalens: 

Du lever - sovande moder 
naken och glömd, 
ofruktbar, 
piskad av vindarna 
vaggad av musik utan musik 
av vattnen som fja ttrar oss.. . 

En annan av den tidens starka personligheter, Agostinho Neto 
som skulle leda Angola ur det koloniala förtrycket precis som 
Cabral ledde Guinea och Kap Verde, skulle litet senare, litet 
längre fram pA vägen mot självförverkligande, skriva pA 
samma tema: 

Min mor 
(svarta moder vars söner far bort) 
du lärde mig att vänta och hoppas 
som du lärt dig de bittra dagarna.. . 

Jag är inte den som vantar 
utan den som man vantar p5 

Och vi är hoppet 
dina söner.. . 
vi söker Livet 

Deras sökande sammanförde dem pA universitetet i Lissabon 
med nAgra andra frAn kolonierna. De var en handfull personer 
som skuiie komma att forma historien. Under tiden var de pA- 
fallande flitiga i examina, som de ju maste vara. Cabral hade 
avlagt sin examen pA läroverket med 17 poäng av 20 möjliga, 
vilket nästan aldrig hänt förr. När han antogs vid universitetet 



i Lissabon valde han den tekniska fakulteten. Han skulle bli 
lantbruksingenjör med tropiska vattenresurser som specialitet. 
Poesin skulle han behalla, men poeten skulle bli vetenskaps- 
man. 1950 fick han sin universitetsexamen, ytterligare en säll- 
synt prestation med 15 poäng av 16 möjliga. En tryggad karriär 
i kolonialadministrationen lag framför honom, med hög lön 
och prestige. Men han struntade i den möjligheten, inte för att 
han var självgod eller ens romantisk, utan därför att han redan 
sag vilken väg han maste ga. 

Vägen maste ga över mycken provinsiell okunnighet, dess- 
utom maste den hallas dold. Salazar hade hallit fast vid sitt 
imperium genom världskrigets stormar, och nu var han orubb- 
ligt fast i sina auktoritära tänkesätt och vanor. Ingenting skulle 
förändras utom att repressionen, när sa fordrades, skulle bli 
ännu mer uttalad. Det fanns enstaka portugiser, till och med 
inom regimen, som talade för nya intitiativ men de tystades 
eller kvästes. Det var inte tal om nagra eftergifter för själv- 
ständiga tankar, än mindre för sjalvständiga aktioner. Och vad 
de privilegierade studenterna fran Afrika beträffar skulle de bli 
föredömen som andra klassens portugiser - eller ingenting 
alls. 

Cabral och hans vänner - Neto, Andrade, Tenreiro, dos 
Cantos och ett par andra, däribland Mondlane som studerade 
pA annat hall - letade efter idéer och fakta som kunde visa en 
utväg för deras folk. Ända fran början genomskadade de, tycks 
det, regimens ansprak. Svält och tvangsarbete var kanske 
nagot manga i Afrika fick känna pA - under alla omständig- 
heter hade deras egna erfarenheter hemifran lärt dem att det 
var bevis för kolonial inkompetens och girighet. I privata sam- 
tal i slutna rum drog man slutsatsen att de koloniala regering- 
arna pa nagot sätt maste avlägsnas. 

De fick hjälp från den underjordiska vänstern i det portugis- 
iska samhället, främst det förbjudna men övervintrande 
portugisiska kommunistpartiet vars medlemmar, i Portugal 
eller kolonierna, förmedlade många idéer och fakta som annars 
inte var tillgängliga. Dessa skoningslöst förföljda portugisiska 
kommunister, som blev vänner med de afrikanska studenterna 
- de f A  afrikanska studenter som var intresserade - spelade 
en viktig roll genom att hjälpa dem att första politikens realitet- 
er. Andra portugiser, däribland socialister och liberaler, erbjöd 
ocksa vänskap och upplysning. 



Men under dessa Ar efter 1945 svepte en vag av antikoloniala 
protester, till och med antikolonial nationalism, fram helt öppet 
pA andra hall, och det kunde man lära mycket av. Kontakter i 
Paris förde med sig nyheter om en konferens i Bamako i Mali 
(davarande Sudan) Ar 1946, där ungefär 800 delegater frAn alla 
delar av det vidsträckta franska Väst- och Ekvatorialafrika 
hade bildat en partiallians, Rassemblement Démocratique Afri- 
cain, med helt nya malsättningar. Dessa var, enligt RDA, att 
bilda en "union av afrikaner och inga allians med franska de- 
mokrater", en union bestaende av "skilda folk som är fria och 
jämlika i rättigheter och skyldigheter". 

Andra kontakter, lite tunnare eftersom de var anglo-saxiska, 
medförde spännande nyheter frAn de brittiska kolonierna i 
Västafrika; frAn Guldkusten där Kwame Nkrumah började en 
kampanj 1947 som ledde till att en afrikansk regering bildades 
1951 (och blev självständig som Ghana 1957) och likasa fran 
Nigeria. Men om andra började frigöra sig frAn kolonialism, 
hur skulle detta vara tänkbart i det fascistiska Portugal? Vägen 
skulle bli lang och riskabel, men till en början, insAg Cabral och 
andra snabbt, mAste de sta pA samma grund som den stora 
majoriteten koloniserade afrikaner. Som andra klassens portu- 



giser kunde de inte Astadkomma nAgonting; som "Ater-afrika- 
niserade" afrikaner kunde de kanske Astadkomma en hel del. 

TAlmodigt tog de sig an den svara uppgiften att Ateranpassa 
sig. De studerade och diskuterade. PA deras dagordning stod 
att de skulle lära sig flera afrikanska sprak. De cirkulerade all 
skriven information som de kunde f A  tag i. De gjorde en del 
framsteg. I allt detta kom de fram till ett principiellt stallnings- 
tagande mot assimilering med Portugal, men i hemlighet, tills 
de kunde se vad som darnast borde göras. 

Det ar har man kan finna kallorna till Cabrals program för 
en afrikansk befrielse, och de uppstod ur mycket svara för- 
hallanden. Kapverdierna hade sedan 1914 teoretiskt varit por- 
tugisiska medborgare, till skillnad frAn de "infödda" pA fast- 
landet. Med ett par sällsynta undantag, som Pedro Cardoso, 
hade de utbildade aldrig sett sig som afrikaner, och hade god- 
tagit assimilation nästan utan undantag. Vilken framtid som an 
fanns för Kap Verde, tänkte de, SA fanns den inom ramen för 
Portugal. 

Redan som student (men ocksA just tack vare hans studier) 
förkastade Cabral traditionens dogmer. Han sAg bortom Portu- 
gals gränser. Om Kap Verde skulle finna en vag ur sina pro- 
blem - och detta var när den förfärliga hungersnöden 194748 
fortfarande härjade - mAste kapverdierna Aterförenas med 
sina afrikanska rötter. Cabral tog stallning för Afrika med ett 
förutseende vars vishet blev uppenbar först mycket senare. 

Det blev projektet under dessa Ar - genom att Ater bli afri- 
kaner skulle dessa unga man och kvinnor bli nationalister - 
och genom att bli nationalister skulle de förklara krig mot 
kolonialismen. Inom ramen för samma projekt verkade i 
Luanda, Angolas huvudstad, Ar 1948 en liten grupp läroverks- 
elever ledd av den unge Viriato da Cruz. De utgav en litterar 
tidskrift med devisen Vamos Descobrir Angola, "Lat oss upp- 
täcka Angola", som var helt subversiv till innehall och uppsat. 
Generalguvernören bannlyste den efter tvA nummer, men 
budskapet glömdes inte.37 

Cabral försökte nAgot liknande Ar 1949, vid ett kort besök i 
hemstaden Praia, i en serie radioprogram. Kap Verde var fatt- 
igt men behövde inte vara det, sade han. Jordbruket pA öarna 
var improduktivt, men det skulle kunna vara annorlunda. Det 

37. Om da Cruz, se B. Davidson, In the Eye of the Storm Angola's Peopk, 
London 1972, sid 157ff. Tidskriften hette Mensagem. 
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var ont om vatten, men man skulle kunna fil fram mycket 
större mängder. Guvernören stoppade utsändningarna. Cabral 
erinrade sig efterat att "en massa folk samlades pil torget i 
Praia för att kräva fortsatta radio-utsändningar, men portugis- 
erna stod fast vid sin standpunkt". Han skisserade ocksA en 
serie för vuxenutbildning pa temat "Kapverdierna mAste lära 
känna Kap Verde". Aterigen vägrade guvernören att ge sitt till- 
s 

Vid 28 års Alder, Ar 1952, lämnade Cabral ett bekvämt ad- 
ministrativt arbete i Portugal och flyttade till Bissau, en liten 
kolonial huvudstad i den mycket lilla kolonin Guinea, som 
ocksa var hans födelsestad. Han anställdes vid jord- och skogs- 
bruksenheten, en administrativ enhet som helt saknade komp- 
etent personal. Det var ett undanskymt och daligt betalt arbete, 
men det var nästa steg i Cabrals plan. "Planen fungerade", för- 
klarade han senare, "steg för steg och bidrog till att väcka vart 
folk till kamp mot portugiserna. Och det gjorde jag frAn första 
dagen jag kom hem." 

Han fann vänner som kunde hjälpa honom, om än bara en 
handfull. 

Eftersom Cabrals projekt var till synes hopplöst, förutom att 
det var svargenomförbart och farligt, krävdes ovanligt mod, 
intelligens och stark vilja av den handfull personer som blev 
hans följeslagare. Var och en av dem skulle förtjäna en egen 
bok, men ocksa nagra ord kan vara pil sin plats. 

Närmast Cabral, da och senare, stod en 29-Arig kontorist vid 
Bissaus post och telegraf, ocksa han fran läroverket i Mindelo: 
Aristides Maria Pereira, tolfte barnet till den katolske prästen 
pA ön Boa Vista. Han, liksom andra elever pA Kap Verde, hade 
lärt sig en fasansfull läxa genom hungersnöden pil 1940-talet. 
Han minns Ar 1986 

Den drev fram ett nytt sätt att tanka. Det maste till en förändring. 
Framtiden maste bli annorlunda. Många emigrerade, inte bara för att 
f& ett jobb, utan för att finna en framtid. Några av oss for till Portugal, 

38. Cabrals radiotal i hans memoarer, "Texto de Amilcar Cabral", publi- 
cerad postumt i Voz di Pwo, Praia, 18 sept. 1975. 



andra till Angola, flera till Bissau. Men alla for vi med samma tanke i 
huvudet, tanken att finna en vag till framtiden.39 

De fataliga fotografierna pil Pereira frAn denna tid visar samma 
allvarliga och fina drag som världen senare skulle lagga märke 
till och minnas. Pereira spelade en typisk och avgörande roll 
under denna tid i Bissau. Det berodde inte minst pA att han 
kunde avlyssna officiella telefonsamtal till och frAn Lissabon 
(och - som det senare visade sig - pA detta sätt radda flera av 
ledarna undan arresteringar och fängelse). Cenare skulle han 
bli Cabrals oumbärliga "ankare" under hela befrielsekriget. 
Efter att Cabral blivit mördad 1973 blev Pereira ledare för sjalv- 
standighetspartiet PAIGC i den nya staten Guinea och därefter 
den förste presidenten i sitt fädernesland. I allt detta var han 
både Cabrals alter ego och en personlighet som i hög grad var 
sig själv. En efterföljare till Cabral men anda, med Cabral och 
efter Cabral, med en egen utstrålning och personlig blyg- 
samhet och ilterhtillsamhet. 

En annan viktig pionjär var kontorist vid banken i Bissau, ett 
lokalkontor för Banco Ultramarino, och 22 Ar dA Cabral åter- 
vände 1952. Abilio Augusto Monteiro Duarte - med många 
namn enligt portugisisk sed - hade träffat Aristides Pereira på 
biten frAn Praia till Bissau Ar 1949. Abilio som dA var 18 ar emi- 
grerade för första gangen och Pereira Atervande efter ett besök. 
Ingendera minns riktigt vad de talade om, men politik var 
troligen inte nAgot framträdande tema. Abilio erinrar sig: 

Ändå hade jag redan när jag för första gangen kom till Bissau en vag 
insikt om de koloniala villkoren. Jag hade en känsla av att ha lidit oför- 
rätt genom att allt som kunde ge oss känsla av att vara ett folk - ett 
folk i sin egen rätt, förstår du, och inte bara en skugga av portugiserna 
-hade förtryckts och tvingats under jord!' 

Liksom Pereira är Abilio son till en kapverdisk katolsk präst. 
Han fick möjlighet att gA i läroverket i Mindelo, liksom för 
övrigt hans blivande livskamrat, Dulce Almada. Tillsammans 
kom de att bli ledande i befrielsekampen. De och deras vänner 
förenade en rastlös energi, nAgot som betraktare norrifrh 
direkt kan se som ett protestantiskt drag, med en sjudande och 

39. Aristides Pereira, intervju 1986. Jag har haft aran att kanna honom 
sedan 1961. 

40. Abilio Duarte, intervju 1986. 



optimistisk livslust. Utan dessa egenskaper skulle de knappast 
ha kunnat överleva. 

1986 är Abilio Duarte ordförande för Nationalförsamlingen 
p& Kap Verde - det har han varit sedan 1975 - men han tar 
sig ända tid att minnas det förgangna. En diffus känsla av stum 
förbittring var i allmänhet den enda nationalismen under den 
här tiden i Bissau, bade för dem fran Guinea och dem fran Kap 
Verde. Till och med den känslan, förklarar han, var delvis dold 
av alla de invecklade fördomarna om hudfärg, där ett "sam- 
hällslager" ställdes emot ett annat i skikt pA skikt, indelade 
efter rasismens falska principer. 

"Vi levde i ett system av apartheid, även om ingen kände till 
ordet vid den tiden". Kapverdiska tjänstemän och kontorister, 
det koloniala Portugals "mellanhänder i förhallande till inföd- 
ingarna", kunde fa status som andra klassens portugiser: "men 
inte infödingarna, indigenas, den ansiktslösa massan." De 
kunde inte kräva nagonting. 

Klockan nio varje kväll ljöd polisens siren i stadens centrum. Det var 
signalen för alla infödda - tjänare, 'boys', tvätterskor, ja alla - att ut- 
rymma staden. Hade de inte ett speciellt pass fran arbetsgivaren var de  
tvungna att g3 till slumområdet Chäo Pepel, varifran de fick g& tillbaka 
igen i gryningen. 

Och utanför, bortom gränsen till det lilla koloniala Bissau med 
sitt gamla fort och sitt traditionella torg och sitt guvernörs- 
palats, lag den okända skogen med sina flodbäddar, med 
krokodiler och opalitliga "infödingar", för vilka det portugis- 
iska språket, för att inte tala om det skrivna ordet var nästan 
hel t okänt. 

Min far var präst, som du vet, och fick resa till förrättningar. Han bruk- 
ade berätta för oss om sina resor. Det skulle vara svart för folk att före- 
ställa sig dem nuförtiden. Till exempel fanns det inga riktiga färjor över 
de smala oceanvikarna; det fanns bara flottar som drogs med hjälp av 
rep. Vem drog i repen? Man som tillkallades fran närmsta by. De var 
tvungna att gA i vattnet och vada medan de  drog flotten efter sig. 
Naturligtvis var det ingen som betalade dem för det. 

Detta "portugisiska Guinea" var avlägset i psykologisk lika val 
som i fysisk bemärkelse. Människorna var nilgonstans där ute 
- Fula, Mandinka, Pepel, Balante - men de levde i tysthet 
och som i hemlighet. Hur skulle nagon lyckas övertala dem till 



antikoloniala protester, för att inte tala om aktioner? De tidig- 
are självförsvarskrigen hade man slutgiltigt förlorat pil 1930- 
talet, och det verkade omöjligt att böja nya. Och hur skulle 
man kommunicera med dessa folk, vilket sprak skulle man 
tala? 

Pereira och hans vänner träffades och pratade. Bland van- 
nerna fanns Fernando Fortes och Amilcars yngre bror Luiz som 
arbetade med bokföring vid handelsfirman Gouveia, och flera 
andra. De behövde veta vad som pågick i Afrika, men hur 
skulle de fa veta det? "Vid den tiden fick vi kontakt med en 
portugisisk apotekare i Bissau, en kvinna vid namn Sofia 
Pomba Guerra." Pereira minns henne med stor beundran. 
"Hon hjalpte oss mycket". 

Denna modiga dam visade sig ha nagra kanaler till verklig- 
heten utanför Bissaus tranga gränser. Hon var en mer eller 
mindre landsflyktig medlem av det portugisiska kommunist- 
partiet, standaktigt överlevande. Hon hade lyckats smuggla in 
pamfletter, tidningar och t o m böcker som berättade om po- 
litisk kamp över hela världen. "Hon hjälpte oss att komma 
underfund med sakernas rätta tillstand". Befrielserörelserna i 
de portugisiska kolonierna skulle g3 vägar som de själva stakat 
ut, men en handfull radikala européer som Sofia Pomba 
Guerra bidrog i början med mycket kunskap. Pereira berättar: 

Deras mål var givetvis att pilskynda kampen mot fascismen i Portugal. 
Men så kom Amilcar tillbaka och kontaktade oss genom Sofia. Den 
övertygelse han förde med sig gällde kampen mot kolonialismen. Vi 
måste vara solidariska med anti-fascistiska portugiser, men vår kamp 
skulle vara var egen, en kamp för att befria vara länder. 

Länder i pluralis, för redan da gällde Cabrals Övertygelse anti- 
kolonial kamp i och för Kap Verde lika väl som Guinea. 

I praktiken verkade det omöjligt för oss, redan av det skälet att öarna 
lag ute i oceanen, langt friln fastlandet, och att de kämpade mot en 
hopplös fattigdom. Men Amilcar sade nej; det fanns möjligheter. Vad 
vi behövde var en riktig strategi. Vi var tvungna att börja en gemensam 
kamp med Guineas folk, vare sig det var möjligt att föra väpnad kamp 
pA öarna eller ej. Sa vi skulle kämpa för Guinea medan vi byggde upp 
vara kontakter p3 Kap Verde. 

Av det skalet bildade vi 1956 ett gemensamt parti för bada lander- 
na, vart afrikanska sjalvstandighetsparti, PAIGC (Partido Africano do 



Independencia de Guiné e Cabo Verde) - för Guinea men också för 
Kap Verde - ett av Amilcars stora bidrag till var historia. 

Genom att bilda detta hemliga och till en början mycket lilla 
parti "var var inställning att allt som gjordes för att befria 
Guinea pA Vastafrikas fastland ocksa skulle bli ett slag för att 
befria våra öar. Det maste vara vår plikt att kampa för Guinea 
om och när en väpnad kamp skulle utvecklas dar". 

Historien om hur fastlandet befriades, kampens början och 
utveckling, har berättats pa annat Det var svart att re- 
krytera de första medlemmarna, men det gick till slut. Ignacio 
Soares var en av dem. Han var bud p3 Banco U1 tramarino och 
rekryterades av Abilio. En annan guinean var Rafael Barbosa, 
en centralfigur vid denna tid. Bernardo Vieira (Nino), blivande 
kommendant i befrielsekriget och pil den tiden en mycket ung 
man var en tredje medlem fran Bissau. Osvaldo Vieira var en 
fjärde; han hörde tili dem som haft stor glädje av diskussioner 
med Sofia Pomba Guerra, berättade han mycket senare för mig 
i skogarna i "portugisiska Guinea" som da höll pil att bli 
republiken Guinea-Bissau. 

Det behövdes en laglig täckmantel, sa Cabral startade en 
"sportklubb, men den förbjöds nästan genast av kolonial- 
myndigheterna. De sag klubbens blandning av "infödingar" 
och "assimilerade portugiser'' som ett säkert tecken p3 under- 
grävande verksamhet. Under tiden hade Cabral pabö jat  ett 
viktigt projekt i sin karriär som lantbruksingenjör, tillsammans 
med sin portugisiska fru Maria Helena Rodrigues, studie- 
kamrat och modig antifascist. De gjorde den första analysen 
nagonsin av kolonins resurser för jordbruk och vattenkraft. 
Cabral betraktade arbetet som nyttigt i sig, men ännu mer som 
ett satt att lära kanna verkligheten p& landsbygden i Guinea, 
detta Guinea dar befrielsen, enligt hans övertygelse, skulle 
börja om den alls skulle bli av. 

I tva år reste de oupphörligt i landet, de lyssnade och fraga- 
de, tog stickprov ur skördarna, studerade livet i byarna, lärde 
sig lokala sprak. Nar det var klart maste Cabral ha kunnat mer 

41. Om kampen pA fastlandet se B. Davidson, N o  Fist is Big Enough to Hide 
the Sky, London 1981, en uividgning av en tidigare bok, The Liberation of 
Guiné, London 1969. Bibliografin i Davidson 1981 ar omfattande, se 
aven bibliografin i P. Chabal, Amilcar Cabral, Cambridge 1983, sid 241. 



om Guinea än nAgon nAgonsin hade gjort. "I byarna," har 
Mana Helena berättat, "brukade han halla möten och det var 
pA det sättet han kom att känna till hela Guinea ... och han var 
häpen över det han fann". Framför allt slogs han av att 
bönderna som han talade och levde tillsammans med hade en 
sadan mognad och vishet.42 

Undersökningen och dess resultat blev mycket beundrade i 
Lissabon, men mottogs med mindre entusiasm av myndighet- 
erna i Bissau. Cabrals politiska Asikter, som man anade eller 
började känna till, talade inte för hans forskning och rekom- 
mendationer, som dessutom krävde pengar som man inte tänk- 
te bevilja. Politiskt avvikande uttalanden, diskussioner och 
tom flygblad tillskrevs Cabral och hans vänner, och därtill 
kom den allmänna illviljan mot kapverdierna. Guvernören, 
Raimundo Serrao, sAg genast ett hot. Det var dA den unge och 
lätt chockerade Abilio Duarte av en händelse hörde fru Serrao 
anmärka: "Guineas värsta fiender ar moskiterna och kap- 
verdierna." 

Ännu hade det inte blivit tid för diktaturens hemliga polis, 
PIDE eller Policia Internacional da Defesa do Estado, och inga 
politiska- arresteringar av betydelse ägde rum i Bissau före 
1962. Det var Aret innan PAIGC gick ut i befrielsekrig i full 
skala. Under tiden företogs försiktiga aktioner. CerrFios efter- 
följare Melo e Alvim visade sig vara en tolerant och talmodig 
man som privat kanske t o m beklagade diktaturens brutalitet. 
Dessutom kunde det vara olämpligt att ta till stränga Atgärder 
mot en man med Cabrals lysande vetenskapliga rykte. 

Melo e Alvim kallade in honom Ar 1955; och Cabrals bror 
Luiz, dA en ledande medlem i gruppen som Aret därefter skulle 
bilda PAIGC, har berättat om den konversation som fördes: 

Guvernören: Sil det är du som ar ledare för Mau Mau har? 
Cabral: Vad jag vet finns det inget Mau Mau har. Det ar i Kenya. 
Guvernören: Det ar bra; hör pil har herr Ingenjör. Gör vad ni behöver 
göra. Handla som en man av er tid, ja, men förstör inte min karriär." 

Resultatet blev att Cabral fick tillsägelse att lämna kolonin med 
rätt att Atervända dA och d5 för att träffa Dona Iva som fortsatte 
att bo i Bissau. I september 1956, under ett sadant besök, bilda- 

42. Maria Rodrigues Cabral citeras här efter P. Chabal ovan, sid 49. 
43. Melo e Alvim till Cabral i Andrade 1980, ovan, sid 49. 



de han och fem andra i hemlighet PAIGC. Förberedelserna för 
vapnad kamp började tre år senare, 1959. Kriget startade i 
januari 1963, och vid den tiden hade Cabral funnit en trygg bas 
för operationerna i Conakry, huvudstad i (f d franska) Guinea, 
pA andra sidan "portugisiska Guineas" södra grans. FrAn den 
tiden till 1974 skulle Conakry bli externt centrum för PAIGCs 
verksamhet. Nar Cabral inte var inne i "portugisiska Guinea" 
eller utomlands pA annat håll, levde han har med sin andra fru, 
den beundransvärda Ana Mana och deras barn. 

Men allt detta lag lAngt fram i tiden nar Cabral och Pereira 
tillsammans med fyra andra en kväll samlades i hemlighet och 
beslöt bilda ett parti för nationell befrielse. 

III 

Hur skulle man börja? Det var mycket begärt att de skulle ha 
ställt sig den fragan och krävt ett svar, det kan man se i 
efterhand. De levde i isolering och under vaxande hot fran 
polisen. Försiktigt började de röra sig framat. I Bissau var det 
möjligt för dem att agitera och till och med rekrytera och 
langsamt sätta i gång malmedvetna aktioner. 

Men de hade Atagit sig att göra detsamma pA Kap Verde. 
NAgon av dem mAste fara dit och börja. Det blev Abilio Duarte. 
Han skulle börja i Mindelo, Cao Vicentes hamnstad; det fanns 
starka skäl för detta. I Mindelo fanns läroverk och elever 
sadana som de själva hade varit. I Mindelo fanns ocksa hamn- 
en och därmed hamnarbetare och stuveriartetare, som Atmin- 
stone var ett litet frö till arbetarklass. Abilio lyckades i slutet av 
1958 flytta över till läroverket under förevändning att han 
skulle fortsätta studera. 

Därmed grundades PAIGC pA ögruppen. Abilios goda 
egenskaper, takt och känslighet parade med politiskt mod, bar 
snabbt frukt. Kring honom samlades snart ett antal elever. 
Flera av dem skulle senare bli framträdande frihetskämpar i 
kriget pA fastlandet, som Silvino da Luz, Joaquim Pedro da 
Silva och Manuel dos Cantos för att bara namna tre av dessa in- 
bördes mycket olika personer. Redan i slutet av 1958, minns 
Abilio, "lade jag fram tanken pA vapnad kamp och vad det 
maste innebära för var och en av oss". 



Det gjordes sa hemligt som möjligt. Men vindilar fran den an- 
nalkande stormen började störa det sedvanliga lugnet och 
manga kände av dem. En av dem var Luis Fonseca, som senare 
skulle bli ledare i den underjordiska kampen, och efter sjalv- 
standigheten en militant aktivist med manga uppdrag. 

Han var fjorton ar "nar Abilio kom frAn Bissau" - en fras 
som manga använder nar de berättar om den obemärkta inled- 
ningsfasen. Därför var Luis Fonseca en alltför ung läroverks- 
studerande för att personligen bli bekant med Abilio. "Men jag 
hade tagit mina första politiska steg". Den ursprungliga driv- 
kraften var hans barndomsminnen av svälten ar 1947, "nar jag 
sAg de döda bäras bort pil bambubarar" fran födelsebyn Ponto 
do Sol pa Sant'Antao. 

Det rakade sig sa att min styvfar var bror till Aristides Pereira och lik- 
som han posttjänsteman, fast i Mindelo. Sa de hade kontakt och min 
styvfar fick partiets skrifter av Aristides Pereira i B i ~ s a u . ~ ~  

Det var mot slutet av 1958, och kolonin Guldkusten hade just 
blivit det självständiga Ghana, 

en utveckling som hade stor betydelse för manga av vart folk. Partiets 
(PAIGCs) skrifter berättade om detta, och fast min styvfar hade gömt 
dem visste jag var de fanns. Jag brukade g& och läsa dem p5 nätterna. 
Jag bö jade tänka pa Afrika. Jag skrev till och med en skoluppsats om 
det gamla kungadömet Ghana, och p& laroverket ansågs uppsatsen 
som en spännande upptäckt! Kort sagt, jag böjade tänka som en 
afrikan. 

Nattliga turer till gömda PAIGC-skrifter ökade förstaelsen för 
erfarenheterna fran dessa Ar. En sadan var &synen av de s k 
kontraktsarbetarna som var tvangsarbetare till allt utom namn- 
et, när de skeppades iväg till kakaoöarna. 

Dessa bönder fran var by fick 500 escudos [kanske 75 kronor] innan de 
sattes ombord, och om de tog pengarna och sprang sin väg blev de 
jagade av polisen och slagna sönder och samman. Och sedan såg jag 
dem atervända efter att ha fullgjort sitt kontrakt p& öarna, och de var i 
sämre skick än när de for. 

Koloniala erfarenheter kunde vara lärorika i sig. "Portugals 
president, Craveiro Lopes, kom pil officiellt besök och vi barn 

44. Luis Fonseca, intervju 1986. 
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fick ett slags uniformer och radades upp för att hylla honom." 
Luis Fonseca skrattar torrt At minnet. "Fastän jag bara var ett 
barn kunde jag se att han var alldeles vit medan de flesta av oss 
var mycket svarta, och jag undrade hur han kunde bli den 
högste ledaren för alla oss svarta i 'portugisiska Afrika'. Med- 
vetandet om rasismen och diskrimineringen av de svarta pA 
Kap Verde kom till ytan ocksa i detta. "För min styvfar var 
mycket svart och blev diskriminerad av en del mindre svarta 
kapverdier lika väl som av portugiser." 

1959 sände hans far honom med bAt frAn Mindelo till ett nytt 
läroverk i Praia pA ön Santiago, ungefär 300 km längre bort. 
Hans nattliga läsning hade blivit upptäckt och hans styvfar var 
rädd för skolpojkens obetänksamhet, särskilt som det upp- 
täcktes medan Aristides Pereira var pA besök. Han hade varit 
pA väg fran Bissau till Lissabon och blev entusiastiskt mot- 
tagen; hans besök sades vara semester, men var i själva verket 
upptakten till Pereiras fortsatta resa till Frankrike och början 
till befrielsekriget. 

Läroverket i Praia visade sig vara ytterligare ett litet 
centrum för politiska diskussioner och agitation. De stud- 
erande där hade redan fAngat upp rykten om att det stundade 
en kamp för självständighet pA Kap Verde. MAnga kolonier pA 
fastlandet skulle bli självständiga detta Ar, 1960. Det dröjde inte 
länge förrän eleverna i Praia, en handfull men med vind i 
seglen, bildade ett "kommando" för att mala slagord pA vägg- 
arna pA offentliga byggnader: Fora os Portugueses (ut med por- 
tugiserna), Viva a Independencia och SA vidare. "Vi skrev till och 
med pA guvernörspalatsets väggar." 

Ett annat resultat av Abilios Aterkomst till öarna 1958 visade 
sig vara värdefullt för framtiden. Han kom med "nya idéer och 
nya initiativ" vid en tid "när ingenting stod klart för oss." Ord- 
en kommer fran Amaro da Luz, direktör pA den officiella bank- 
en pil Kap Verde efter självständigheten, som 1986 berättar om 
den långa kamp som skulle komma att krävas av dessa unga 
nationalister. 

De fa som hade kommit fram till en antikolonial standpunkt 
gick vid den här tiden med i PAIGC, fast i hemlighet förstas. 
Amaro da Luz drar sig till minnes: 

Men vi hade fortfarande inga idéer om hur vi skulle kunna göra nagot 
praktiskt. Ingen av oss hade någon politisk erfarenhet, ännu mindre er- 



farenhet av underjordiskt arbete, och det gjorde att vi befann oss i en 
väldigt prekär situation. Jag trodde till och med att om nu jag kunde 
förstå att kolonialismen var fel, så mdste alla andra också inse det.45 

Radda för obetänksamma avslöjanden drog sig andra som 
sympatisörer bort fran den lilla gruppen nationalister. Vid den 
tiden hade ocksa den politiska polisen (PIDE) börjat göra sina 
första arresteringar i Praia. Amaro hade viserligen blivit för- 
flyttad fran sitt kontorsarbete i Praia till Banco Ultramarinos 
kontor i Mindelo, men han väntade pil att det skulle bli hans 
tur att bli arresterad. "Men det visade sig att de inte gjorde det. 
De kanske tänkte att det var bättre om jag inte satt i fängelse, så 
de kunde se vart jag kunde föra dem." 

Med PIDE i halarna hade Amaro uppgiften att leda PAIGC 
pa ögruppen. Nar han såg sig omkring drog han slutsatsen att 
varje verklig politisk utveckling skulle behöva börja utifran. 
"Även om vi hade börjat bygga partiet pil Kap Verde spred 
arresteringarna skräck och vi kom inte fram till nagon klar bild 
av vad vi borde göra." Hans första tanke var att pA nagot satt 
ta sig till Conakry, dar Cabral och partiets ledare nu fanns 
under osäkert beskydd av presidenten i det självständiga (f d 
franska) Guinea, Sékou Touré. Men nar Amaro var pA semester 
i Lissabon lyckades han fa arbete i en bank "och jag sag att jag 
kunde göra nytta dar". Amaro blev partiets hemliga lank i den 
portugisiska huvudstaden efter att den väpnade kampen börjat 
1963, och det skulle ocksa f3 en avgörande betydelse. 

Dessutom fanns stuveriarbetarna i Mindelo, en liten men an- 
märkningsvärt självständig grupp lönearbetare som var 
mindre politiskt isolerade an andra grupper i staderna, och 
framförallt jämfört med bönderna eftersom de arbetade i en 
hamn med förbindelser bade med fastlandet och Europa. Efter- 
som Abilio kom fran Bissau trodde han att stuveriarbetarna 
skulle spela en viktig roll. Det visade sig att de redan i hemlig- 
het hade börjat tala om motstandets politik. Har ar en av dem, 
José Zacarias Soares, som minns den tiden: 

Jag lämnade militärtjänsten 1951. Jag var 21 dr och kunde inte fA nAgot 
arbete med mer betalt än 50 escudos, en svältlön. Si3 jag for till Angola 
som kontraktsarbetare, och jag var där nar upproret pd S o  Tom6 ägde 
rum.46 

45. Arnaro da Luz, intervju 1986. 
46. J. Z. Soares, intervju 1986. 
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Detta föga kända och ännu mindre erkända uppror 1953 
genomfördes inte av kontraktsarbetama utan av män frAn Sáo 
Tomé som hade blivit övertygade om att den portugisiska 
guvernören, vid namn Gorgulho, avsAg att bryta traditionen 
och tvinga aven dem till kontraktsarbete vilket de tidigare varit 
undantagna ifran. Gorgulho sköt ner dem i dussintal och 
kallade in fler trupper. 

Portugiserna försökte fA dem av oss i Angola som gjort militärtjänst att 
fara till Säo Tom6 som soldater genom att lova oss mer betalt än vi fick 
som kontraktsarbetare. Men jag vägrade. Och jag fortsatte vägra nar ad- 
ministratören sade att jag skulle sändas dit under alla omständigheter. 
I sjäiva verket sände de mig till Dundo -1Angt in i det inre av Angola 
-och dar gjorde jag resten av mina tre Ar pa kontraktet och atervande 
sedan till Praia. Jag fick inget arbete dar och for aterigen ut som 
kontraktsarbetare, den här gAngen till Säo Tomé. Det var 1955. Och pA 
S o  Tom6 traffade jag Dul. Och genom Du1 traffade jag Onésimo 
Silveira. Och vi  pratade om att finna ett sätt att befria vart land ... 

Du1 ar en storvuxen, stilig man i femtioarsaldern och hans 
verkliga namn ar Adriano da Cruz Brito. Men alla kallar 
honom fortfarande för Dul, det namn han tog sig när han i 
slutet av 1950-talet började fungera som partiets hemliga för- 
bindelseman bland stuveriarbetarna. När han tänker tillbaka 
säger han att "jag hade bara en liten aning av politisk med- 
vetenhet'' när han Aterkom frAn plantagerna 1956, Aret da 
partiet bildades pA fastlandet: "Bara en vag tanke om nation- 
alism som höll pA att ta form i mitt Onésimo Silveira 
hade hjälpt honom till det, för Onésimo tänkte redan p& 
möjliga vägar till befrielse, aven om han senare skulle komma 
att skygga för dem. Onésimo Silveiras verkliga insats, har 
manga sagt mig, var hans poesi. Han hade tagit ett beundrans- 
värt men förvanande steg genom att frivilligt ta ett kontrakts- 
arbete för att se exakt hur det var i verkligheten, och senare 
skriva om denna verklighet. Hans dikter, vilka cirkulerade i 
manuskript pi5 1960-talet, lästes och älskades: 

O povo das ilhas quer um poema diferente 
Para o povo das ilhas.. .48 

47. A. da Brito Cruz (Dul), intervju 1986. 
48. Onesimo Silveira, några av hans dikter finns i M. de Andrade Nu Noite 

Grivida de Punhais, Lissabon 1975, en oumbärlig tematisk antologi av 
afrikansk poesi pA portugisiska. Silveiras dikt finns här pA sid 56. 



Öarnas folk har behov av en annan slags dikt 
för Öarnas folk: 
En dikt utan smärta över män som förts bort 
frAn tyngdpunkten i sitt liv 
En dikt utan barn vars mat 
är den svältande jordens svarta mjölk 
En dikt utan mödrar som känner mardrömmen 
att se sina barn utan mödrar. .. 

SAdana dikter cirkulerade man och lyssnade till i hemlighet. I 
dag kan man minnas dem som en sporre till hopp och mod 
under dessa Ar. 

En grupp stuveriarbetare, arbetande och pensionerade, faller 
in och berättar om hur de fann vägen till varandras förtroende 
genom händelser och samtal, snubblande, utan att kunna se 
lAngt framför sig, ledda av en instinkt som i litteraturen kallas 
frihetslängtan, men som i verkligheten kan vara en blandning 
av känslor, där inte minst vreden är viktig. "När jag var 20," 
säger Amancio Manuel dos Santos, "var det 1957 och jag for 
som kontraktsarbetare till Säo Tom6 och arbetade där sju dagar 
i veckan för nästan ingenting. Jag var fortfarande dar 1959, vid 
tiden för Pidgiguiti." Han syftar pA hamnarbetarnas strejk i 
hamnen Pidgiguiti i Bissau pA fastlandet. Atminstone femtio 
strejkande sköts ner av polisen, och den massakern fick 
PAIGC, som stod bakom strejken, att välja upprorets vag. "Och 
i Säo Tomé traffade jag nagra av hamnarbetarna i Bissau som 
blivit deporterade, de hade dömts till femton Ars straffarbete. 
Och jag fick höra deras historia." 

Dödsskjutningar eller femton Ars straffarbete för en löne- 
strejk - sAdan var den koloniala verkligheten, hur svart det an 
kan vara att tro det i dag. Det är en dyster historia, och 
Amancio berättar dystert. Han träffade de deporterade hamn- 
arbetarna fran Bissau bara i samband med kyrkobesök. Till och 
med da var det svart att prata, men det var möjligt. 

SA nar jag kom tillbaka till Kap Verde 1960 bö jade vi tänka över situa- 
tionen, mina vänner och jag. Men jag hade blivit hemskickad frAn Säo 
Tomé som 'brAkmakarel och det fanns inga jobb at mig. SA jag tog 
ytterligare ett kontrakt pA Säo Tomé, ett kort kontrakt pa sex månader. 
De betalade mig precis 18 och en halv escudo för de sex manadema 
[mycket mindre an tio kronor]. Jag kastade mynten pa marken framför 
dem och de hotade arrestera mig och skrek 'Hur vAgar du slänga 



Fanan pil marken?' [den heliga fanan som pryder den portugisiska 
escudonl. 

Men jag hade i hemlighet kontakt med Du1 som var elektriker p& 
Crisantos yacht. Så jag fick höra talas om rörelserna, alla rörelserna 
[PAIGC i Guinea, MPLA i Angola och de antikoloniala rörelser som 
skulle komma att leda fram till FRELIMO i ~ o ~ a m b i ~ u e ] ? ~  

Amancio nickar till Crisanto, som tar ordet därnäst. Crisanto 
Rufino Lopes, som nu ar 53 ar, ar en kapverdisk sjöbjörn med 
sjömannens avspända styrka och Självförtroende. Han ar en 
god talare och har ett tydligt minne av dessa avlägsna Ar. Han 
gick till sjöss som mycket ung och nar han blev 18 gjorde han 
sin militärtjänst. "Efter det - tja, tillbaka till sjön pa rutten till 
Dakar. Dakar var den stora hamnen pi% fastlandet för oss. Vart 
fönster mot världen skulle man kunna saga."50 

Dar i Senegals huvudstad kunde man lära sig mycket, och 
PAIGC hade kontakter dar. "Jag fick kontakt med partiet redan 
i slutet av 1956, och sedan 1961 kom de stora upproren i 
Angola, och jag anslöt mig till PAIGC och dess malsattning." 
De angolanska upproren det aret, som slogs ner med väldig 
grymhet av portugiserna, kommer aktivisterna p i  Kap Verde 
ihAg som avgörande impulser. 

Crisanto skaffade sig en egen liten bat och började fungera 
som kurir för partiet mellan SZo Vicente och Senegal. Det blev 
en mycket värdefull förbindelselänk, men Crisanto ar an- 
sprAkslös. De portugisiska myndigheterna var medvetna om 
att den kunde finnas, de höll utkik efter den och försökte för- 
störa den. Vid den tiden hade ocksa den politiska polisen 
(PIDE) och dess agenter aktivt börjat kontrollera sjöman som 
kunde vara kritiska. 

Men Crisanto fortsatte. I början av 1960-talet, nar partiet 
började ta form pa ögruppen slog han en "bro" mellan öarna 
och Dakar. Crisanto smugglade människor lika val som brev, 
först pA den lilla baten, sedan pa en stor yacht, Novas de Alegria: 
"den var brittisk-byggd och med den fortsatte jag att fungera 
som partiets lank till Dakar". Det gjorde han i sju Ar. 

Det var under dessa Ar som befrielsekriget pA fastlandet i 
Guinea började och utvecklades framgangsrikt och som Amilcar 
Cabral bar sitt budskap och sin begäran om hjälp över världen 

49. A. M. dos Cantos, intervju 1986. 
50. C.  R. Lopes, intervju 1986. 



frAn öst och väst och Abilios nyvärvade medlemmar sAdde för 
den skörd som de senare med möda skulle inhösta. 

Abilio själv var tvungen att fly redan i november 1960, vilket 
inte var hans fel. I Accra som sedan 1959 var huvudstad i det 
sjalvständiga Ghana, förbereddes en kongress för den inter- 
nationella ungdomsorganisationen World Association of 
Youth. organisatörerna hade fått Abilios namn och visste att 
han var aktiv nationalist och sände naivt en inbjudan per post 
tillsammans med en biljett till Accra, som om den portugisiska 
diktaturen eller politiska polisen inte existerade. "Det förstörde 
mina möjligheter att arbeta vidare på Kap Verde", för PIDE, 
som funnit biljetten pA posten i Mindelo, fördubblade sin över- 
vakning. Abilio flydde till Dakar och därifran till Paris. 

Det ar kanske förvanande att han fick lov att ge sig av. Den 
portugisiska säkerhetstjänsten var visserligen etablerad p& ö- 
arna lika val som pA fastlandet, men man far intrycket att den 
vid den har tidpunkten föredrog att skugga och bevaka snarare 
an att arrestera, särskilt nar det gällde studerande. Amaro da 
Luz säger i en kommentar till denna punkt: 

Deras främsta fel var att de ledande portugiserna inte alls förstod vad 
den här nationella befnelseprocessen handlade om. De trodde fort- 
farande att den portugisiska prestigen och makten skulle prägla de 
studerandes attityder. Och det är sant att va j e  student som var beredd 
att tjäna dem blev lovad guld och gröna skogar. NAgra lyckades de 
köpa p5 det viset.. . 

Han tanker då framför allt pA afrikanska studenter vid uni- 
versiteten i Portugal. 

Övertygade om sin överlägsna intelligens och viljestyrka, 
och om sina möjligheter att korrumpera, verkar Salazar-regim- 
ens generaler och politiker inte haft en aning om de stormar 
som hotade att uppsluka dem. Men ledarna för befrielse- 
rörelserna rörde sig fritt i varlden 1959 och 1960 började se de 
möjligheter Cabral hade talat om. Algerierna höll pA att vinna 
ett befrielsekrig mot Frankrike efter sex Ars grym krigföring, 
och de lovade bli tappra bundsförvanter. Överallt i varlden, 



inte minst i Vietnam, pilgick en utveckling som ingav dem stort 
hopp. 

Redan innan Abilio kom fram till Paris i slutet av 1960 hade 
Cabral i London hissat flaggan genom att tala vid en egen 
presskonferens i underhuset och publicera en anklagelseskrift 
mot den portugisiska kolonialismen, en engelsksprakig pam- 
flett som fick stor a pr id ni ng.^^ I juni 1962 nadde de ut ännu mer 
da Dulce Duarte fick framträda inför FNs speciella avkoloni- 
seringskommitté i Rabat. Hon sade inför kommittén: 

Som andra folk i de portugisiska kolonierna har kapverdierna aldrig 
haft en möjiighet att välja om de ville bli portugiser eller ej. De har 
blivit tvingade. Deras kamp gäller därför rätt till självbestämmande, att 
ta makten i sitt land fran portugiserna och att göra slut på det lidande, 
alltifrAn slaven till fascism, som den portugisiska dominansen har 
rnedf~rt.~' 

De hade velat ha fredliga förändringar, och hade upprepade 
ganger vädjat om det. Man maste understryka att detta var mer 
an ett propagandistiskt trick. Cabral och de som stod honom 
närmast, främst Aristides Pereira, fruktade valdets följdverk- 
ningar ocksa sedan de accepterat att väpnad befrielsekamp var 
oundviklig. De hade inga illusioner om valdets "renande 
kraft". De insag att befrielsekrig riskerade att urarta i terrorism 
och att detta kunde vara ett dödligt hot mot deras sak. Det 
finns belägg för att de motstod sadana frestelser. Under alla de 
Ar av krigföring som följde efter 1962 vägrade PAIGC och dess 
armé att anfalla civila mal, de dödade inga fangar och torterade 
inga förrädare. Detta är vad de hävdade, da och senare, och 
författaren till dessa rader hörde till de utländska observatörer 
som hade god överblick och kunde bekräfta att befrielse- 
kampen faktiskt fördes med ett minimum av nödvändigt vald. 

51. Pamflett som publicerades för Cabrals räkning 1960 av Union of 
Democratic Control, London (1914-64), The Facts about Portugal's 
Afncan Cobnies, i en översättning som jag gjorde själv efter Cabrals 
franska text. Författaren använde sin pseudonym Abel Djassi, ett namn 
som han vid den tiden levde under i Bames och Mortlake, London. 
Den finns Atergiven i M. Wolfers (red. och övers.) Arnilcar Cabral: Unity 
and Struggle, London 1980. 

52. Dulce Duarte, "A Dimensäo altural na estratégia de libertaqao 
national: os fundamentos culturais da Unidade GuinKabo Verde", i 
Continuar Cabral. 



Ända behövdes en ansenlig mängd militärt vald. "Och medan 
kampen fortsatte," kommenterar Pereira Ar 1986, "försökte vi 
bedöma dess konsekvenser för det materiellt mycket efter- 
blivna bondesamhället Guinea." Kampen spred sig snabbt över 
kolonin när den väl börjat i januari 1963. 

Men vad betydde det för sättet att tänka hos de bönder som nu an- 
vände moderna, till och med sofistikerade, vapen? Vi undrade men 
fann inga klara svar. Vi var tvungna att ta till väpnad kamp. Det fanns 
ingen annan utväg. Och ända var det en valdshandling också mot vara 
bönder, en valdsam förändring av mentaliteten i byarna. En farlig vag! 
!3 vi sade till oss sjäiva: Vi bör trots allt fortsätta, sedan far vi se.. . 

Men om den väpnade kampen pil fastlandet i Guinea visade 
sig lika möjlig som nödvändig, sa gällde samma slutsats inte 
alls öarna i havet. Medan de bästa kapverdiska studenterna 
och andra frivilliga tog sig till Conakry och därifran till 
PAIGCs befrielsearmé, sa fanns där andra, särskilt i den stora 
kapverdiska kolonin i Dakar i Senegal, som gav uttryck för 
tvivel och missnöje. Efter ett hemligt partimöte i Dakar, i juli 
1963, förklarade Cabral att det fanns manga i denna kapverd- 
iska koloni som inte alls kände sig lockade av nationalismens 
utmaningar, men som inte desto mindre "uppmärksamt har 
följt var organisations goda arbete i Guinea. De har ända fragat 
nagra av dem varför vårt parti gör sa mycket för Guinea och SA 
litet för Kap Verde?"53 

Det var en besvärlig fraga, och den förblev besvärlig. Cabral 
bemötte den genom att utöka partiets arbete med att publicera 
appeller för förändring och att mobilisera stöd pa öarna. Deras 
appeller till FN, till exempel, hade visat öarnas verkliga 
koloniala status gentemot varje portugisiskt försök att pasta att 
öarna var "transatlantiska provinser" med samma rättigheter 
och möjligheter som andra. Var och en, hävdade han, som tog 
hänsyn till alla PAIGCs ansträngningar "att mobilisera folket, 
att i hemlighet cirkulera partidokument, att isolera de 
portugisiska trupperna och PIDE eller annat, "kan bara hAlla 
med om att kampen pa Kap Verde inte är eftersatt jämfört med 
kampen i Guinea." 

53. Om partimötet i Dakar: "O Desenvolvimento da Luta em Cabo Verde: 
Comunicado da reuniäo de quadras responsiveis", 17-20 juli 1963, 
stencil, PAIGC Dakar. 



Det var en optimistisk överdrift, och samma uttalande frAn den 
21 juli 1963 fortsätter med ännu mindre realistiska tongilngar. 
"Vart parti vet att kampen pA Kap Verde just skall träda in i en 
ny fas, en viktig utveckling SA snart vissa problem ar lösta". 
Dessa problem var, i förtroende sagt, att smuggla in vapen och 
soldater till ögruppen, och att pAbö j a  befrielsekriget dar. Men 
dessa problem skulle inte lösas eller ens närma sig en lösning 
1963. 

Hur otroligt det an kan lata var dock personerna som skulle 
tackla detta problem redan pA vag. Uttalandet den 21 juli not- 
erade att bland de kapverdiska nationalister som var nar- 
varande vid Dakar-konferensen fanns en som "nyligen hade 
kommit från Angola". En som flytt frAn den portugisiska 
armén som dA bekämpade de stora upproren i Angola var, 
24 Ar gammal, med löjtnants grad, Silvino da Luz. 

Silvinos ankomst innebar faktiskt en ny fas och nya förebud; 
Mindelo-laroverkets elever som Abilio hade mobiliserat 1959- 
60 trädde in pA scenen. NAgra kom fran portugisiska universi- 
tet och en handfull, som Silvino, kom frAn den portugisiska 
armén. De skulle bli de kapverdiska kommendanterna i be- 
frielsekriget. 

Nar man betraktar deras öden i efterhand förefaller det dock 
anmärkningsvärt att de över huvud taget lyckades ta sig SA 
lAngt. 

Abilio kom ner till hamnen för att säga adjö till mig. Jag minns hans 
sista ord som om det vore i &r. Han sade: 'Du skall alltså lyda in- 
kallelseordern och ga in i den portugisiska amen. Och lära dig allt du 
kan. Nar vi är redo för det kommer deserteringcorder fran partiet. DA 
skall du söka upp oss. 

Detta sades hösten 1960, och 1986, dA Silvino da Luz letar i sitt 
minne och sina arkiv, ar det 26 Ar senare. Men sökandet bar 
frukt för Silvino har ett livligt minne och dokument som styrk- 
er det. Dessutom ar han Kap Verdes utrikesminister, och i 
högsta grad metodisk. Han är en stark personlighet med ett 
välfunnet sinne för humor, och han delar sina kamraters 
respekt för historiens krav. Han och jag har kant varandra i 
mAnga år och delat mAnga upplevelser, varav somliga varit 



angenäma, men jag har aldrig tidigare hört detaljerna om hur 
han flydde fran den portugisiska armén. De har sin plats i 
historien. 

Han hade gatt med i den underjordiska befrielserörelsen 
PAIGC tillsammans med ett dussintal laroverksstuderande 
efter att Abilio kom till Bissau 1958. Ett Ar senare, vid tjugo Ars 
Alder, gick han ut läroverket och satsade p3 högre utbildning i 
Ghana som d3 gick in i sitt tredje Ar som självständig stat. Nar 
detta visade sig omöjligt sökte han till medicinstudier i Portu- 
gal och gick framgangsrikt igenom inträdesprövningarna till 
universitetet i C ~ i m b r a . ~ ~  

Men myndigheterna tillät mig inte böja förrän 1960, det vill saga när 
jag kunde bli inkallad, och sedan beordrade de mig till Lissabon för att 

igenom officersutbildning. Partiets instruktioner var att acceptera 
detta och använda erfarenheterna i befrielsekamuen som, det insån vi ., 
redan, troligen lag framför oss. 

Tre andra i samma grupp följde samma handlingsmönster: José 
Brito, Honorio Chantre och Joaquim Pedro da Silva. 

Händelserna utvecklades nu snabbt. Knappt hade Silvino 
gatt igenom en sex manaders utbildning i Portugal förrän 
Angolas huvudstad, Luanda, exploderade i ett uppror lett av 
MPLA, Angolas spirande befrielserörelse. Det var i februari 
1961. 

Portugiserna började genast samla ihop trupper till Angola, och vid 
den tiden fick jag ett brev fran Abilio [som d& befann sig i Paris som 
medlem av PAIGCs verkställande kommitté]. Vi skulle ta oss ut ur 
Portugal genom att fara till Angola och väl dar desertera så snabbt som 
möjligt efter att ha kontaktat MPLA. Eller, om det var omöjligt att f A  
kontakt, desertera till va j e  pris. 

Som löjtnant kom Silvino till Luanda med de portugisiska 
förstärkningarna i maj 1961: "Verkligen en hemsk tid, för det 
pagick massmord pil afrikaner i Luanda och utanför staden". 
Man bör komma ihag att februariupproret i Luanda följdes av 
ytterligare en resning i de norra distrikten i Angola, som leddes 
av en lokal rörelse, da kallad UPA, senare FNLA. Revolten i 
norr hade ett vilt och mordiskt förlopp och ledde till att unge- 
fär tvahundra portugisiska nybyggare meningslöst dödades. 

54. Silvino da Luz, olika intervjuer, främst 1986. 
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Men de portugisiska repressalierna som följde pa dödandet var 
ännu värre. Ungefär 20 000 angolanska afrikanska civila, 
framför allt sadana som var nagot läskunniga och därför 
antogs sympatisera med angolansk nationalism, förföljdes och 
dödades utan misskund. Siffran 20 000 är därvid att betrakta 
som en försiktig uppskattning enligt tillgängliga fakta. Ingen- 
ting annat som portugiserna hade gjort eller skulle göra i 
kolonierna kunde mäta sig med detta, och dödandet slutade 
inte förrän mot slutet av 1962. Silvino tvingades, mycket illa 
berörd, bevittna mycket av detta. 

Under dessa omständigheter var det oerhört svart att ni3 
kontakt med det skingrade och krossade MPLA, och möjlig- 
heterna att bara fly fran armén var knappast bättre. 

Honorio Chantre lyckades ta sig över gränsen till Zaire. Men han och 
jag var de enda som undkom armén i Angola. Baro (Joaquim da Silva) 
lyckades fly medan han fortfarande var i Portugal, men José Brito togs 
medan han försökte fly fran Angola och ställdes framför en exekutions- 
pluton. Själv lyckades jag f3 en viss kontakt med MPLA liksom med 
tvi3 oliktänkande portugiser i armén, en socialist och en kommunist. Vi 
utbytte idéer och dokument, i hemlighet givetvis, men jag förstod att 
PIDE var mig pil sparen. 

Man föreslog att jag skulle till Lissabon p& en kurs, men jag anade 
ugglor i mossen och vägrade. De upprepade erbjudandet i början av 
1963 och den har gangen tackade jag ja. Men jag lämnade Angola en 
vecka i förväg och på ett plan som stannade till i Kano, i norra Nigeria. 
Det skulle bli min enda chans att fly. Lyckligtvis fick jag där hjälp av en 
nigeriansk immigrationstjänsteman. Fortfarande har jag inte fatt reda 
p& vem det var. 

Det var tur, för det visade sig att den portugisiska polisen p& 
planet redan misstänkte att Silvino skulle försöka fly. 

De fragade flygplatspolisen om och om igen efter mig, och till raga pil 
eländet försenades planets avfärd da en passagerare hade dött pil 
vägen fran Luanda. De var tvungna att landsätta liket och ga igenom 
tidskrävande formaliteter. 

Men den nigerianske immigrationstjanstemannen gömde mig pi3 
sitt kontor och smugglade sedan ut mig ur ankomsthallen. Hoppa ner 
fran det har fönstret, sade han, så skall du finna en cykel. Ta den så 
skall jag följa med dig. Sen tog han mig till en vaktpost vid grindarna 
och skuffade in mig i kuren till dess att planet äntligen startade. 



Det var Nigerias tredje självstandighetsår och de nigerianska 
sympatierna med de ännu koloniserade var starka. 

Därefter fick Silvino Ater bege sig till ankomsthallen pA 
Kanos flygfält och bli utfragad av en brittisk polis, som visade 
mindre medkänsla. 

Vem var jag och varför hade jag hoppat av planet? Jag sade att jag hade 
gjort det som en patriotisk plikt. Det uppskattade han inte och sparra- 
de in mig i ett hotellrum nagonstans i Kano. Dar hölls jag kvar i fyra 
och en halv manad. Med galler för fönstren och en vaktpost utanför. 

Men turen höll i sig, aven om det dröjde. 

Du kanske kommer ihiig att OAU, den afrikanska enhets- 
organisationen, da bildades i Addis Abeba. De nya medlemsstaterna, 
inklusive Nigeria förstas, beslutade att bryta förbindelserna med 
Portugal och dess kolonialregeringar. Det var en stor hjälp. För jag 
hade lyckats smuggla ut brev med pojken som kom med mat till mig, 
jag gav honom de pengar jag hade. Jag skrev till Amilcar som da fanns 
pa PAIGCs huvudkontor i Conakry [tidigare franska Guinea, närmsta 
granne till "portugisiska Guinea"]. Men jag skrev ocksa ett brev till 
tidningarna i Lagos. En av dem tryckte det med en stor rubrik. SOS 
frdn en anluf lh  portugisisk officer eller något liknande, till hälften 
missuppfattat. Men det fungerade. Den brittiske polisofficeren kom till 
mig med urklippet och ville veta hur jag hade smugglat ut brevet. Jag 
sade att jag lagt det p& brevladan. 

Efter dessa manader i husarrest i Kano släpptes Silvino sa 
smilningom i juni 1963. 

De körde helt enkelt ut mig p3 gatan, utan ett öre pi3 fickan och 
lämnade mig dar. Nar de släppte mig bad jag dem sända mig till 
Léopoldville [Kinshasa, huvudstad i före detta belgiska Kongo]. Jag 
visste att MPLA hade ett kontor dar och jag ville g& med i MPLA och 
slåss för Angola. Jag vet inte, det kan ha varit en slags skuldkänsla för 
att jag tjänstgjort i den portugisiska armén i Angola, en slags 
hedersskuld. Men polisen gjorde ingenting alls för mig. 

Fortfarande utan ett öre pA fickan lyckades Silvino ta sig till 
Lagos. "Jag hade tur igen, för nAgon socialvArdare lyckades 
hysa in mig i ett Alderdomshem, och dar stannade jag i tvA 
manader." Han skrattar At minnet av sig själv, en magerlagd 
men stark 24-åring i ett Alderdomshem. 



W a n  mlddes jag av ett brev från Amlcar i Conakry. Amilcar skrev att 
jag kunde fara till Léopoldville och gA med i MPLA om jag verkligen 
önskade det. Men PAIGC behövde mig och han ville att jag skulle fara 
till Conakry. Jag gav mig iväg så snart jag kunde och kom fram till 
Amilcar till slut i juli 1963. 

Den afrikanska nationalismens historia under dessa år bestar 
av en rad tillfäiligheter, chanser som man tog, eller i sista 
sekunden missade. I efterhand kan nationalismen tyckas vara 
ett enkelt val och en oemotståndlig kraft. Sa framstod det 
knappast vid den tiden. Av en händelse hade Amilcars brev 
natt Silvino och Silvino gjorde sin entré i ett ögonblick som var 
nagot av en vändpunkt. 

Det verkade gA bra i kriget för att befria "portugisiska Guinea" 
f r h  kolonialism och grunda ett fritt land som ännu inte fatt 
nagot namn - under en lång tid var "Kinara", efter ett omrade 
i den södra regionen, ett omtyckt förslag - men till slut kom 
"Guinea-Bissau" att ta ö~erhanden .~~  Efter sex manaders 
strider i skogarna hade flera omraden tömts pa portugisiska 
tjänstemän, trupper och handelsmän, och koloniala mot- 
offensiver med förstärkningar fran Portugal hade helt miss- 
lyckats att ta loven av upproret. De afrikanska grannstaterna 
var hjälpsamma i varierande grad. Regeringen i (f d franska) 
Guinea i söder hade ändrat sin ursprungliga fientliga hållning 
och tycktes nu vara en vän. Cenegals regering i norr oroades av 
"kommunism" inom PAIGC men gick med p& att se mellan 
fingrarna med försiktiga rörelser över gränsen. Medan PAIGC 
hade sitt externa huvudkvarter i relativ säkerhet i Conakry, 
huvudstaden i (f d franska) Guinea, kunde Cabral och hans 
närmaste män träffas i Dakar under förutsättning att de var 
diskreta. Allt kunde ha varit mycket värre. 

Vid tiden för och strax efter det hemliga mötet i Dakar i juli 
1963 hade Cabral redan utvecklat sin vinnande strategi. Det 
kunde man tydligt se tre-fyra Ar senare, även om de portugis- 

- 

55. En nilgorlunda detaljerad historik över kriget i "portugisiska Guinea" 
och dess förvandling till republiken Guinea-Bissau, finns i B. Davidson 
No Fist 13 Big Enough to Hide the Sky, Zed Books, London 1981, ny 
upplaga 1984. 



iska kommendanterna ocksil i fortsättningen förblindades av 
rasism och inte förmadde se motstandets framgilngar. 1964 
lyckades partiledningen satta stopp för flera desperata utbrott 
av brist pa disciplin och lokal tyranni vid ett krismöte i 
skogarna i södra Guinea. Genom att bygga vidare pil detta lade 
man grunden för en mobil armé av gerillatyp. "Tre tusen 
frivilliga anmälde sig," berättade Cabral1967, "och till att börja 
med valde vi ut niohundra." 1965 framstod den militära 
strategin tydligare. Den gick ut pil att locka de portugisiska 
kommendanterna att sprida ut sina trupper, till antalet be- 
tydligt starkare, pil manga olika befästa lager och baser. 1966- 
67 hade dessa kommendanter faktiskt splittrat sina styrkor pA 
flera hundra befästa positioner och började bli inträngda i 
dessa av smil enheter av PAIGCs vaxande armé som belägrade 
dem. Fast det gick ungefär iltta portugisiska soldater pil en 
gerillasoldat, hade gerilla-armén en ökande rörlighet och en 
förmaga till snabba koncentrationer och kunde nu försvara 
stora zoner dar fienden var utdriven utom vid stora offensiver. 
Dessa "befriade omraden" - till skillnad friln "omtvistade 
omraden" dar ingendera sidan hade överhanden - kom att bli 
sociala och politiska laboratorier för "folkmakten" och gras- 
rotsdemokratin, vilka skulle bli grundvalen för den nya staten. 

Ett nytt stadium började 1966 nar man började använda 
granatkastare, smA bärbara kanoner (rekylfria 75 mm vapen), 
och bazookas mot fiendens befästa läger och punkter. Vid slutet 
av 1966 kunde Cabral rapportera att man i över 100 attacker pil 
befästa positioner under Aret hade lyckats Ödelägga 25 fiende- 
läger, varav flera var mycket viktiga, och skada ytterligare 25. 

Bättre utbildning främst i de befriade omradena, bättre 
vapen som nu främst kom fran Sovjet, attacker i större skala pA 
befästa lager, isolerade posteringar, vägar, hamnar och större 
installationer skapade en situation dar PAIGC visade sig ha det 
strategiska initiativet och inte släppte det ifran sig. Ser man 
nilgot framat bekräftades detta Ar 1968. Vid slutet av det Aret 
kunde man saga, om an bara privat, att befrielsekriget var 
vunnet, aven om en rad harda strider Aterstod. Varken de por- 
tugisiska kommendanterna eller deras mAnga och mäktiga van- 
ner förmadde inse detta;men till slut tog de förnuftet tillfanga. 

Cabral hade utvecklat denna vinnande strategi under sina ar 
av "fältstudier", bade av den portugisiska fascismens mentali- 
tet och av realiteterna i Guinea. Det förstnämnda lärde honom 



att de portugisiska kommendanterna skulle svara enligt kon- 
ventionella militära regler och samtidigt ständigt underskatta 
"infödingarnas" skicklighet och mod. Det andra hade gett 
honom uppfattningen, som visade sig stämma, att gamla 
former av bondemotstånd - som i Guinea upphörde först pA 
1930-talet - framgangsrikt kunde översättas till nya former, 
förutsatt att man prioriterade böndernas intressen. Kriget 
fortsatte mer eller mindre efter de linjer Cabral hade utstakat 
och oftast ocksa förutsett, fastän ingenting visade sig vara 
enkelt och det inte saknades bakslag, misstag och brister pA 
grund av den mänskliga naturen. 

Denna framgang berodde pil hans detaljerade och 
mödosamt realistiska analys av folkens sociala struktur och 
kultur i kolonin. Genom att göra och för andra klargöra denna 
analys visade han sin sällsynta bedömningsförmAga, bAde när 
det gällde att ta vara pil väsentligheter och samtidigt undvika 
att förfalla till dogmer och doktriner. Människor följde honom 
genom utmaningar och faror därför att han sade vad han 
tänkte, men ocksa därför att de insag att det han tänkte var 
avgörande för deras egen situation. Vid Dakar-mötet i juli 1963 
tog Cabral upp situationen pA Kap Verde. Grundläggande 
fragor av väidig betydelse för hela rörelsen var ännu obesvar- 
ade. Hur sAg strukturen och kulturen ut där? Hur skulle dessa 
analyseras med tanke pA befrielsekampen? 

Protokollen frAn detta möte i Dakar visar att Cabrals före- 
ställningar var överlägsna pionjärernas gamla nativismo, re- 
gionalismen, och skribenterna i Claridade. Dittills hade knappt 
nagon kapverdisk analys gatt utöver den portugisiska och 
koloniala rasismens hudfärgskategorier, och även de f A  som 
kommit SA lAngt hade menat att klass och hudfärg maste vara 
synonyma begrepp. I ett av Chridades sista nummer, frAn juli 
1948 hade Fogo-författaren Teixeira da Sousa sammanfattat 
denna ståndpunkt. Han skrev: 

Vi kan säga att Fogo har fyra klasser - de vita; mulatterna, som har- 
stammar f r h  en vit fader och en moder som ar mulatt eller svart, de 
som vi i vardagslag kallar mestiser; de verkliga mulatterna, vilket innebar 
avkomma av fader och mödrar som ar mulatter; och slutligen den klass 
som utgör m okt.'^ 

-56. T. da Sousa, se C. L. Pereira, Alguns Aspectos da ResisteMn caboverdeana 
atraves de Meio Skulo de Imprensa, 191 1-61. 
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Cabral lade alla dessa föreställningar At sidan. Han sAg p5 
verkligheten bortom hudfärgen utan att pA nAgot satt förneka 
dess kulturella betydelse - trots allt hade han sedan barn- 
domen levat med detta. Till att börja med borde man skilja 
mellan samhället i de kapverdiska staderna och pil lands- 
bygden. PA den senare fanns i huvudsak ett litet antal stora 
jordägare. 1963 var de mycket f A  eftersom deras stora in- 
teckningar hade kostat mAnga av dem deras egendomar och 
dessa hade övergatt till Banco Ultramarino. Detta fatal relativt 
rika personer, söner till de gamla senhores, skulle utan undan- 
tag motsatta sig tanken pil en antikolonial befrielse, eftersom 
kolonialväldet var den enda garanti de hade kvar för sina 
privilegier. 

Sedan fanns dar smA jordägare, förhallandevis manga, som 
huvudsakligen levde p3 arrenden i pengar eller in natura. 
MAnga ägde inte mer an tre hektar och kunde tankas stödja 
självständighet men de skulle vara tveksamma och opalitliga 
pA smAborgerlighetens vis. Lantarbetarna var SA f3 att de po- 
litiskt inte utgjorde nagon viktig kraft. Men landsbygds- 
befolkningens stora massa kunde säkerligen vinnas för be- 
frielsens idéer. Det gällde parceiros (delbrukare som vanligen 
fick behalla som arbetslön hälften eller en tredjedel av sin Ars- 
produktion medan resten gick till jordägaren), det gällde i än 
högre grad rendeiros som betalade arrende i pengar. 

För arrendatorn lever under det ständiga hotet om sanktioner om han 
inte kan betala. Kan han inte betala i kristider kommer hans boskap, 
hans redskap, t o m dörren till hans hus, fönstren eller taket, att tas i 
beslag. Sii han drömmer om att fii aga ett stycke jord. Siidana som han 
har de starkaste skälen för att stödja befrielsekampen. .." 

Cabral fortsatte med att analysera stadernas samhällen. Den 
urbana "pyramidens" bas utgjordes av lönearbetarna och de 
arbetslösa, men de kan inte betraktas som en medveten ar- 
betarklass. Över dem fanns en slags smaborgerlighet bestaende 
av de lagavlönade tjänstemannen i den offentliga och privata 
sektorn, men ocksa läroverkseleverna (med läroverk numera 
bade i Praia och Mindelo), advokaterna, nAgra fii läkare och 
liknande. Ovanför dessa fanns en liten grupp kapverdiska 
arbetsgivare med oklara lojaliteter, "...fastan de har en 

57. Cabrals analys finns i A. Cabral, Unitt! et Lutte, (samlade skrifter) Paris 
1975,2 vol, Vol 1, sid 150ff. 



borgerlig livsstil kan man inte kalla dem en nationell borger- 
lighet utan snarare en utväxt av den portugisiska borgerlig- 
heten under kapverdisk täckmantel". Den harskande klassen 
pA Kap Verde, avslutade Cabral, var den koloniala khsen.  
"Borgerligheten som exploaterar kolonin lever i Portugal och 
utövar sin makt genom regimens repressiva apparat. Det är 
därför den sociala kampen p& Kap Verde sammanfaller med 
den nationella kampen." 

Därav följde vidare - och händelseutvecklingen skulle iter 
ge honom rätt - att de sociala grupperna i pyramidens topp, 
vare sig de var kapverdiska tjänsteman eller portugisiska 
tjansteman, vita eller bruna eller av nigon annan färg, inte 
skulle visa annat an fientlighet. "Ända kan vi inte bortse frAn 
att nAgra av dessa personer har nationalistiska känslor ...p A 
grund av de hinder den koloniala verkligheten ställer upp för 
dem kan äldre kapverdiska tjansteman uppfatta nationell be- 
frielse som en möjlig fördel för dem själva.. ." Sadana personer 
skulle vara en Aterhallande kraft och under tiden tjäna fienden, 
men en del av dem kunde ocksa höra till "de möjliga". 

Om det var möjligt att framgAngsrikt starta ett uppror pA 
fastlandet, och det var det i juli 1963 aven om det ännu miste 
konsolideras, varför skulle det vara omöjligt med uppror pil 
ögruppen? !%m vi har sett framfördes fragan försiktigt i Dakar, 
eftersom "vissa problem Aterstod att lösa". Men man kunde 
göra förberedelser. Dessa fordrade frivilliga med militär er- 
farenhet och dessutom möjligheter för specialiserad militar- 
utbildning. 

Abilio Duarte, som vid denna tid hade sin bas i det nyligen 
befriade Algeriet, rapporterade att faciliteterna kunde erhdllas 
med algerisk hjälp. De frivilliga, A sin sida, fanns ocksa till 
hands - inte mAnga men tillräckligt manga, inklusive Honorio 
Chantre, Silvino da Luz och Joaquim da Silva som hade varit i 
den portugisiska armén, Julio de Carvalho och andra studenter 
utsmugglade frAn Portugal langs den flyktväg som skapats av 
Amaro da Luz. I denna grupp fanns ocksA den framtida kom- 
mendanten och premiärministern Pedro Pires, en nyckelperson 
under de följande Aren. 

Men diskreta och lämpliga möjligheter för specialiserad 
utbildning visade sig fortfarande svira att finna. Algerierna 
var villiga att hjälpa till, men var upptagna av den mängd 
problem som deras nyvunna självständighet ställde dem inför. 



En öppning visade sig i Kina, och Honorio Chantre gick 
igenom en utbildning där. Andra, som Silvino da Luz, fördrev 
tiden med att flytta till Senegal på algeriska pass. Där skrev de 
in sig på universitetet i Dakar för att studera på medicinsk 
fakultet. "På det sättet," minns da Luz, "kunde vi Atminstone 
få nAgot att äta, och dessutom var vi allvarligt syftande 
studenter." 

Men de tänkte alltjämt p3 landsättningsplanen, och slutligen 
fann man en lämplig utbildningsplats. I början av 1966 blev 
Pedro Pires och delar av gruppen välkomnade på Kuba, och de 
övriga följde dem snart. Nu var de trettio man och p3 Kuba 
kunde de få den utbildning de önskade. De formerade sig efter 
egna önskemal; i tvA grupper som skulle penetrera ögruppen, 
en under Honorio Chantre på Sant'Antäo och den andra under 
Pedro Pires pi3 Santiago. De fick utbildning i att använda 
bärbart artilleri, granatkastare och liknande. I början av 1967 
övade de landsättning fran båt under simulerade fientliga an- 
grepp, att ta sig i land, den överlevnadsteknik och den 
anfallstaktik som man kunde förutse behövdes. "Vi visste 
mycket val att vi alla inte skulle ta oss igenom", säger Olivio 
Pires, en i SanYAntäo-gruppen. "Men vi var redo. De åren var 
vi redo för vad som helst."58 

Men först måste de finna ett fartyg som kunde ta dem fran 
Kuba direkt till Kap Verde si3 att de skulle kunna dyka upp 
som en fullkomlig överraskning. Och dessutom behövdes 
ytterligare ett fartyg med proviant och ammunitionsförråd.. . 

58. Olivio Pires, intervju 1986. 
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Kampen på öarna 

Fran de avlägsna öarna kom under tiden knappast nagot utom 
tystnad eller uppslitande nyheter om motgångar. Det som nu 
hände där skulle komma att visa sig värdefullt vid vänd- 
punkten 1974, men vid den tiden verkade det inte vara nagot 
av betydelse. PIDE var allt mer aktivt och tyvärr allt bättre pil 
sin uppgift. Den enda tillförlitliga kommunikationsleden in och 
ut gick via Amaro da Luz i Lissabon. Ocksa den vägen hade 
sina svhigheter och kom att bli osäker och dessutom langsam. 

Indiskretioner och förräderi bidrog till att tunna ut leden 
som aldrig varit särskilt omfångsrika. Men fortfarande höll 
sma grupper ut, främst i Santiago och Säo Vicente. Crisanto 
Lopes hade överlämnat sin brobyggande verksamhet 1963 och 
gatt i land för att stärka moralen hos hamnarbetarna i Mindelo. 
"Kring 1970 hade vi byggt upp en stark particell med kanske 
tjugo man," berättar han. "Vi möttes i hemlighet pA sön- 
dagarna när det blivit mörkt." Adriano da Cruz Brito, som 
kallades "Dul", var ansvarig för att halla gruppen intakt. När 
till exempel José do Rosario 1966 beslutade att gA till sjöss 
eftersom han inte kunde f A  arbete i land, "sade Du1 nej, jag 
borde stanna i hamnen, för om alla ger sig i väg, vem ska da bli 
kvar?" En annan hamnarbetare som följde samma rad var Jos6 
Soares, som varit kontraktsarbetare pA Sáo Tomé. Han ut- 
arbetade en plan för att ta sig till Conakry och ga med i den 
vapnade kampen i Guinea. "Jag sparade pengar i tre manader 
och bad sedan Du1 om en kontakt där. Men Du1 vägrade. Han 
sade att jag inte skulle Aka." Vid den tiden cirkulerade Du1 
regelbundet partiskrifter och tal som han bandat frAn Radio 
Libertaqao, PAIGCs radiostation, som vid den tiden inrättats 
med svensk teknisk hjälp i Conakry. 

Rådgivning och skrifter kom ocksa fran Arnaro da Luz i 
Lissabon. Han hade själv andra problem som han funderade 
över. Han hade fatt order av Arnilcar "i ett brev som jag fick 
använda vid behov som ett personligt tillstand för att stanna i 
Lissabon", att bli kvar i Lissabon och inte försöka gA med i den 
vapnade kampen. Hans uppgift var att utvidga partiets kon- 



taktnat och medlemskader och att smuggla ut frivilliga till 
kriget fran Portugal. Allt detta visade sig 

Jag hörde till de f& av oss som hade ett jobb, så jag kunde försörja 
andra lika val som mig själv. Men vi var tvungna att lära oss det 
underjordiska arbetet, och det är en gata att PIDE undgick att f& tag i 
oss. De kanske tänkte att andra bara skulle fly om vi blev arresterade. 
Och nagra studenter som hotades av inkallelse, Julio de Camalho och 
andra, flydde verkligen till Frankrike innan de anslöt sig till den 
väpnade kampen. 

Han talar om ett annat problem under dessa Ar, som utgjordes 
av den antifascistiska rörelsen inom själva Portugal. "Vi var 
naturligtvis en del av den rörelsen. Men samtidigt maste vi 
halla oss till vart parti och dess antikoloniala malsattning." Vid 
vart samtal 1986 bekräftar han att det portugisiska kommunist- 
partiet, som utgjorde kärnan i den antifascistiska rörelsen i 
Lissabon Ar 1957 hade gatt med pA att inte försöka upprätta 
underavdelningar i kolonierna, utan i stallet instruera sina 
medlemmar att sluta sig till de antikoloniala rörelserna. Men 
den överenskommelsen pa "toppnivå" nadde inte alltid anda 
fram. 

Vi kande det som om de tenderade att se oss som instrument för sina 
egna partiintressen som, hur rättmätiga de än var i Portugal, inte nöd- 
vändigtvis sammanföll med vara målsättningar. Sa vi fick lov att 
försvara var egen kamp inom ramen för den portugisiska rörelsen. 

Den enda representanten för det portugisiska kommunistpartiet p5 
Kap Verde var en äldre tysk flykting som levde p& Fogo. Men vara stu- 
denter som kom på semester till Kap Verde tillhörde också den portu- 
gisiska antifascistiska rörelsen. De såg sig själva som marxister och 
förväntade sig att vara aktiva pi3 öarna också skulle vara marxister, och 
när det visade sig att så inte var fallet, atervande de missnöjda till 
Lissabon. Och så blev det en massa meningslöst prat och intriger. 

Han talar om studentrörelsen 1968 som fick sitt främsta uttryck 
i Paris. Detta ledde till 

illusioner om revolution, särskilt bland vara studenter vid universitetet 
i Coimbra. Dar mötte jag tvivel p3 vart parti. Det berodde kanske p& att 
de var litet radda att var nationalism skulle kunna bli reaktionär. Eller 
också kände de kanske att ungdomen borde stii i första ledet och till 
exempel försvara vart parti mot smilborgerliga tendenser och SA vidare. 

59. Olika intervjuer fr&n 1986. 



Det skulle bli fler störningar av det slaget, för det rildde stor 
förvirring om idéer och malsättningar. Men vi höll ju själva pil, 
säger Amaro 

att arbeta oss igenom det. Till att börja med hade vi tagit emot partiets 
direktiv och förklaringar utan vidare, först via Paris, sedan fran 
Holland efter att Olivio Pires kom dit i slutet av 1968. Vi såg var vi stod 
och vad som fanns att göra. Manismen var kanske ett oundgängligt 
verktyg, men vi d s t e  lära oss att använda det i var koloniala situation, 
i Cabrals efterföljd. Problemet var i själva verket av gammalt datum - 
hur kunde man vara del av den revolutionära rörelsen i Europa och 
ända föra en självständig kamp för frigörelse i kolonierna? Problemet 
var ännu svarare för oss som kontinuerligt fick mycket hjälp från 
rörelsen i Portugal. 

Kärnan i detta känsliga problem var att rörelsen i Portugal 
naturligtvis ansag att fascismen maste störtas innan kolonial- 
ismen kunde krossas. Men Cabrals lära var precis den mot- 
satta; och det var Cabral som skulle f A  rätt. Men detta var av- 
lägsna fragor för de aktiva pil Kap Verde. De visste ingenting 
om teoretiska motsättningar eller ens om revolutionens his- 
toria. De läroverkselever som gatt ut skolan gick ut i kriget 
eller höll sig lugna i statliga arbeten, och ledningen övergick till 
eleverna i den följande "generationen", som var sex eller sju Ar 
yngre. Mycket fa av dessa hade ännu fatt medlemskap i det 
alltmer hemliga partiet. 

"Vi levde under en kulturell mörkläggning," minns Luis 
Fonseca, han som i hemlighet läste sin styvfars partidokument 
och som 1986 var sekreterare i den stora partisektionen i Praia. 
"Det fanns inga böcker som kunde förklara var koloniala situa- 
tion, ännu mindre ifrågasatta den. Den första radikala bok jag 
nagonsin såg tillhörde min styvfar och handlade om rätte- 
gången mot en kubansk revolutionär. Jag ville naturligtvis veta 
mer." Hans galghumor fran förföljelsens tid finns kvar. 

Jag hittade mer i regimens böcker. De attackerade marxismen med 
langa citat fran Lenin och så vidare. Sedan kring 1962 fick vi studenter 
vara första PAIGC-dokument via Du1 i hamnen. Nagra av oss blev 
relegerade fran läroverket, men vi gav inte upp. 

De relegerades för att ha protesterat mot läroverkets rektor, 

en verkligt fascistisk typ som försökte tvinga fram lojalitet mot fasc- 
ismen. Vi kallade honom Semente de Mango, mangokaman, och klottra- 



de slagord mot honom p& väggarna. När läroverket stängdes pil gmnd 
av det sammankallade vi den första politiska demonstrationen nagon- 
sin mot regimen. Vi marscherade från läroverkstorget, i dag Prata de 
Zimbabwe, och ropade slagord mot mangokärnan tills polisen tog oss. 
Man kan nog Gga att denna lilla aktion var sprungen ur nationalism, 
av en slags nationell väckelse, fortfarande vag men framdriven av en 
längtan efter verklig förändring. 

De aktivister som kastades ut från läroverket fick överleva bäst 
de kunde. Luis Fonseca lyckades prata sig till ett jobb pA radio- 
stationen i Sao Vicente, Radio Barlavento, men fick snart 
sparken pA grund av sarkastiska kommentarer om myndighet- 
erna, t o m om guvernören, den stikt salazaristiske generalen 
Silvério Marques. Sedan arbetade han som Översättare till 
engelska i Mindelos anläggning för fryst fisk - "jag är rädd att 
översättningarna inte var nAgot vidare". 

Luis hörde till den handfull personer som nu blev föremal 
för reguljär förföljelse frAn PIDE. Han blev ofta arresterad och 
intagen för förhör, men ännu inte slagen eller torterad. 

Vi fortsatte att försöka lära oss. Vi hade Onésimo Silveiras dikter och 
dem älskade vi. On6simo sjalv hade aterkommit fran Säo Tom6 och 
tagit med sig böcker, ofantliga mängder med böcker. Lenins Staten och 
revolutionen och andra av den kalibern. Och det fanns andra dikter 
ocksa som kunde sporra oss. De som skrevs av Alda de Espirito Santo 
[fran Säo Tom61 och Noérnie de Sousa i Moqambique. Detta land ar vart, 
inte ert.. .Det blev också vart valsprak. 

On6simo flydde 1965 för att und& arrest, fast i sjäiva verket var 
han inte riktigt överens med PAIGC. Men han upprättade kontakt 
mellan oss och Silvino da Luz, [som da befann sig i Dakar innan han 
for till Kuba för att delta i landsättningsprojektet]. Med Silvinos hjälp 
bildade vi en particell med Carlos Reis [senare kapverdisk utbildnings- 
minister och 1986 ambassadör i Lissabon] och vi samarbetade också 
med stuveriarbetarna. 

PIDE underrättades om deras cell 1964 genom en budbärare pA 
vag till Dakar. Men MDE, som nu installerat sig bekvämt i en 
villa nära hamnen i Mindelo, gjorde sig fortfarande ingen brad- 
ska att arrestera dem. 

Jag tror de inte kunde föreställa sig att vi elever ensamma kunde ha 
målat slagorden pil väggarna med mera. De trodde att det skulle finnas 
en 'stor man' dold bakom det hela. -Vem är er ledare? var deras första 
fraga när de tog in o s  för förhör. Var ledare var naturligtvis Cabral, 



1Cingt bort i Guinea eller pil resande fot i världen. Men de misstänkte att 
det kunde vara Balthazar Lopes, den vördade före detta redaktören för 
Chridade. 

De var långt fran sanningen. När PIDE Ater tog Fonseca 1966, 
slog de honom efter att förgäves ha sökt igenom hans rum. "De 
gick igenom mina hyilor, men fortsatte inte med grammofon- 
skivorna, sa de sAg inte partibroschyrerna som jag gömt i 
skivfodralen." Men PIDE-inspektörerna hittade en bok av 
Bertrand Russel1 i vilken filosofen förklarade varför han inte 
var kristen - detta ansag de ovedersägligt subversivt. "Är du 
kristen eller protestant?" fragade en av inspektörerna Fonseca. 
Han slutsats var den värsta tänkbara, sA han togs med till 
fortet, deras fängelse pA udden ovanför den magnifika hamnen 
i Mindelo. TvA Ar senare, nar han Ater blev inlast dar, Adrog 
han sig reumatisk feber. 1966 hölls han bara kvar nagra dagar, 
men de arresterade honom Aterigen i januari 1967. Denna gAng 
fann han en kamrat i PIDEs kallare, "en portugisisk kom- 
munist som hade rakat bli maoist." En maoist, vad i all världen 
var det för nagot? Flera privata lektioner i revolutionens 
historia följde. 

Nar han släpptes igen 1967 hade han tröttnat pA att leka katt 
och ratta med PIDE. Han gick under jorden och ordnade en 
flyktväg över havet. Han blev Aterigen förrAdd. "PIDE släpade 
ut mig ur fartyget till Dakar, dar hamnarbetarna tidigare 
smugglat ombord mig. Jag blev bortförd med en gevärspipa i 
ryggen och kvarhallen till 1973, först i fortet och sedan i 
Tarrafal." Tarrafal hade sedan länge blivit huvudfangelset för 
de politiska fangama fran portugisiska Afrika, och det var 
manga som passerade cellerna där. Deras stränga och hopplösa 
isolering pA Santiago-öns nordspets ar ocksa en del av be- 
frielsekampen som inte kommer att glömmas. 

Det fanns andra som var med om samma sak som Luis 
Fonseca, och nagra av dem, t ex Carlos Tavares, har vi redan 
mött. Deras insats bestod i att de var trofasta nar deras kon- 
takter med PAIGC var sporadiska eller helt avbrutna, nar de 
inte visste nagonting om partiets planer, och slutligen under 
långa fängelsear. Men en eller ett par, som var äldre och stod 



närmare partiets ledning, hade Ar 1967 aningar om land- 
sättningsprojektet. 

En av dem var Lineo Miranda frAn Sant'Antao. Han var 
länge förste skolinspektör - "SA länge det nu fanns nAgra skol- 
or att inspektera" - 1986 ar Lineo en Alderman i detta land av 
unga människor. Han njuter av sin pension i ett fint litet sten- 
hus i Ribeira Grande-dalen och förenar det kapverdiska mora- 
beza, som ar nAgonting ännu bättre an gästfrihet, med ett gott 
minne och och en vidsträckt erfarenhet. 

Vi sitter pA Lineos veranda, skuggad av bananblad, och 
läppjar pA Sant'Antiios sträva grog fran en grannes trapiche, en 
lokal version av det karibiska utomhusbränneriet. Vi diskuter- 
ar landsättningsplanen som de blev tvungna att överge, vilket 
visade sig mycket klokt. Lineo ar en mild och artig man och jag 
tror, att han talar om detta med en viss tvekan, som om ett 
olyckligt minne. "Nog kunde de ha tagit sig i land, och det 
hade nog inte varit svart för dem att ligga i bakhall för portu- 
gisiska patruller." FrAn Lineos veranda kan man lätt se varför 
det var sa. 

Inget naturfenomen kan vara mer häpnadsvackande an den 
väldiga kanjonen Ribeira Grande (som inte bör förväxlas med 
Santiagos gamla huvudstad). FrAn dess smala botten, där 
Lineos hus ligger, reser sig vaggar i ren granit högt utom syn- 
hall. FrAn de söndertrasade bergen i inlandet kommer smA 
vägar som cirklar och slingrar i oräkneliga h3rnAlskurvor, me- 
dan smA bevattningskanaler rinner längs med väggarna pA de 
mest omöjliga stallen. Har har ocksA bönderna pA Sant' Antao 
gravt ut tvA meter breda terrasser för sockerrör och majs, och 
burit dit jord varifran de an kunnat hitta den. Gerillastyrkor 
skulle haft folk har som stött dem, och till och med hittat 
vatten. För det finns vatten har, den enda "floden" pA hela Kap 
Verde så vitt jag har sett, en liten back med gott vatten som 
ringlar sig nedför kanjonen frAn kallor högt uppe, ett sparsamt 
flöde som dock aldrig sinar. 

"I efterhand ar det lätt att inse," medger Lineo, "att det var 
ett företag som var dömt att misslyckas. De skulle ha tagit sig i 
land, de skulle ha överlevt, Atrninstone nAgra av dem. Men se- 
dan skulle de ha svultit. För 1968 kom Aterigen torkan, och 
hungersnöden." Fanns det folk som kunde stödja dem? 



Ja, för 1968 hade vi hunnit med att framgangsrikt sprida tanken på 
självständighet och vad den kunde medföra. Vi saknade all erfarenhet 
av varje slag av underjordiskt arbete, och vara försiktighetsåtgärder, 
mina försiktighetsåtgärder, var helt otillräckliga. Anda hade vi fatt 
effektivt stöd för var linje fran kanske ett tusental personer p& den har 
ön. Inga partimedlemmar, förstår du, inga heltidsaktivister, utan folk 
som kikade av vrede mot portugiserna: Och jag skulle till och med 
vilja säga att det fanns en känsla av skam över att betraktas som till- 
hörig detta Portugal" - han menar den salazaristiska diktaturens 
Portugal, den så kallade Nya staten - "en känsla som framför allt vara 
resande sjömän hyste, för de visste vilket det fascistiska Portugals 
anseende i själva verket var.60 

Lineo Miranda stod i centrum för detta opinionsarbete efter- 
som han var kand av partiledningen och en ledande person i 
öns familjenatverk. "Och vi utförde det politiska arbetet med 
förberedelser och möten med slakt och vänner. Då talade vi om 
allt som var fel, och allt var ju fel, och om hur vi kunde hoppas 
att stalla allt till ratta." Ända tröttnade Lineo i slutet av 1967 pil 
sin isolering och ansag att han kunde göra mer nytta i den 
väpnade kampen p5 fastlandet. 

Eftersom jag var skolinspektör, en hög position i detta koloniala land, 
lyckades jag fA en plats pi3 ett militärplan till Lissabon. Väl i Lissabon 
fick jag hjap av unga portugisiska kaptener, samma sorts män som 
senare störtade diktaturen ar 1974. De skaffade mig ett pass till Paris, 
och där hoppades jag finna Cabral. 

Cabral dök upp i Paris nAgra veckor senare och beslöt ta med 
Lineo tillbaka till Conakry, dar PAIGCs externa huvudkvarter 
fanns. Resan gick bra, men kunde ha blivit ödesdiger, för plan- 
et landade pA Kanarieöarna, en del av det fientliga Spanien. 

Franco-administrationen vägrade att lata Cabral fortsätta, de  hade 
säkert fatt tips av sina portugisiska vänner. Men lyckligtvis fanns det 
en ambassadör fran (f d franska) Guinea med ombord, och Cabral reste 
med ett diplomatiskt pass fran Guinea, under falskt namn. Cabral över- 
talade ambassadören att ingripa, och vi kom välbehallna till Conakry. 

Dar beslutades att Lineo skulle Atervanda hem. 

Cabral hade rätt, han behövde mig som ett slags 'visitkort' i lokala 
sammanhang, eftersom jag hade en stark position i familjenatverken 
här. Jag kunde vederlägga de skräckhistorier som portugiserna spred 

60. Lineo Miranda, intervju 1986. 



- att vi var terrorister, kommunister med knivar mellan tänderna, 
kvinnoslukare och liknande. 

Tillbaka p5 Sant' Anta0 tog entusiasmen över försiktigheten. 

Det här var i oktober 1967. En PIDE-inspektör som kommit frAn Lissa- 
bon tillsammans med tvA andra arresterade mig för subversion, som de 
sade. De höll offentlig ratteghg mot mig i Praia, och det var ett stort 
misstag av dem. Det gav för första gAngen stor publicitet At partiets 
sak. 

Men Lineo fick sitt straff och hamnade bland de andra i fang- 
elset i Tarrafal. 

Torkan och PIDE hade nu gjort sitt för att omintetgöra land- 
sättningsplanen. Den omintetgjordes slutligen pa grund av 
svårigheter att finna ett lämpligt fartyg för transporten från 
Kuba och för att hela planen omprövades i Havanna. Givet att 
de trettio frivilliga omfattade större delen av ledarskiktet pA 
Kap Verde, och större delen av regeringen efter sjalvständig- 
heten, från premiärministern och nedat, var detta otvivelaktigt 
en välsignelse, fastän ingen ville medge det vid den tiden. 

Men kanske vore ett mindre projekt fortfarande möjligt, en 
landsättning av vapen snarare än väpnade män? Det fanns de i 
Praia som trodde pA det. Pedro Martins och andra studenter i 
avgangsklassen i det nya läroverket i Praia hörde till dem. "I 
slutet av 1960-talet," förklarar Pedro Martins, "skapade vi 
opinion för partiet, främst i Santa Caterina1',61 Santiagos andra 
stad och ett område med tämligen tät befolkning. Här fick de 
starkt stöd av bönderna, och det hjälpte att namnet Amilcar 
Cabral var välkänt, för har hade hans far Juvenal bott liksom 
Amilcar själv som skolpojke, under loven fran läroverket i 
Mindelo. I trakten kring Santa Catenna fanns dessutom en 
gammal tradition av slavrevolter, och det fanns en batuque- 
sang fran Santa Catenna som lovade att: 

Men det kommer en dag 
d& Sancho kastar allt Överända.. . 

Medan de agiterade där och pil andra platser blev Martins och 
hans kamrater 1969 övertygade om att "vi skulle kunna inta 
och halla Praia i väpnad kamp, förutsatt att vapnen fördes in, 

61. Pedro Martins, intervju 1986. 



och kampen skulle bli kort". Vid den tiden väntade de följ- 
aktligen pA vapen från fastlandet, "och jag stod själv i kontakt 
med dem som skulle landsätta vapnen". 

Här bör man tillägga att portugisernas farhagor ocksa växte. 
Den officiella statistiken visar att regimen satsade 19,7 biljoner 
escudos för militära ändamal pA Kap Verde 1967, 25,2 biljoner 
1968, och sedan steg siffran år för Ar tills den nAdde en topp pi3 
41,l biljoner 1973. Delvis berodde det pil rädsla för ett uppror 
pA öarna. Delvis hoppades diktaturen pA att övertala NATO- 
makterna att använda Kap Verde som en permanent bas och 
därigenom förstärka Portugals grepp om den kapverdiska 
"provinsen". 

Martins och andra av hans vänner kunde inte veta nAgot om 
dessa planer, men de visste att 

regimen höll pi3 att bli allt mer noga med säkerheten här. Under tiden 
blev vart eget skydd gentemot PIDE allt svagare medan mobiliseringen 
ökade, och PIDE fick kännedom om vart ökade inflytande pa lands- 
bygden. 

Till slut hade PIDE fatt höra att man väntade pA vapen och 
lade ut en falla. De utrustade en bAt som gick mellan öarna, 
Perola do Oceano, och sAg genom utstuderad ryktesspridning till 
att man skulie tro att bAten skulle gA till Dakar efter en vapen- 
sandning. 

Kaptenen på Perola presenterades till och med för oss som en överste i 
PAIGCs armé. Jag förstod att det maste vara nagot fel för jag visste att 
det inte fanns någon sådan grad i PAIGC-armén i Guinea. Hur som 
helst kände jag till alla de vara som kom fran fastlandet, men jag kände 
inte till honom. 

Trots varningar frAn Martins följde fjorton från gruppen med 
Perola till havs den 12 augusti 1970. 

Hon gick helt enkelt in till kusten nära Praia och lämnade av de fiorton 
till PIDE som väntade. Jag hade vägrat följa med och stannat i Praia, 
men jag insåg att jag också skulle bli arresterad. Sju dagar senare kom 
de för att hämta mig. De arresterade trettio av oss allt som allt. 

De politiska fangarna blev inspärrade i Tarrafal och slagna i 
flera manader, och de fick stanna där fram till 1 maj 1974, en 
'annan dag i detta drama som vi ska Aterkomma till. Men det 



tycks uppenbart att deras agitation inte var förgaves. Sympatin 
för dem ökade och bland bönderna i Santiago tycks Cabrals 
namn ha fatt en nastan magisk kraft. Cabral skulle komma och 
Cabral skulle ge dem nytt liv. En stark, nastan messiansk 
förväntan fanns nu under ytan, i väntan pa den tid da "Sancho 
kastar allt Överända" och de fattiga skall aga jorden. 

Ocksa i staden Praia blev det ar 1971 nya sammanstötningar 
mellan de fattigaste dar, som var manga, och polisen eller gar- 
nisonens trupper. En av partiets effektivaste unga kadrer pA 
den tiden i Praia var Alexandre de Pina. Han minns en stig- 
ande revoltstämning i början av 1970-talet. De unga kadrerna i 
Praia - de Pina tror att de var cirka 56 stycken - använde ma- 
lade slagord och förbjudna flygblad som medel i en kampanj 
mot regimens försök att pA Kap Verde varva rekryter till arm- 
én. Man trodde att dessa skulle sändas till kolonialkrigen pil 
fastlandet. Allt detta utmynnade i en stor demonstration den 
21 september 1972, dar de Pina och andra arresterades. FrAn 
Tarrafal flögs han nastan omedelbart till Lissabon och sedan till 
koncentrationslägret Säo Nicolau i södra Angola, där manga 
politiska fangar fran Portugals afrikanska territorier satt. 

De glada tilldragelserna 1974 skulle Aterigen visa att dessa 
ansträngningar inte hade varit förgaves. Men för de kapverd- 
iska ledarna pil fastlandet föreföll nu situationen pil ögruppen 
mycket dyster. Med ständigt nya rapporter om arresteringar pA 
öarna sag de att landsattningsprojektet maste skrinläggas. "Det 
blev uppenbart för oss," kommenterar Aristides Pereira som 
tillsammans med Cabral stod i centrum för PAIGCs informa- 
tionsnatverk med bas i Conakry, 

att repressionen hade nått en punkt dar viir rörelse pii öarna praktiskt 
taget var förintad. Alla vara aktiva partikadrer satt i fängelse. Sam- 
tidigt var portugiserna, och framför allt ledarna för armen och flottan, 
fast beslutna att hålla sig kvar pi% öarna. 

Det faktum att landsättningsprojektet lades at sidan visade sig 
omedelbart vara en välsignelse. De trettio frivilliga hade fatt 
utbildning i lätt artilleri och var hur som helst den mest valut- 
bildade gruppen i hela PAIGC, och de blev nu tillgängliga för 
kriget i Guinea. De flögs tillbaka över Atlanten från Kuba i en 
otalig och frustrerad stamning. Pedro Pires tillträdde posten 
som kommendant i den viktiga gränszonen intill det sjalv- 
ständiga Guinea. De flesta andra kompletterade sin artilleri- 



utbildning i Sovjetunionen och Atervände 1970 för att ta kom- 
mandot över nybildade slagstyrkor som använde stora granat- 
kastare och 122 mm grad eller "raketer". 

Denna utveckling skulle senare kombineras med en annan 
vändpunkt. 

III 

Nu gick triumfen och tragedin hand i hand. 1972 visade 
PAIGCs armé sitt taktiska övertag i kriget p3 fastlandet. De 
stridande förbanden kontrollerade minst halva Guinea. Det 
stod inte i den portugisiske guvernörens och överbefäihav- 
arens, general António Spinolas, makt att vända förlusten till 
seger. Portugiserna höll pil att mista kontrollen över ytterligare 
stora omraden. Det var inte mycket mer än det befästa omradet 
i Bissau, huvudstaden, och mindre omraden av den östra sa- 
vannen som aterstod för Spinola. Hans armé, med undantag av 
nytillkomna kommandotrupper som använde helikoptrar, var 
instängd i ett stort antal spridda, belägrade garnisoner. Endast 
i luften behöll han ett obestridligt övertag. 

Men ännu kunde man finna, och använda, förrädare. Klock- 
an tio pil kvällen den 20 januari 1973 blev Cabral nedskjuten 
och dödad av förrädare inom arméorganisationen i Conakry, 
partiets huvudsakliga externa bas. Samma personer som mör- 
dade Cabral grep omedelbart Aristides Pereira och satte 
honom pA en snabbgaende bat till Bissau, nagra timmars resa 
längs den västafrikanska kusten. Kring midnatt fortsatte en 
grupp konspiratörer till presidentpalatset i Conakry, en kvarts 
bilresa fran PAIGC-kontoret, och anmälde sig hos president 
SékouTouré, och förväntade sig uppenbarligen att fil hans god- 
kännande. Men Touré beordrade ett fartyg fran flottan att för- 
följa förrädarnas bat. De hann ifatt inte langt från den plats där 
baten skulle kommit in pi! "portugisiska Guineas" territorial- 
vatten. Pereira fördes i säkerhet, misshandlad men räddad i 
sista minuten. 

Hela den komplicerade historien har behandlats i min bok 
från 1981, No Fist is Big Enough to Hide the Sky.' I korthet inne- 

* En tidigare version av denna bok finns pi4 svenska med titeln: Frihets- 
kampen i Guinea-Bissau. Aspekter på en afrikansk revolution (Natur och 
Kultur, Stockholm 1969). 
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bar förlusten av Cabral en mardröm för dem som älskat och 
följt honom, och det skulle sa smilningom visa sig katastrofalt 
för det land som senare blev Guinea-Bissau. Men det innebar 
ingen skillnad för den slutliga segern i befrielsekriget. Snarare 
paskyndades segern genom att PAIGCs armé, som hamnat i en 
viss rutin och militär stagnation, blev ordentligt omskakad. 
Brinnande vrede över att ha förlorat Cabral och samtidigt en 
känsla av skam över att de förlorade honom genom förräderi 
inom sina egna led, tog sig uttryck i nya stora offensiver. Och 
det var ocksa vid den tiden som de till slut fick köpa luft- 
vamsmissiler, bärbara SAM-'/-robotar frAn Sovjetunionen. I 
mars 1973 började de s15 ut Spinolas dittills osarbara flyg- 
vapen. Artilleriförband under Julio de Carvalhos ledning fort- 
satte med att krossa nagra av Spinolas starkaste garnisoner, 
som den i Guileje. Slutet var uppenbarligen nara. 

I september samma Ar, 1973, sammanträdde "det guinean- 
ska folkets nationalförsamling" i Boé pil den östra savannen 
och utropade landets självständighet. Församlingen hade valts 
med allmän rösträtt genom hemliga val i hela det befriade om- 
radet ett Ar tidigare. Huvudstaden Bissau och flera andra om- 
raden befann sig fortfarande under portugisisk kontroll och 
ockupation, men cirka 75 länder över hela världen erkände den 
nya republiken utan tvekan, och snart följde andra efter. Den 
andra november krävde en Överväldigande majoritet i FN-s 
generalförsamling att Portugal skulle upphöra med alla aggres- 
sionshandlingar i Guinea-Bissau. Den 19 november blev den 
före detta kolonin OAUs (Organisationen för afrikansk enhet) 
fyrtioandra medlemsstat. 

Även om förlusten av Cabral fortfarande kändes smärtsam, 
sa var detta ocksa ett ögonblick av triumf. Det gällde inte minst 
det hundratal kapverdiska män och kvinnor som hade förenat 
sig med sina kamrater i Guinea-Bissau och kämpat till slutet. 
Pedro Pires kommenterar 

Man måste komma ihåg att för oss var utgAngspunkten för själv- 
ständighet pA Kap Verde att vi vann kampen i Guinea-Bissau. Vi visste 
att en portugisisk koloni, minst en portugisisk koloni, d s t e  befrias för 
att sätta i gAng processen och föra med sig befrielsen av de andra. Vi 
var tvungna att vinna i Guinea-Bissau. Det var vi som skulle starta pro- 
cessen? 

62. Premiärminister Pedro Pireq intervju 1986. 
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Processen bö jade nu rulla vidare pil det afrikanska fastlandet. 
En politisk rörelse inom armén, kaptensrörelsen, som bildades 
framför allt av unga officerare ur den portugisiska armén i 
Guinea (-Bissau), genomförde en statskupp i Lissabon den 25 
april 1974 och störtade diktaturen. De unga officerarna hade 
den stora massan av meniga bakom sig. Deras talesman i 
Bissau sade senare att de och deras kolleger "i Afrika hade fatt 
känna pil fasorna i ett krig utan framtid, och att de därigenom 
förstatt roten till det onda som drabbat det portugisiska sarn- 
hallet". 

Men processen var langtifran smidig. Kaptensrörelsen hade 
störtat diktaturen och öppnat slussarna för ett demokratiskt 
uppvaknande i Portugal. Men den hade ocksa utsett general 
Spinola till ledare, och Spinola delade som president i Portugal 
inte alls den allmänna glädjeyran. Hans tanke var att leda 
'rrevolutionen" i Portugal tillbaka i välbekanta faror och bi- 
behalla Portugals reella kontroll över de afrikanska territorier- 
na. Spinola intrigerade men gav till slut upp därför att hans 
arméer beslutat sig för att göra slut pil kriget. De hade slagits 
länge och hart, och ofta modigt, men nu kunde de inte se 
nagon fördel med att fortsatta slass. 

I augusti 1974 började alla portugisiska garnisonsenheter i 
Guinea-Bissau att dra sig tillbaka till Bissau, som ett första led i 
en evakuering med fartyg, genom en överenskommelse med 
PAIGC och tvärtemot Spinolas avsikter. Den 15 oktober lamna- 
de de sista av de cirka 30 000 man starka trupperna Bissau med 
sina transportfartyg, och landet var fritt. Amilcars yngre bror 
Luiz Cabral blev dess förste president. I detta sällsynta fall av 
fredlig omvälvning var det inte en enda person som miste livet. 

Därefter var det uppenbart att Moqambique och Angola, i 
det senare fallet visserligen genom en mycket mer komplex 
process, ocksa skulle komma att bli självständiga. Men det var 
inte pA nagot satt självklart att de avlägsna och ofta bort- 
glömda öarna i Kap Verde skulle följa samma väg. Nagra av 
PAIGCs bästa vänner utomlands ansag, nar de gjordes upp- 
märksamma pa detta, att Kap Verdes självständighet skulle 
följa automatiskt - det var bara för PAIGC att be om det. Men 
de kapverdiska ledarna i PAIGC var inte övertygade om det. 
"Vi visste," säger Aristides Pereira, som blev PAIGCs general- 
sekreterare efter Cabrals död, "att portugiserna, och framför 



allt Spinola, skulle göra sitt yttersta för att behålla ögruppen, 
aven om de kunde tala om nagon form av federal status." 

Omvärlden förstod mycket litet av det som pAgick i Guinea- 
Bissau, och ännu mindre av det som borde eller kunde handa 
pA Kap Verde. Aristides Pereira, 1986: 

Jag sände till exempel en delegation till USA för att inför kongress- 
ledamöterna förklara Spinolas avsikter; och vara egna avsikter, som 
naturligtvis var alliansfri självständighet. Men de sade: 'Jaså, N vill att 
vi ska stödja er? Nar ni kommer att förvandla Kap Verde till en 
sovjetisk bas? Men det underliga var att Pires lyckades övertyga dem 
om att det inte alls skulle hända.63 

Inför Portugals erkännande av det sjalvständiga Guinea-Bissau 
i augusti 1974 dök ett dilemma upp. Pedro Pires som ledde 
PAIGC i alla dessa förhandlingar säger: 

I Lissabon sade man da ja till självständighet för Guinea-Bissau men 
nej till självständighet för Kap Verde. Samtidigt måste vi vara noga 
med att halla isär de tv&. För om vi krävde självständighet för bada 
samtidigt, skulle vi hejda hela processen. 

SA de gick med pa det förra utan det senare. Men de vidtog 
försiktighetsåtgärder. Oinskränkt sjavständighet At Guinea- 
Bissau beviljades av Lissabon vid förhandlingar i juli och 
augusti, först i London och sedan i Alger. Och i denna överens- 
kommelse frAn 1974 lyckades PAIGC-delegationen under Pires 
att fil portugisernas motsträviga och inte alldeles uppriktiga 
samtycke till principen om Kap Verdes ratt till sjalvbestam- 
mande och sjäivstandighet. Därigenom förändrades problem- 
ets karaktär. Nu gällde det att omsatta principen i praktiken. 

Men det verkade vara lang vag dit. För hur skulle man 
genomföra principen nar alla ledande aktiva på ögruppen 
befann sig under arrest, och hela den verkställande ledningen 
fanns utanför ögruppen? Hur skulle denna princip göra sig 
hörd i den allmänna glädjeyran efter diktaturens fall, da Kap 
Verdes framtid tycktes vara det sista man bekymrade sig om? 
Har kan det vara viktigt, sa har i efterhand, att betona deras 
totala övertygelse att ingenting annat an fullständig sjalv- 
standighet kunde rädda deras bortglömda öar. Deras nation- 
alism hade sedan länge upphört att vara romantisk och under- 

63. President Aristides Pereira, intervju 1986. 



blast av vaga förhoppningar eller förbittring. De visste att alla 
slag av partiell sjäivständighet eller "regional autonomi" inte 
skulle kunna bryta igenom Artiondens misär och förtvivlan. All 
deras erfarenhet sade dem att kompromisser med Portugal, i 
vilken skepnad de än erbjöds dem, inte skulle kunna rädda 
deras folk frAn fortsatt katastrof. Endast självständigheten 
kunde skaka om och utmana till egna lösningar, och det var 
den enda utvägen. Det var det hoppet de kämpade för, och det 
tänkte de inte ge upp. 

Lyckligtvis hade ytterligare ett viktigt steg tagits Aret innan, 
i juli 1973, under PAIGCs förhandlingar med Lissabons ut- 
sända i London och Alger. Den verkställande ledningen för 
PAIGC hade accepterat ett internt förslag, visserligen efter 
hArda diskussioner och till och med motstand frAn en del icke- 
kapverdiska ledare. Förslaget innebar en vändpunkt. Det lades 
fram av Abilio Duarte och stöddes av Anstides Pereira, och 
gick ut p3 att upprätta ett nationellt rad för Kap Verde. En eller 
ett par i ledningen gjorde invändningen att det var onödigt; 
andra ansAg att det skulle avleda uppmärksamheten frAn 
huvudfragan, som vid den tiden var Portugals erkännande av 
Guinea-Bissaus självständighet. Debatten 1973 var livlig, som 
protokollet visar, men Duartes förslag vann: 

Bildandet av vart nationella rad räddade situationen. Utan det skulle vi 
kapverdier tvingats börja om fran bö jan pi3 öarna, praktiskt taget fran 
noll. Som det nu var så involverade det nationella radet hela PAIGC i 
den fortsatta kampen för öarna. Det förstärkte vart krav, ett år senare, 
att Portugal skulle erkänna principen om var självständighet." 

För ögonblicket, 1973, var det nationella rAdet bara ett namn 
och ett Atagande. En del av medlemmarna, som Abilio Duarte 
och Silvino da Luz befann sig pA diplomatiska eller militära 
uppdrag. Andra, som Julio de Carvalho och Osvaldo da Silva, 
höll p3 att inta Spinolas befästa garnisoner. Men i april 1974, 
efter att diktaturen hade störtats i Lissabon, började otroliga 
saker hända. Och sedan, när den lokala vapenvilan i Guinea- 
Bissau efter juni 1974 förvandlats till lokal fred och portugisisk 
evakuering, kunde delar av det nationella rAdet sändas till 
öarna. 

-64. Om bildandet av det Nationella Rådet, se B. Davidson No Fisf.. ., ovan, 
kapitel 11. 



Det gällde Silvino da Luz, Osvaldo da Silva och Corsino 
Tolentino. De kom tili Bissau tillsammans med andra PAIGC- 
medlemmar frAn Guinea-Bissau med militär hjälp frAn Portu- 
gal, med flyg frAn skogarna i söder till huvudstaden. Där blev 
de välkomnade av lokala ledare fran kaptensrörelsen som 
störtat diktaturen. FrAn Bissau flög kapverdierna vidare till 
ögruppen i ett av Lissabons civila flygplan. 

Författaren, som fortfarande häpnar över dessa snabba väx- 
lingar, hade möjlighet att tillsammans med PAIGC vara med 
om denna minnesvärda scen, och följa med kapverdierna pA 
deras hemresa. 



Utmaningen 1974 

En handfull veteraner Atervände fran segern pa fastlandet och 
de hälsades välkomna pa flygplatsen pil ön Sal. Jag såg dem 
stiga fran planet i famnen pil de många anhängare som lyckats 
ta sig dit fran Santiago och andra öar. De hissades i triumf. Det 
var den 25 augusti, bara fyra manader efter diktaturens fall, 
men sedan dess hade sa mycket hant att det kunde ha varit en 
hel livstid. 

Från Sal flög de vidare med ett innkesplan till det mindre 
flygfältet i Praia, huvudstaden pil Santiago. De fick ännu ett 
entusiastiskt välkomstmottagande, men i Praia började verklig- 
heten hinna upp dem. De hade mött euforin. Nu mötte de 
ocksa förvirringen. 

En hel del hade hant, men en hel del aterstod. Kaptens- 
rörelsens lokala gren noterade piiföljande november när de 
gjorde en tillbakablick pa tiden efter statskuppen i Lissabon att 
"den enda nyheten i avkoloniseringsprocessen (pa Kap Verde) 
har hittills varit att PIDE/DGS har upphört med verksam- 
heten."65 DGS var det nya namn som den hemliga polisen just 
hade fatt. För övrigt hade de portugisiska myndigheterna 
förblivit intakta och hade pa uppdrag av Spinola i Lissabon 
arbetat hårt för att bevara kolonialväldet. Det ma vara att av- 
kolonisering stod högt pil den nya regimens dagordning, men 
det gällde inte Kap Verde som betraktades som ett "specialfall" 
som, tillsammans med Madeira och Azorema, skulle vara kvar 
i kategorin "öar knutna till moderlandet". 

Men den politiska processen hade börjat. För första gangen i 
historien började här en politisk kraftmätning. Försiktigt till en 
början; PAIGC-medlemmar som inte satt i fängelse hade börjat 
ge sig till känna efter diktaturens fall i april, och fastän PAIGC 
fortfarande var förbjudet började de öppet agitera överallt pil 
Öarna. Första maj släpptes de politiska fangarna ur Tarrafal- 
fängelset efter väldiga demonstrationer och patryckningar. 
Plötsligt kunde man se att den langa underjordiska kampen 

65. Movimento das Forcas Armadas em Cabo Verde: "Eshido sobre a 
Situacáo Politico-Economics em Cabo Verde", stencil, 7 nov 1974. 



inte hade varit förgäves, och att PAIGCs malsattning hade bli- 
vit hela folkets malsattning. 

De ortodoxa och högt uppsatta hade, som man kan första, 
vissa onda aningar. De förklarade att de väntade pA Sanchos 
skrämmande uppenbarelse som skulle komma ner fran berget 
"med hemska grimaser och hoprullad svans", trots att den por- 
tugisiska armén och administrationen fortfarande fanns p3 
plats och tycktes föga berörd av kaptensrörelsens demokrat- 
iska yra som lett till statskuppen i Lissabon. De ortodoxa och 
högt uppsatta, pilhejade av Spinolas folk, hastade till försvar 
för kontinuitet och "stabil regering". Med administrativ hjalp 
och stimulans, som arkiven i Lissabon sa smaningom skulle 
avslöja, började de bilda en "rörelse" - som i verkligheten 
bestod av ett brevhuvud, ett kontor och nagra talesman - och 
som kallades UDC (Kap Verdes demokratiska union). Den var 
sprakrör för nagra dussin ur medelklassen, advokater, högre 
tjänsteman och liknande, den kallade till möten och tryckte 
upp mangordiga flygblad, varav en del lyckligtvis har överlevt 
och kan skarskadas. Det fanns fil utanför deras egen krets som 
var läskunniga nog att första dessa alster, och det kanske var 
lika gott för upphovsmannen. De beskrev självständigheten 
som nu oemotståndligt trängde fram överallt p& öarna, och allt 
som den skulle medföra, som ett oansvarigt 

Det absurda med UDC kan illustreras med hjalp av ett 
ganska typiskt flygblad fran juni detta höjdpunktens ar 1974. 
Det delades ut bara nagra veckor efter det att stora skaror fran 
Praia, med förstärkningar fran andra stader och öar, hade farit 
till Tarrafal-fängelset för att kräva att PAIGC-fangarna skulle 
slappas tillsammans med andra politiska filngar fran Angola, 
Mo~ambique och Portugal. Men i flygbladet fördöms PAIGC 
som tyranner. Sjalvstandighetspartiet hade för avsikt, star det 
dar, att "lagga grunden för ny-fascism som hämtat sina 
förhatliga metoder fran Salazar". Sadana utsagor fran man som 
hela tiden böjt sig för Salazars fascism gjorde, förstaeligt nog, 
inte nagot större intryck. Det var alldeles för uppenbart att 
UDC var en kolonial täckorganisation. 

Nagonting effektivare behövdes alltsa. Det borde kamou- 
fleras bättre och till och med latsas tala för själve Sancho. Detta 

66. Jag vill tacka PAICV, och särskilt utrikesminister S. da Luz för att han 
gett mig original och fotokopior av flygblad fran UDC och UPICV, de 
flesta tryckta i Praia 1974. 



alternativ, som redan levde en skuggtillvaro, blev UPICV (Kap 
Verde-öarnas foikunion). Grundare och talesman för denna 
nästan medlemslösa organisation var en viss José Leitso da 
Graca som nu stod för ett klart vänsterinriktat program för 
"separat och suverän sjalstandighet". Men var det inte det som 
PAIGC krävde? Inte alls. I brev till FNs generalförsamling 
förklarade da Graqa att den politik som Cabrals parti förde inte 
var för självständighet för Kap Verde, utan för att "annektera 
Kap Verde till Guinea-Bissau". PAIGCs politik "kunde bara 
leda till att Kap Verde penetreras av en makt", skrev da Graqa 
till FNs generalsekreterare, "som kallar sig socialistisk men 
som i verkligheten är lika imperialistisk som USA. Det ar 
Sovjetunionen som star bakom ledarna i PAIGC." 

Denna osannolika linje sammanföll med en frasradikalism 
som vid den tiden ofta kallades "trotskistisk". Den kom da fran 
Portugal med hjälp av ett antal kapverdiska studenter fran uni- 
versitetet i Coimbra. Det var ett försök att underminera Cabrals 
parti och bidrog till förvirringen 1974, men inte i nAgcn högre 
grad. Det kunde finnas manga kapverdier som misstänkte, om 
an utan grund, att PAIGC var kommunistiskt och därför 
Sovjet-inspirerat, och det fanns manga som inte hade nagot till 
övers för Guinea-Bissau, ett "ociviliserat l a n d  som man helst 
borde halla pa armslängds avstand. Men de aktiva i PAIGC 
och de politiska fangarna i Tarrafal-fängelset hade offrat sig för 
en fraga som helt uppenbart var kapverdisk, en som de flesta 
kapverdier helt respekterade, aven om dess politiska aspekter 
gick utöver deras erfarenheter eller förstaelse. PAIGC-kämpar- 
na fran kriget pi3 fastlandet vände tillbaka eller var pa väg med 
stor patriotisk prestige. Och dessutom, oavsett allt detta, var 
argumenten som da Graga och hans gelikar förde fram alltför 
utspekulerade. Sovjetunionen var kanske djävulen själv för de 
ortodoxa och högt uppsatta, liksom för emigranterna i New 
England. Men ingen av dessa kunde förmas att se USA som 
Sovjetunionens imperialistiske jämlike. 

Alimänt sett gick da Gragas UPICV inte nAgot bättre öde till 
mötes an UDC. En sak som talade emot dem frAn bö jan var att 
deras talesman fick fri tillgang till kolonialregimens radio- 
station pa Säo Vicente, Radio Barlavento (som för övrigt ägdes 
av överklassklubben Gremio), medan PAIGCs talesmän ute- 
slöts fran radiosändningarna. Dessa smil "rörelser" samarbet- 
ade uppenbart med kolonialregimen mot PAIGC. 



Samtidigt, bland alla dessa röster för och emot, var de överlev- 
ande gamlingarna fran Claridade, Clandosos som de kallades, 
inte alls redo att stödja PAIGCs militanta nationalism. P& 1940- 
talet hade de djärvt talat om en "kapverdisk medvetenhet" och 
ocksa om en nation, men nu föreföll självständighetstanken 
vara ett omöjligt vagspel. Det är svart att anklaga dem för det, 
för de var gamla och ängsliga och dessutom politiskt oerfarna. 
Kanske saknade de, som den vördade mestre Balthazar, för- 
maga att förlata sina f d studenter för att de visste bättre. Kan- 
ske hade de, som den beundransvärde Teixeira de Cousa, för 
länge vistats i de provinsiella irrgangarna. 

SA sent som i slutet av juli detta utmaningarnas ar utgav 
Teixeira de Sousa en pamflett med titeln Kap Verde och dess 
politiska öde. Medan omedelbar självständighet var en nära 
verklighet för PAIGC, rörde sig de Sousa i en fantasivärld. Han 
hävdade att Kap Verde inte kunde göra ansprak pil suveräni- 
tet, främst av ekonomiska skäl, och att ögruppen i stället borde 
försöka uppna internt självbestämmande genom att frivilligt 
ansluta sig till Portugal. Men det skulle bli en lösning "i sista 
hand.  Den "ideala lösningen för oss" skulle vara en "sjalv- 
ständighet som skyddades och finansierades av FN, och pa det 
sättet var neutral i förhallande till supermakternas ambitioner 
att behärska Atlanten". 

Enligt detta synsätt var kapverdierna oförmögna att försvara 
sig. Inte heller borde de tanka pA att g& samman med Guinea- 
Bissau, eftersom det inte skulle medföra "nagra fördelar 
varken för oss eller för guineanerna". Befrielsekampens hela 
histona hade helt enkelt gatt denne annars SA genomtänkte 
kapverdiske intellektuelle förbi. Att Cabral och PAIGC redan 
hade natt självständighet för Guinea-Bissau var redan klart och 
känt. Att denna självständighet var ett nödvändigt villkor för 
Kap Verdes självständighet - i nagon form - var helt uppen- 
bart. Men räddningen, för dessa Claridosos, maste ännu 
komma från Europa eller fran FN, nagon annan möjlighet gavs 
inte. När den kom fran Afrika kunde de varken acceptera den 
eller tro pi3 den. 

PAIGCs aktivister fann att majoriteten av bönderna inte 
hade sadana förutfattade meningar. Bönderna hade upptagit 
Cabral i sina traditioner, och PAIGC var för dem Cabral. Den 
här processen hade uppenbarligen gatt ganska langt vid mitten 
av 1974. Ett foto fran den tiden visar till exempel en interiör 



från en kyrka där man måiat pavens ansikte pa en vägg och 
Cabrals pil en annan. Bönderna lyssnade till männen och 
kvinnorna från PAIGC och undrade vad dessa skulle göra för 
bönderna. 

Denna osäkerhet har visat sig och fortsätter att visa sig i 
många situationer i det nationella Afrika. Majoriteten pil lands- 
bygden väntar ivrigt pA radikala förändringar men visar sig 
ständigt oförmögen att fil fram de nödvändiga ledarna. Aka- 
demiska teorier har därför hävdat att det i den afrikanska 
praktiken är omöjligt att skapa en stat som kan genomföra "ett 
program för bönderna". Om landsbygdsmajoriteten far för- 
delar är det inte de själva som skapar dem. Det nationella 
ledarskap som kommer från de smilborgerliga skikten är de 
som driver fram eller oftast, later bli att driva fram reformer för 
bönderna. 

PA Kap Verde var ledarna för PAIGC, ofta med sma- 
borgerlig bakgrund, väl medvetna om denna förutsägelse om 
deras öde och Cabral hade själv för länge sedan insett farorna. 
Den lösning de hade funnit hade visat sig vara värdefull, enligt 
deras bestämda &sikt. Den bestod i folkligt deltagande, lands- 
bygdsdeltagande, som de infört i de befriade omradena under 
kriget i Guinea-Bissau. Det fanns inga befriade omraden, och 
det kunde inte heller ha funnits nagra pa Kap Verde, men 
samma svar var fortfarande giltigt. Dramatiken lag i det sätt pil 
vilket det tillämpades. 

Under tiden maste man, pil ena eller andra sättet, tvinga 
fram självständighet fran det ovilliga eller likgiltiga Portugal. 

Under tiden hade det pil öarna blivit uppenbart att själv- 
ständighet inte längre var ett otänkbart eller ens avlägset mal. 
Diktaturens fail den 25 april tycktes legitimera förhoppningar 
som man tidigare knappt vagat viska om. Här fanns nu ett folk 
som, i ail förvirring, började se en annorlunda framtid framför 
sig. 

Den första maj, sex dagar efter "nejlikornas revolution" i 
Lissabon, släpptes de politiska fangarna ur fängelset i Tarrafal. 
,Nagra av dem var fran Angola och Portugal, de hade suttit där 
i åratal; ingen hade förväntat sig att plötsligt bli frisläppt. Men 



nu kastade de sig ut i armarna pi3 en jublande folkmassa. Ett 
stort antal människor hade lyckats ta sig till Tarrafal fran Praia, 
ca 80 km längre bort i andra änden av ön Santiago, och samlats 
kring fängelsegrindarna. 

"Det var tusentals," minns den kapverdiske författaren 
Oswaldo Osório, en av de aktivister som vagat ge sig till känna 
och som organiserat detta massmöte för att kräva frihet. "Verk- 
ligen en folkmassa - i bilar, lastbilar, cyklar, med alla upp- 
tänkliga transportmedel." 

Denna första maj kom de nerför klippvägen, och de främsta 
lastbilarna hejdades av beväpnade soldater. 

Oswaldo Osório: 

Men vi hade telegraferat till Lissabon, till justitiedepartementet, och vi 
hade fatt svar. Det var ett telegram. Dar stod att de politiska fangama 
skulle slappas. SA vi lämnade fram telegrammet, och fangelse- 
direktören, en kapverdier, Atlydde det.67 

De politiska fangama kom ut, en och en och sedan i smil 
grupper, ytterligt förvanade, nagra av dem grät av glädje, och 
folkmassan hurrade för dem, kramade om dem och tog dem 
med sig till Praia. 

FrAn Praia fortsatte de politiska fangarna till sina öar, medan 
angolanerna och de andra utlänningarna väntade pil att ta sig 
hem. Självständighetsrörelsen tog fart i och med frigivningen. 

Ända skulle det ta nära fyra manader innan krigsveteran- 
erna fran Guinea-Bissau skulle kunna ta sig hem. Under tiden 
fanns det en hel del att göra, och det maste göras med takt och 
diskretion, vilket inte var lätt med de högt uppskruvade för- 
väntningarna. För att första varför det var nödvändigt kan det 
vara bra att se det hela ur portugisisk synvinkel. 

De officiella portugisiska arkiven är i stort sett oatkomliga, 
men en hel del uppgifter finns i kaptensrörelsens, MFAs, doku- 
ment. Jag är särskilt tacksam mot general Vasco Gonqalves, 
premiärminister i Portugal efter juli 1974, för värdefulla 
anteckningar som han skrev till stöd för denna berättelse. 
General Gonqalves är en man med stränga och modigt patriot- 
iska principer, och han stod i centrum för handelsema i 
Lissabon. Han pilpekar att 

67. Osório, intervju 1986. 



avkoloniseringsprocessen som MFA såg den var varken en lineär eller 
lättvindig utveckling. Tvärtom var den efter den 25 april [dagen för de 
unga officerarnas kupp i Lissabon] föremal för en öppen konflikt mel- 
lan tv& grundläggande politiska linjer. 

Den ena var den frihetsivrande, anti-neokoloniala och anti-imperial- 
istiska strömningen i den progressiva delen av MFA. Den andra 
grupperingen var neo-kolonial och representerade högerfraktionen av 
MFA och de flesta officerarna och sergeanterna, med republikens 
president, general Spinola som ledare.68 

Denna dikotomi inom ramen för MFA var helt naturlig i den 
situationen, men ocksa problematisk. Medan 

befrielserörelsernas [PAIGCs, MPLAs, FRELIMOS] kamp i de 
portugisiska kolonierna hade utövat ett avgörande inflytande över 
MFA och bidragit till att unga portugisiska officerare, särskilt kaptener, 
börjat fundera pa politisk rättvisa, behovet att göra slut p4 den fascist- 
iska och koloniala diktaturen och kolonialkrigen, och ge de  koloni- 
serade ratt till självbestämmande och självständighet, 

sa var inget av detta enkelt. "Tvärtom, det var i manga fall 
svart och framtvunget av de förhallanden vi befann oss i." 

General Gon~alves ar alltför blygsam för att säga det själv, 
men historien kommer att ge den progressiva delen av MFA 
den beundran den förtjänar. De arbetade för en lösning pil 
Portugals problem som de flesta portugiser hade ytterst svart 
att acceptera. Hela det officiella Portugal var emot dem, och 
ingen av Portugals västliga allierade, minst av allt Washington 
och London, gjorde annat an motarbetade dem. De hade 
dessutom emot sig en aktiv och arrogant motstandare i den 
man som MFA hade valt till ledare och gjort till president i 
Portugal, general Antonio Spinola, och dessutom en majoritet 
av officerare i själva MFA. Denna majoritet svängde inte förrän 
sent under 1974. Och aven da hade de progressiva många emot 
sig, och Spinolas aggressiva högerflygel fortsatte med att för- 
söka hejda dem tills en statskupp till Spinolas förman 
misslyckades den I l  maj 1975. 

MFA-dokument tecknar samma bild av splittring inom 
armén pa Kap Verde, dar för övrigt ingen befrielsekamp hade 

68. Jag star i tacksamhetsskuld till general Vasco Gonqalves för att han * 
generöst har hjälpt mig med skrivna kommentarer om kaptens- 
rörelsens utveckling p& Kap Verde. 



lart dem de läxor som de pA fastlandet tvingats till69. Det lokala 
kapverdiska MFA "bildades efter den 25 april av unga officer- 
are, patrioter och progressiva, med syftet att arbeta för MFAs 
program för demokratisering och avkolonisering". Men dess 
stadgar blev inte godkända förrän följande november, bl a efter 
det att Spinola hade avsatts frAn landets högsta ämbete. Under 
dessa manader försökte de progressiva inom MFA pA Kap 
Verde ta olika politiska initiativ, och de lyckades gradvis f A  
med sig garnisonerna pA Kap Verde, Atminstone majoriteten av 
dem, för en demokratisering och avkolonisering. Detta skapa- 
de en situation - Aterigen med general Gon~alves ord - "en 
situation som var mycket förmanlig för PAIGC pA Kap Verde 
och dess arbete med att politisera och mobilisera folket där." 

Men ocksA Spinola och hans anhängare var energiska under 
dessa månader, och fortsatte med det ocksA efter Spinolas fall i 
slutet av september. En nybildad förening av arméofficerare pA 
Kap Verde sände en allvarlig varning till MFA den 25 sept- 
ember, att sammanstötningar med befolkningen, framprovo- 
cerade av reaktionära grupper, hade inträffat och kunde in- 
träffa igen. En plenarsession i samma förening i marinens 
huvudkvarter pA Säo Vicente den 11 oktober uttalade samma 
varning i en lang och detaljerad motion. Där förklarades att 
förhallandet mellan de väpnade styrkorna och folket hade för- 
sämrats kontinuerligt; där sades Ater att "PAIGC, utan minsta 
tvivel, ar det enda parti som mobiliserar massornaff; och upp- 
manades till "en omedelbar och konkret plan för av- 
kolonisering och, parallellt med detta, omedelbart inrättande 
av institutioner för (kapverdisk) suveränitet". En annan mo- 
tion, den här gangen frAn officerarna i MFA pa Sáo Vicente vid 
ett medlemsmöte den 1 november, kritiserar guvernören pA 
Kap Verde, en Spinola-sympatisör (Sergio Fonseca som vi Ater- 
kommer till), för att han saknar moralisk auktoritet och kräver 
att han ersatts. 

69. Bland de mhga MFA-dokument som jag fatt möjlighet att konsultera 
hör följande till de viktigaste: motion av den 11 oktober 1974 till 
Associa@io dos Oficiais da Armada em Cabo Verde; motion den 1 
november från MFAs officerare i plenum; och Estudo sobre a situaclio 
politica-ecohica de Cabo Verde, november 1974. En auktoritativ 
översikt över utvecklingen, skriven med de fördelar tillbakablicken 
ger, finns av Vasco Gonqalves, "Movimento das Forqas Armadas, 
Projectos depois do 25 de Abril e Forcas Armadas' i Raista Critica de 
Ciencias Sociais, Lissabon, maj 1985. 



Allt detta hör egentligen till en historik över MFA, men har kan 
det bidra till att visa vilken svar och osäker situation som 
nationalisterna stod inför under dessa manader. De hade 
mycket att slass mot. Så sent som 7 november skrevs, till 
exempel, en lang analys av fem officerare i MFA som beklagar 
det officiella stödet till "opportunister och falska demokrater" 
som uppmuntrades - analysen hänvisar speciellt till grupp- 
erna UDC och UPICV - att "sprida sina splittrande aktioner 
och lögner". Det skulle kunna leda till att armén blev ansvarig 
för en eventuell kommande "ny period av kolonial dominans". 
Gentemot dessa intriger och manövrar kunde inte MFA se 
"nagon annan lösning an ett erkännande av PAIGC som den 
legitima företrädaren för Kap Verdes befolkning". Endast 
PAIGC, var slutsatsen i denna analys, kunde genomföra en 
verklig avkolonisering. 

Det besannades efter Spinolas fail i slutet av september, som 
vi strax skall komma till. Har maste vi understryka att portu- 
gisernas tillbakadragande, bade pil fastlandet och p4 ö-  rna var 
en process i tva faser: den första före Spinolas fall i slutet av 
september 1974 (da endast Guinea-Bissau lyckades uppna 
fred), och den andra fasen efter att han avlägsnats. Ingen av 
dessa faser var enkel för PAIGC pil Kap Verde, men den första 
var mycket mer riskfylld an den andra. 

Sa nar de politiska fangama ur PAIGC p3 Kap Verde kom ut 
ur Tarrafal den 1 maj var det mycket som bekymrade och 
förbryllade dem. Alla etablerade auktoriteter var emot dem, 
medan den progressiva flygeln av MFA pi3 Kap Verde ännu 
var svag. Partiet var fortfarande illegalt. Deras egen frihet var 
inte alls garanterad. Hur skuile de bast agera i veteranemas 
och ledarnas oundvikliga franvaro? 

Man fann nya vägar. All historia om stora politiska för- 
ändringar tycks visa att människor lär sig snabbt i sadana tider. 
De förföljda aktivisterna i PAIGC pa Kap Verde kunde fil 
kunskap ur manga olika kallor. En var vad de visste om sina 
högaktade och framgangsrika ledare i befrielsekriget pi3 
fastlandet, en annan kalla var de manga aktivisterna pil öarna 
liksom i de smil staderna pa fastlandet som Bissau och Bolama, 
och andra i Portugal. Man skulle kunna saga - liksom i ett 
antal länder i Europa under nazistisk ockupation under andra 
-världskriget - att en motstdndskultur hade skapats; och denna 
visade sig mycket lärorik. 



P3 ögruppen tog aktivisterna i huvudstaden Praia ledningen 
vid den här tiden. De misstrodde Spinolas avsikter och mötte 
ett MFA som fortfarande var i hans händer. De hade därför 
goda skäl att se sig om efter en politisk täckmantel som kunde 
ge partiet nAgot skydd om de onda tiderna skulle Aterkomma, 
och som under tiden kunde tjänstgöra som en paraply- 
organisation för agitation och mobilisering till förman för 
PAIGC. De bildade nagot som kallades frente arnplo de 
resisténcia, "en bred front för nationellt motstAnd". Och man 
kunde se hur besvärlig situationen fortfarande var i Praia den 
19 maj, dA desperata trupper sköt rätt in i en demonstration 
som sammankallats av fronten, dödade en man och sarade 
andra. 

Samma politiska täckmantel användes ocksa pA Säo Vicente, 
dar frontorganisationen bildades i Mindelo den 6 maj och 
omedelbart visade sig användbar. En av dem som utformade 
den, Jorge Alberto Brito, minns: "Bara en dag efter bildandet 
tog en officer ur det lokala MFA kontakt med oss. Genom 
honom mötte vi andra sympatiserande portugisiska officerare, 
fast de ännu var i minoritet i MFA pA Kap Verde som helhet." 
Även dA var det langtifran klart hur händelserna skulle 
utvecklas, och det lokala PIDE hade ännu inte sants tillbaka till 
Portugal. 

De pA detta sätt organiserade aktivisterna var f4 till antalet, 
kanske sexton i Mindelo och kanske dubbelt sa manga i Praia, 
men de kunde räkna med ett massivt stöd. När de vande sig 
till sina anhängare var deras främsta maltavla Lissabons om- 
huldade plan för en folkomröstning pil ögruppen. Kapverdier 
skulle uttala sig för en slags federation med Portugal; och 
därigenom för fortsatt portugisiskt medborgarskap. Men för 
PAIGC innebar detta att man godtog nAgon form av nykolonial 
status, dar Lissabon skulle tillförsäkras fortsatt indirekt 
kontroll. Framgangsrikt förkastade de den föreslagna folkom- 
röstningen som en fälla. Ett stencilerat flygblad frAn denna fas, 
som delades ut av fronten i Praia, kritiserade denna folkom- 
röstning som en 

falsk demokrati dar vart folk ombeds säga om de vill vara portugiser 
eller ej - som om vart folk inte hade lart sig genom sina lidanden att 
detta att vara 'portugis i provinserna p& andra sidan havet' innebar 
utsugning, förakt, rasism ... Det ar ett cyniskt hyckleri att fraga vart 
folk, som begravts i hundratal i massgravarna 1947, fatt 30 escudos i 



månaden och piskats och sparkats i Säo Tomé, som dagligen förnedrats 
i detta land, om det vill fortsätta att vandas under kolonialismens 
stövelklack! Tror de verkligen att de kan lura vart folk? 

Därför skulle man säga nej till folkomröstningen och ja till 
"omedelbar och fullständig självständighet". 

Självförtroendet växte under dessa majveckor. Den 6 juni 
möttes de "levande, autentiska och representativa politiska 
krafterna i Si30 Vicente" - en omskrivning för den breda 
fronten - pA biografen Eden Park i Mindelo och röstade för en 
resolution som sändes vidare till den portugisiske presidenten 
Spinola i Lissabon. Den krävde självständighet och försäkrade 
att PAIGC var "den enda legitima representanten för Kap 
Verde". 

Tempot ökade. Den 3 juli vägrade rekryter frAn Kap Verde 
som inkailats i portugisiska armén att svära trohetseden och 
deklarerade att "i fortsättningen är var flagga PAIGCs flagga". 
Exemplet följdes av kapverdier som redan var i armén. I 
augusti kom de första veteranerna fran kriget pA fastlandet 
hem i triumf, som vi har sett, och hoppet började stiga. Sedan, 
den 14 september, kom nyheten att Portugal hade accepterat 
oinskränkt självständighet för Guinea-Bissau. En grupp kap- 
verdiska aktivister for genast till Boé i östra Guinea-Bissau, där 
Aristides Pereira och det nu fungerande nationalradet för Kap 
Verde satt i sammanträde. 

Dessa hade inte slösat tid utan i hemlighet sänt vapen till 
ögruppen, med fartyg frAn Mauretaniens kust, i överens- 
kommelse med detta lands regering. Dessa vapen förvarades i 
gömmor pA olika öar. Men nu föreföll en fredlig upplösning 
möjlig. Pedro Pires gjorde ett kort besök i Lissabon för att träffa 
MFA i samband med att Lissabon erkände Guinea-Bissaus 
självständighet. Han och flera av hans kolleger kom fram till 
att 

medan det fanns många tveksamheter pa portugisisk sida - Spinola 
var trots allt fortfarande president i Portugal - så lyckades vi ända 
uppna hjärtliga relationer med Atminstone en del av MFA. 

Pedro Pires, 1986: 

Vi hade ömsesidig respekt för varandra och dessutom behövde portu- 
giserna en hedersam utväg ur en förödmjukande situation. För var del 
hade vi inga önskemål eller behov att trumpeta ut den seger vi hade 
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vunnit i Guinea-Bissau. Tvärtom ville vi finna en lösning som var bra 
för oss men också bra för de demokratiska krafterna i Portugal. 

I enlighet med detta sade Pires till PAIGC-delegaterna fran 
Kap Verde att de maste upphöra med att uppträda aggressivt 
gentemot portugiserna och "söka sig fram med god vilja. För vi 
maste undvika krig och förhandla oss fram till självständighet. 
En politisk lösning ar det viktigaste." 

Detta var bakgrunden till att man beslöt att Pires skulle Aka 
till Kap Verde och plädera för all tankbar enighet kring en 
fredlig vag till fullständig Självständighet. Spinola i Lissabon 
fick kännedom om detta och beordrade att Pires resa fran 
Bissau till Sal skulle förhindras. Spinola hade fortfarande 
auktoritet nog att bli Atlydd, men strax efterat tog den pro- 
gressiva gruppen inom MFA överhanden. I slutet av september 
frantogs Spinola makten. Och nar det skedde, ändrades hela 
situationen. 

III 

Spinola tycks ha varit den ende av Salazar-diktaturens 
generaler som var klok nog att inse, om an pil ett sent stadium, 
att det som hade gatt förlorat p& slagfälten i de afrikanska 
kolonierna, fortfarande kunde raddas genom politiska man- 
övrer. Efter april-kuppen 1974, da han upphöjdes till president 
i Portugal, raknade han med att f A  befrielserörelserna med p3 
ett ovillkorligt eld-upphör. Detta skulle sedan bli ett medel att 
lura dem att acceptera lokal autonomi inom länderna, dar den 
övergripande kontrollen lämnades At Lissabon. Men befrielse- 
rörelserna ville inte veta av det, och Spinola kände att marken 
gav vika under fötterna. 

I mitten av september trodde han emellertid att han kanske 
skulle kunna vinna tillbaka en del i Angolas fall. I detta syfte - 
och det angolanska fallet var 1AngtifrAn enkelt - maste han 
försäkra sig om att fientligheten mellan Zaires diktator Mobutu 
Sese-seko och MPLA, Angolas befrielserörelse, fortsatte. Där- 
för kom han överens med Mobutu om att träffas privat p4 ön 
Sal. Detta var nu det enda större flygfält som Spinola disponer- 
ade i Västafrika. Den nyligen sjalvständiga regeringen i 
Guinea-Bissau, där det fanns ytterligare ett större flygfält, hade 



just vägrat honom tillstand att landa. Men Kap Verde, tycktes 
Spinola ta för givet, skulle förbli portugisiskt. 

Under tiden fick den förstärkta PAIGC-ledningen i Praia 
kännedom om Spinolas avsikt att landa pA Sal, och beslöt an- 
vända detta i egna syften. Silvino da Luz: 

Vid det laget hade vi bra information om allt som pAgick inom den 
högsta ledningen här. När vi fick höra talas om Spinolas konferens 
med Mobutu p5 Sal började vi organisera en massdemoiistration dar. 
Vi hyrde så många småflygplan vi kunde, och bAtar, och skickade iväg 
en stor folkmassa till Sal. Själv for jag dit i hemlighet. 

SA kom det sig att när Spinola steg ur Lissabon-planet den 14 
september, SA möttes han av flera hundra människor som 
viftade med banderoller, krävde självständighet för Kap Verde 
och SA vidare. "De kunde inte göra nAgonting för att hejda 
oss." Strax därefter kom Mobutu frAn Zaire och fick samma 
mottagande. Silvino fortsätter: 

Vi visste att de skulle samtala i pusadan i Santa Mana [vid den tiden 
det enda pensionatet pii den ödsliga ön, dar det i dag finns tvA be- 
kväma hotell] och natten innan hade vi malat slagord om sjalvständig- 
het pil asfaltvägen till pensionatet, man kunde inte undga att se det. Vi 
hade h p t  lastbilar så att de våra också kunde aka till pensionatet. Vi 
for dit och sände in våra budskap. 

Spinola ville inte ta emot dgot,  och beordrade en officer att be oss 
att skingra oss inom tjugo minuter eller också skulle de skjuta p3 oss. 
Men vi stod kvar och jag sände in brev genom tvi3 av de vara, en civil 
man och en handikappad ung kvinna - jag tänkte att de knappast 
kunde skjuta p& en handikappad - och den här gangen lämnades vara 
budskap fram. 

Ett brev var till Spinola, det andra till Mobutu. Lyckligtvis 
finns de kvar i arkiv, för de har ett historiskt intresse genom att 
de ger en inblick i PAIGCs diplomati vid denna kritiska 
t i d p ~ n k t . ~  

70. Brevet till president Spinola framförde kraven hos "militantes e 
simpatizantes da Ilha do Sal, reunidos em assembles geral ..." ("mili- 
tanter och sympatisörer i stormöten...") och var daterat den 24 nov 
1974. Kopior av dessa anmärkningsvärda brev till Spinola och Mobutu 
finns i min ägo. 



Portugals president fick veta att 

folket pA Kap Verde, liksom deras afrikanska bröder i Guinea-Bissau, 
Angola, Mo~ambique och S o  Tomé/Principe i Arhundraden har lidit 
under Portugals förnedrande och bakåtsträvande koloniala dominans 
... och har i sin kamp under PAIGCs ledning visat att det är fast 
beslutet att bli fritt och oberoende.. . 

Avkoloniseringen var dels en del av MFAs program, dels "har 
Portugal redan erkänt kapverdiernas ratt till självbestämmande 
och oberoende" - det syftade pil London/Alger-överens- 
kommelsen föregaende juli och augusti. Med tanke pA detta 
borde "alla tankar pa folkomröstning om Kap Verdes framtid 
överges ... [och] en nationalförsamling väljas inom en rimlig 
tid.. .sa att vart folk kan bli henar över sitt eget öde". 

Brevet till Mobutu var skrivet på franska och undertecknat 
"folket pil ön Sal". Det vädjade till deras "käre broder" fran 
Zaire att han skulle stödja dem, och med en ordalydelse som 
måste ha framkallat ett leende hos denne potentat som säkert 
var ytterst förundrad och brevet fortsatte: "vi önskar Dig, 
Äldre Broder, ett langt liv i Afrikas tjänst; med Din hjälp skall 
vi sjunga vår frihets hymn.. ." Mobutu maste ha njutit av detta 
tillfälle. Har var han pil en ö som sagts vara obebodd, ditkallad 
för att möta Portugals militäre ledare, och plötsligt befann han 
sig mitt uppe i en demonstration av det slag som han själv 
tystat ned i Zaire och som säkert inte alls tilltalade hans 
presidentkollega, en man som var känd för sitt europeiska 
högmod. 

Silvino da Luz: "När breven överlämnats, sade jag till vart 
folk att skingra sig och försvinna, ifall Splnola eller någon 
annan skulle besluta sig för att ge igen." Men Spinola avstod 
fran att skjuta mot folkmassan eller försöka arrestera folk - 
det tycks som om det var lite för sent patänkt. I stallet kastade 
han sig över sin olycklige guvernör pil Kap Verde, den portu- 
gisiske amiralen Silva Horta, avskedade honom pil staende fot 
och beordrade honom att fara till Lissabon med samma plan 
som han själv. Han hävdade att Horta var inkompetent och 
hade fört honom bakom ljuset vad gällde situationen pil Kap 
Verde. Till pA köpet var han en kruka - har fordrades mer 
bestämda tag. 

I stallet för Horta kom en ny guvernör med beprövad kolo- 
nial erfarenhet, kapverdiern Cerge Fonseca. Han kom med 



order om att ta i med hardhandskarna och gjorde sa genast. 
Pedro Pires fick inte tillstand att landa och andra som redan 
befann sig pil Kap Verde skulle arresteras. 

Silvino da Luz fick veta detta genom en hög tulltjänsteman 
som bad att f A  träffa honom. 

Denne tjänsteman sade att han egentligen var motståndare till oss, men 
samtidigt var han en god kapverdier. Detta, sade han, var order till den 
nye guvernören. Så jag och andra tog vara revolvrar och gick under 
jorden i Santa Caterina. Men tvil veckor senare var Spinola avsatt. 

I praktiken störtades Spinola den 28 september men han 
lämnade in sin formella avskedsansökan tv& dagar senare. Den 
följde pi! hans försök att iscensätta en kupp inom MFAs led- 
ning som var avsedd att lamsla de progressiva officerarna. Den 
28 september pil eftermiddagen blev det, enligt den engelska 
pressen, uppenbart att 

ett kuppförsök fran högern, med en fredlig demonstration rom tack- 
mantel, hade omintetgprts och filngar hade tagits.. . Demonstrationen 
hade planerats av det liberala partiet, enligt uppgift pa den 'tysta 
majoritetens' vagnar, och tanken var att den skulle samla högerkrafter 
till stöd för Spinola ... Det fanns tillstand för massmötet, men det drogs 
tillbaka till följd av protester friln vänstern. Förbudet hindrade dock 
inte extrema högeranhangare fran att försöka ta sig in i Lissabon. ..71 

Men vänstern hade medvind, oavsett det som skulle komma 
att hända senare. Den brittiska pressen fortsätter: 

Vittnesuppgifter fran bamkaderna [pil gatorna som ledde in till cen- 
trala Lissabon] berättar om billaster av upproriska som inringats och 
tagits tillfilnga med vapen, och om det främsta kapet av alla, Barbieri 
Cardoso, tidigare nummer tvil i den hatade PIDE/DGC-organisationen, 
som filngades i nätet efter att ha levt i frihet anda sedan kuppen den 25 
april [d& diktaturen störtades]. 

När Spinola avsatts kunde Pedro Pires genast ta sig till Kap 
Verde, och efter honom kom Aristides Periera och andra i led- 
ningen. Förhandlingarna om landets självständighet kunde 
börja. De fick stöd av det lokala MFA, som nu den 17 nov- 
ember deklarerade att "vi inte ser nagon annan lösning än att 
PAIGC erkänns som den legitima representanten för Kap 

-71. Pressrapport friln Gemini New Service, 18 okt 1974, har citerad fran 
Afrrca Digest, London dec 1974. 
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Verdes folk, i stand att genomföra nödvändiga atgarder för 
avkolonisering.. ." 

Jag citerar en intern deklaration fran MFA fran november 
1974, som ocksa finns kvar. I fortsättningen förklarar den 
varför det lokala MFA hade kommit fram till denna slutsats. 

PAIGCs massmobilisering som pilgatt sedan den 25 april ar i sanning 
imponerande. Dess möten och demonstrationer kulminerade mellan 
den 27 och 30 september i en strejk som allvarli t lamslog administra- 
tionen och skar av förbindelserna mellan öarna. 78 

Strejken blev en stor framgang, till och med över förväntan. 
"Denna demonstration av politisk kontroll kan inte förbigas av 
någon, vem det än ma vara, och bevisar vilket starkt stöd 
PAIGC har.. ." MFA, slutar deklarationen, maste följaktligen 
samarbeta "i ett försök att fil till stand en politisk lösning". Det 
var denna lösning som Pires i PAIGCs namn outtröttligt pre- 
dikat sedan han anlände den 13 oktober. 

Vid denna tidpunkt for Pires ut pa en rundresa till afri- 
kanska ledare, för att fil ett bredare stöd. "Bland andra besökte 
jag president Siad Barre i Comalia, som var ordförande i OAU, 
organisationen för afrikansk enhet. Jag tyckte att han var 
mycket beundransvärd och hade stor förståelse för vara 
behov..."73 Senare nar Spinola Ater besegrats vid ett kupp- 
försök i november lag vägen öppen. Tillsammans med den 
orubblige Vasco Gon~alves, som nu var Portugals premiar- 
minister och med de progressiva medlemmarna i MFA i 
Lissabon, kunde ledningen pa Kap Verde planenligt gA vidare 
med förhandlingarna, fran ett stadium till nästa. 

En mer omogen ledning kunde kanske ha krävt en omedel- 
bar evakuering av portugiserna. "Men vart syfte, da och tidig- 
are," kommenterar Pedro Pires, "var att vara solidariska med 
demokraterna i Portugal och inte lämna nagot utrymme för 
aktioner fran revanschlystna i Lissabon." Pires föreslog för det 
kapverdiska PAIGCs räkning en sexmanaders övergangs- 
regering där vardera sidan hade tre ministrar som de själva 
utsag. Denna regering skulle förbereda allmänna val som 
skulle övervakas av bade portugiser och PAIGC. Därmed 
undanröjdes risken att de talesman för UDC och UPICV som 

72. MFAs analys från den 7 nov 1974, se not 69. 
73. Pedro Pires, intervju 1986. 



fortfarande var aktiva i Praia och Mindelo, skulle havda att en 
valseger för PAIGC byggde p4 fusk. 

Sex manader efter den slutliga överenskommelsen den 19 
december 1974 hölls allmänna val i slutet av juni 1975. PAIGC 
vann en jordskredsseger. 85 procent av hela den vuxna befolk- 
ningen, män och kvinnor, röstade och 92 procent av rösterna 
gick till PAIGC. Den valda nationalförsamlingen, med Abilio 
Duarte som ordförande, proklamerade Kap Verdes själv- 
standighet den 5 juli 1975. Samma dag sade Aristides Pereira 
pA ett massmöte i ka ia  att de nu gick in "i en ny tid, en tid av 
frihet och värdighet för vart folk". 

En dag senare talade Portugals premiärminister general 
Vasco Gonqalves vid ett annat massmöte i Praia i republiken 
Portugals namn. "Och framför allt i det portugisiska folkets 
namn säger jag ur dju et av vara hjärtan: Länge leve Kap 77 Verdes självständighet!" 

Vid det tillfället mindes man de portugiser som modigt hade 
sökt sig bort fran diktaturen och accepterat att demokrati utan 
avkolonisering inte var värd namnet. Det hade inte varit lätt 
för dem. De hade gjort sig kvitt fran barndomen inlärda 
tänkesätt och övervunnit raseriet frAn oppositionen, hAnet frAn 
den äldre generationen och hela gardagens värld. Nar Vasco 
Gongalves talade pA Kap Verde fann han Ahörare som älskade 
honom för hans ord och gladde sig At att i Portugal finna ett 
folk som ville vara vänner och inte herrar. 

Detta var dramatiska ögonblick. De upplevdes sa. Det finns 
kanske ingen battre symbol för detta an den upprymda folk- 
massa som trängde sig in i regeringsbyggnaderna och slängde 
ut dokumentmapparna pil gatan. Stora mängder officiella 
papper, atminstone tva Arhundraden av kolonial diktatur, 
högar av korrespondens fran 1960-talet och mycket annat. De 
kastade alltihop pA gatan, för hur skulle man bättre kunna visa 
att allt detta var slut nu?75 

Men vi kanske skall lämna sista ordet om manaderna före 
befrielsen till de man och kvinnor som sa länge hade kampat 

74. V. Gonqalves, "Discurso profendo na cerimonia da independencia de 
Cabo Verde", 1975. 

75. Arkiven i Praia, som nu lyckligtvis är välbevarade, räddades först av 
den brittiske historikern Christopher Fyfe som officiellt inbjöds för att 
besöka, inspektera och ge rad om arkiv. Ett UNESCO-anslag gjorde det 
sedan möjligt att upprätta ett fullständigt och väl fungerande nation- 
alarkiv. 



pA öarna. Under hela 1974, efter april-kuppen i Lissabon, hade 
den officiella radiostationen Radio Barlavento spritt propaganda 
fran de smA grupperingarna UDC och UPICV. Dem hade 
officerarna i den lokala avdelningen av det portugisiska MFA i 
november utpekat som "det kapverdiska folkets förrädare". 
Samtidigt som PAIGCs budskap tog öarna med storm väckte 
denna anti-PAIGC-propaganda bitterhet. Till slut, den 9 dec- 
ember, sände Silvino da Luz ut ledningens order till aktiva i 
Mindelo, dar stationen lag, att lagga beslag pA stationen och 
använda den i patriotiska syften. 

Jorge Alberto Brito: 

I manader hade vart folk klagat p5 stationen, men man hade sa t till 
oss att vänta tills tiden var mogen. SA när ordern kom var vi redo. fi 

Folk ombads att samlas i tysthet 

och klockan 20.00 gick vi in. De skulle just sända nyheterna, starkt anti- 
PAIGC och pro-UDC. Vi kom in med vara egna kassetter och tog 
mikrofonerna. Luis Fonseca kom pa en @ng och tog över ledningen. 

Luis Fonseca: 

Vi läste upp vara deklarationer, den om mänskliga rättigheter, GenPve- 
konventionen, vi spelade revolutionär musik som vi spelat in nAgra 
veckor tidigare. Sedan gick vi till det portugisiska militärkommandot 
och berättade vad vi hade gjort. Folk skingrades omedelbart, men vi 
såg till att vi inte förlorade stationen. Dussintals människor från orten, 
till och med hundratals, bevakade den at oss under mAnga v e c k ~ r . ~  

Detta kom att bli Sanchos sista, skräckinjagande "svans- 
viftning". Ingen skadades, men hela historien upprörde de 
ortodoxa och högt uppsatta. Ett dussin vördnadsvärda gentle- 
man frAn Mindelo, vars namn vi ar vanliga nog att glömma, 
telegraferade till den portugisiska regeringen i Lissabon och 
bad om trupper för att kontrollera mobben och radda civilisa- 
tionen. Andra och helt annorlunda befriare hade tratt fram p& 
scenen. 

76. Jorge Alberto Bnto, intervju 1986. 
77. Luis Fonseca, intervju 1986. 



Del fyra 

I Cabrals efterföljd 

Kom alltid ihilg att folket inte kämpar för idéer, för saker som bara 
finns i människors huvuden. Folket kampar och ar villigt att göra upp- 
offringar, men gör det för att vinna materiella fördelar, för att fil leva 
bättre och i fred, för att fil uppleva framsteg i sitt eget liv och för att 
kunna ge barnen en bättre framtid. 

Amilcar Cabral 1965'~ 

78. Palavras Gerh, 1975; övers friln portugisiska av Lars RudeSbeck, Guinea- - Biscau. Folket, partiet och staten, Nordiska afnkainstitutet, Uppsala 1977, 
sid 30. 





Ur blotta jorden 

Det finns mycket berömvärt att saga om de demokrater i 
Portugal som störtade diktaturen och med lättnad sAg slutet pA 
det lusitanska imperiet. Men det som blev kvar i de afrikanska 
territorierna nar slutet kom var föga bättre an öde jordar, och 
detta arv var ingenstans i sämre skick an har pA Kap Verde. Av 
alla nyligen sjäivständiga stater var denna den sköraste och 
svagaste; utan resurser, utan pengar, berövad allt, frAn varor 
att sälja utomlands till de enklaste administrativa strukturer. 

Värre var anda att detta 1974 var ett land av hopplöshet. En 
person vars ord har fatt sin tyngd av langa och svara erfaren- 
heter var nu den nya republikens president. Aristides Pereira 
hade gatt igenom alla Ar av kamp och sett sA mAnga och sA 
mycket ga förlorat pA grund av en hänsynslös fiende eller pA 
grund av ren utmattning i Salazars system, och anda bibehöll 
han sin bistra optimism och den oböjliga blygsamheten i fram- 
toning och personlighet. Om detta folk har varit lyckosamt i att 
finna Cabrals karaktär och geni, SA kan det tacka stjärnorna för 
att därefter kunna förlita sig pA Pereiras stora mod och goda 
omdöme. För dem som känt dem val ar det omöjligt att tanka 
pil den ene utan att tänka pA den andre. Det verkar som om det 
fattigaste landet kan frambringa de basta människorna. 

1986 ser Pereira tillbaka pa arvet som han och hans kamrater 
Atervände till. 

VAra öar hade försjunkit i hop löshet. Torkan hade fortsatt utan av- R brott i sex ar och var inte slut. terigen var emigrationen den enda ut- 
vägen. Det fanns nästan inget lönearbete utom nödhjälpsarbete pil väg- 
ar och liknande, en droppe i havet, som mAnga aldrig fick del av. 

Trots all dramatik och faror under det kvartssekel jag har kant 
honom har han aldrig tenderat att överdriva. Han överdriver 
inte nu heller. Allt arkivmaterial som ar tillgängligt stödjer 
honom. Exporten år 1975 var praktiskt taget noll, exporten 
1976 täckte mindre an sex procent av importen, och 55 procent 

'av denna import gällde mat, utan vilken hungersnöden hade 



varit ofrånkomlig. I september 1974 tog de sista reserverna i 
administrationens kassor slut. 

Detta var ett döende samhälle. "1974, nar vi stod pA tröskeln 
till sjalvstandighet, hade vart folk förlorat tilltron till sitt eget 
land. Vi kom tillbaka till ett samhälle som helt enkelt hade fallit 
sönder. Vi kom tillbaka till katastrofen." Gamla dokument 
visar att emigrationen vanligen hade betraktats som en mer 
eller mindre temporär exil, aven om mAnga stannade utom- 
lands. Men nu sAg man emigrationen i allt större utsträckning 
som en flykt utan Atervando. 

DA Kap Verde blev sjalvständigt blev det möjligt att bedriva 
forskning. Den har bekräftat Pereiras hagkomster. Olivier Le 
Brun fann, till exempel, att viktiga indikatorer pekade mot en 
"veritabel kollaps för landsbygdssamhallena där nara h r A  
tredjedelar av befolkningen bor". Bönderna övergav lands- 
bygden där förlegade arrendelagar bara tillät dem att odla en 
jordlapp mot ett extremt stort arrende, eller en stor andel av 
skörden. De samlades i de fataliga staderna. En folkräkning 
frAn 1980 visade att 90 procent av alla kapverdier levde pA fyra 
öar, därav nästan halften pA Santiago, dar staden Praia höll pA 
att vaxa sig SA stor att den inte längre kunde försörja sig ~jälv.7~ 

Inflyttningen till staderna innebar ocksA en emigration. Le 
Brun har mycket starka tecken pA att "en stor andel av de unga 
avser att emigrera, förmodligen en majoritet av dem". Redan 
under Aren genast efter självständigheten var mer an halften av 
emigranterna mellan 15 och 29 Ar. Nästan halften av alla unga 
man i denna Aldersgrupp pA Santiago och S%o Nicolau hade 
försvunnit i början av 1980-talet, liksom mer an en tredjedel av 
de unga kvinnorna, varav de flesta fick arbeten som hem- 
biträden i Italien. "Den emigrationsvagen öppnades av kyrkan 
och leder nu automatiskt till ytterligare emigration. Unga 
kvinnor som farit till Italien skaffar nödvändiga papper, fram- 
för allt arbetstillstand, till sina vänner som ocksA vill dit." 

Snabbt ökande födelsetal har tidigare alltid varit en spontan 
reaktion pA perioder av svalt och sjukdomar. Under 1970-talets 
oavbrutna torka tycks den "naturliga tillväxten" ha ökat frAn 
uppskattningsvis 13 procent 1970 till uppemot 3 procent 1980. 
Efter 1975 ökade tillväxttakten ännu snabbare pA grund av 
fallande dödstal tack vare halsovArd och bättre mat. Ända visa- 

79. 0. Le Brun, Rapport till UNESCO, nr FMR/SS/YTH/84/105, Fans 
1984. 



de folkräkningen 1980 att tre öar - Brava, Sant'Antäo och Säo 
Nicolau - fortfarande hade mindre befolkning än tio Ar 
tidigare. 

För att första den desperation som ligger bakom denna emi- 
gration maste man försöka föreställa sig det liv manga emi- 
granter kunde se fram emot. Le Brun skriver om de unga 
kvinnor som gav sig iväg till hushallsarbete i Italien, Portugal 
och Spanien. Han konstaterar att nagra kunde fa bra arbeten 
och en möjlighet att se en del av världen, även om den be- 
gynnande recessionen i Europa försvarade möjligheterna att f& 
arbete bAde för unga kvinnor och män. Men de flesta av dessa 
unga kvinnor 

blir inlasta i aratal, tusentals kilometer fran sina hem, i en sluten värld 
och en individuell arbetsprocess som är speciellt alienerande. De skick- 
ar hem fotografier där man kan se dem tillsammans med familjerna 
som de betjänar, och som vittnar vältaligt om det beroende de lever i. 

Han kallar detta "lakej-isering" och ordet tycks inte alltför 
starkt. De flydde från en förtvivlad situation, men alltför ofta 
maste de ha hamnat i en likartad igen. 

Med sjäivständigheten föddes ett hopp, en storartad känsla 
av att livet trots allt skulle kunna bli bättre, men det var svart 
att finna bränsle sa att hoppets laga hölls brinnande. Olivio 
Pires var 31 år 1974 och en av veteranerna som aterkom fran 
segern p3 fastlandet. Han minns: 

Visst fanns det en dynamisk politisk utveckling som följde, ett PAIGC 
som fanns p5 Santiago och i nagon män pi3 %o Vicente och Sant'Antäo. 
Med denna utveckling ökade stödet för oss, vart parti bestoc! fran 
början av d g r a  dussin medlemmar, de blev nagra hundra och senare 
nilgra tusen. 

Det var mycket positivt. Men man måste också första att vi var ett 
mycket ungt parti, ungt i ar raknat men ännu yngre vad gäller var poli- 
tiska erfarenhet. Vid sidan av den lilla organisering vi själva hade fatt 
till stand fann vi ett tomrum här, ett fullständigt politiskt tomrum. Det 
fanns inga strukturer för politiskt agerande eller erfarenheter vid sidan 
av vara egna initiativ - överhuvud taget inga. Ekonomin var kata- 
strofal. I praktiken fanns det ingen nationell e k o n ~ r n i . ~  

80. Olivio Pires, intervju 1986. 





De hade fördelen av verklig politisk och moralisk självständig- 
het, vilket var avgörande. Utan den fanns det inga utsikter för 
förändring, inget hopp om att mildra förtvivlan, ingen möjlig- 
het att ater f A  dessa öar att leva. Men med självständigheten 
var det ända sa att allt, frAn förnödenheter till nagon form av 
statsmakt, mAste byggas upp från grunden. 

De första tre åren efter självständigheten i mitten av Ar 1975 
agnades At att överleva SA gott det gick och att mentalt och pA 
andra sätt skapa utrymme för att börja bygga upp allt frAn 
grunden. Det senare skulle visa sig svart, men det första var 
ännu svarare. Utan regn blev skördarna av majs och bönor 
obetydliga Aren 1975 och 1976; 1977 var de lika med 

Man fann hjalp. Den kom generöst frAn ett stort antal länder, 
precis som den kom till Guinea-Bissau, för PAIGC och Cabral 
själv hade blivit kända och beundrade sedan mitten av 1960- 
talet. FN-tjänstemän var pA plats redan före självständigheten, 
och noterade allvaret och realismen hos den nya republikens 
ledare. I oktober 1975 finansierade World Food Programme 
sändningar om 19 000 ton majs och andra livsmedel. USAS 
regering blev lättad över att den nya regeringen höll vad den 
hade lovat om alliansfrihet, och att det inte blev fraga om 
nagon sovjetisk bas, och gav en första gAva om 7 miljoner 
dollar. Sverige, Holland och nAgra andra medelstora länder 
gav med öppna händer, och hjalp kom även fran Sovjet- 
unionen. 

81. Bland m h g a  användbara dokument fran denna period, se Rapport 
fran FNs generalsekreterare till det ekonomiska och sociala radet, Assi- 
stance to Cape Verde, (21 sept 1977); dito den 18 juli 1978 (A/33/167); 
samt (på franska i mitt exemplar), Assistance Demandie au PNUD - p3 
engelska UNDP - par le Gouvernement du Cap-Vert pour la Pén'ode de 
1978-81, (DP/GC/CVI/R.I, daterat den 8 september 1977). Man bör i 
detta sammanhang notera att den ständigt Aterkommande torkan 
under självständighetens tidiga Ar, nästan oavbrutet fran 1%9 och 
framåt, länge hade uppmärksammats i PAIGCs publikationsverk- 
samhet; se särskilt A. Cabral, Sobre a S i tumo  de Forne nus Ilhas de Cabo 
Verde, ett tal i Stockholm den 14 april 1971, som först riktade världens 
uppdrksamhet p& öarnas tragiska belägenhet vilket Salazar-regimen 
noggrant dolde för offentligheten, i likhet med vad den brittiske 
konsuln Sands anmärkte om tidigare torrperioder. 



SA överlevde de, genom litet av ett under som det verkade p& 
den tiden, och en stor portion förutseende. Det senare med- 
förde en rad beslut som givarna till en början inte alltid förstod. 
World Food Programme hade tagit för givet att dess tjanste- 
man inte bara skulle följa med livsmedelssämdningarna utan 
ocksa övervaka utdelningen; det stod sa i deras stadgar. 
Pereira och hans kolleger förkastade detta. De var tacksamma 
för maten, men World Food Programmes avsikt att dela ut den 
hade en oacceptabel bismak av det portugisiska apoio-systemet, 
dar mat delades ut som välgörenhet. Den kapverdiska reger- 
ingen insisterade pA att fil dela ut maten själv. Den bildade en 
lönefond och sålde maten till 30 000 tidigare arbetslösa arbetare 
i utbyte mot deras arbete med att bygga vattenbevarande och 
erosionshindrande dammar och fördämningar. Med intensiv 
trädplantering efter 1977 fick detta imponerande kumulativa 
resultat. 

1 juli 1978 kunde FN-personal rapportera att utvecklings- 
hjälpen, i form av finansiell hjälp och annat, skulle göra det 
möjligt för regeringen att öka de offentliga investeringarna 
detta år till 36 900 000 dollar, "dubbelt sa mycket som 1977 och 
ungefär tre ganger sa mycket som 1976". Dessutom började vid 
den tiden byar och gardar pil landsbygden att visa tecken pil en 
viss framtidstro. Sancho hade trots allt inte varit en monstruös 
"kommunistisk djävul"; kvinnorna slukades inte, hemmen 
ödelades inte, kyrkorna brändes och plundrades inte. Tvärtom 
hade Sancho gjort nytta och sedan atervant till sina berg. Det 
verkade finnas andra möjligheter i livet an väntan pil att fA resa 
bort. Landsbygden började leva upp igen, och 7 000 kapverdier 
Atervande faktiskt hem fran Angola. 

Detta att man inte fatt nAgot i arv kunde ocksa vandas till en 
fördel. Har fanns inga inre konflikter och rivaliteter som his- 
torien implanerat pA andra hall i Afrika genom etniska skill- 
nader, som de koloniala regimerna hade fördjupat genom att 
administrativt använda "tribalismen" och dess rigida tank- 
ande. Patriotismen p4 Kap Verde var kanske fortfarande 
summan av olika "ö-patriotismer", men det var inget hinder 
för att skapa en nationell enighet. De var Atskilda av oceanen, 
men det var ingen begränsning som skapats av människor. 
Uppdelningen i kolonier hade inte dragit nagon grans igenom 
det kapverdiska folket eller slagit sönder nagot förkolonialt 
handelsomrade. 



Alliansfrihet i förhallande till världens maktblock medförde 
andra fördelar. Den hade alltid hört till Cabrals övertygelse, 
och övertygelsen överlevde honom. Det fanns ingen annan vag 
som tillät fritt val av samhällssystem och som lat sjalvstandig- 
heten bli verklighet. SA sent som 1974 hade man fruktat att 
Portugal skulle förstärka sitt grepp om Kap Verde genom att 
göra det till en marinbas för NATO-styrkorna. Arkiven far 
utvisa hur berättigade dessa farhagor var. Vid den tiden verka- 
de faran reell. I juni 1974, nar Spinola fortfarande var mäktig 
president i Portugal, hade en grupp PAIGC-medlemmar pil 
Sao Vicente sant ett telegram till Spinola som vid den tid- 
punkten mötte Richard Nixon pA Azorerna. I detta ville de 
"försäkra att vi motsätter oss varje slag av militärbas för NATO 
pil Kap Verde-öarna, med tanke pA möjligheten av sadana 
överenskommelser mellan Er och president Nixon". De hade 
följt upp detta med ett motsvarande telegram till NATOs 
generalsekreterare.82 

Det var tur för PAIGC att nAgon bas aldrig kom till stand. 
Den nya regeringen upptäckte ocksa till sin glädje att portugis- 
erna hade installerat värdefull utrustning, främst i ett observa- 
torium pA Santiagos högsta topp, för vaderspaning i mellersta 
Atlanten och för satellitkommunikation. Snart skulle regering- 
en ha möjlighet att delta i vaderspaningen pA Atlanten och dra 
fördel av telekommunikationer via satellit. NAgra Ar senare 
blev besökaren överraskad över att kunna ringa upp sitt hem i 
England fran, t ex, Lineo Mirandas vardagsrum i kanjonen pA 
Sant' Antäo. 

Snart kunde man sluta förmanliga avtal med det vanskapligt 
sinnade Portugal, främst om handel och bistand; medan demo- 
kratiskt sinnade portugiser för sin del var nöjda med att se att 
deras land i stallet för en föraktad och fientlig tjänare hade fatt 
en respekterad van. Den valkande portugisiske författaren José 
Saramago gav ett minnesvärt uttryck för sina känslor efter ett 
besök ar 1986. De gamla upptäcktsresandena pil 1400-talet, 
skrev han, hade upptackt en handfull övergivna öar, men han 
hade "i dessa öar upptackt en hel vär ld.  

Förutom allt detta sa hade man inga problem med kvar- 
lämnade sociala eller ekonomiska strukturer som mAnga andra 

82. De omtalade telegrammen sändes av "Forqas vivas mais represent- 
ativas de S. Vicente" efter mötet p3 biografen Eden-Park, Mindelo den 
6 juni 1974. 



afrikaner vid den tiden benämnde ny-koloniala. De sma "borg- 
erliga" grupperingarna UDC och UPICV hade lämnat scenen, 
och det fanns ingen som konkurrerade med PAIGC om lojal- 
iteterna. Tomheten hade egentligen ett stort värde, förutsatt att 
befriarna visste vad de själva ville bygga upp och hur de skulle 
bära sig At. De rakade nu vara väl utrustade just p& den punkt- 
en. De hade med sig politiska lärdomar fran sin langa kamp pA 
fastlandet. Deras program för politisk Ateruppbyggnad var 
beprövad och klar, och den hade ett namn. De kallade den 
participaqäo popular, folkligt deltagande, och att genomföra den 
skulle bli den avgörande prövningen för deras frarngiingar, det 
var de övertygade om.83 

P5 Kap Verde liksom p3 fastlandet i Guinea uppfattades 
effektivt folkligt deltagande som en nyckelfunktion i upp- 
byggnaden av staten. I Guinea hade det inte varit nödvändigt 
att invänta självständigheten innan man började föra över 
medlen för självbestämmande till folkets händer. Efter 1964 

hade upprättandet av de första befriade omradena i Guinea-Bissau 
gjort det möjligt att i praktiken lära ut den filosofi om makten som par- 
tiets grundare, framför allt Amilcar Cabral, hade utformat för de tvi3 
länderna under självständighetskampen. 

Denna filosofi hade utformats i de befriade omradena som 
betraktades som laboratorier för politiska experiment i gräs- 
rotsdemokrati. Varje verkligt framsteg, menade man, maste 
bygga pa att deltagande - mentalt; moraliskt och därför 
politiskt - införs och utvidgas. Därigenom kan lokalsamhällen 
och individer inom dessa lokalsamhällen f& en verklig kontroll 
över sina egna liv. 

Bara de som därigenom befriar sig själva, antog man, kan f A  
en känsla för friheten. Bara den som är medveten om friheten 
har förstatt att friheten ocksa är en kamp mot en själv, gent- 
emot ens egna brister, lika väl som mot fienden som förhindrar 
frihet. Befrielse kom ur detta perspektiv att betyda en aktiv och 

- - 

personlig medverkan i en process - kanske framför allt enligt 
Cabrals synsätt i en kulturell process - som inte kunde drivas 
vidare enbart genom sympatier eller "stöd. Detta engage- 

83. Det finns en omfattande och kontinuerlig dokumentation av partici- 
pa@o popular, men i detta sammanhang kan man särskilt se p5 Docu- 
rnento do 11 Congesso, (do PAICV): A Pariicipcäo popular, PAICV, Praia, 
juni 1984, mm citeras här. 



mang som Cabral krävde av sina efterföljare - om det än blev 
svagt - var det centrala temat i hans tänkande, mattet pil hans 
originalitet. 

I ett längre historiskt perspektiv kan man tillägga att just 
denna kulturella förändringsprocess definierar skillnaden mel- 
lan revolutionär nationalism och den reformistiska och popu- 
listiska nationalismen hos de "primära" antikoloniala rör- 
elserna i Afrika pA 1950- och 1960-talen. Dessa fick ofta ett 
massivt stöd för sina mål, men ingen av dem lyckades 
genomföra, eiier ville ens genomföra (möjligen med undantag 
för UPC i Kamerun) folkligt deltagande i avkoloniseringens 
former och strukturer. 

Det har skrivits mycket om det deltagande som genom- 
fördes i de befriade omradena i Guinea-Bissau. I färdig form 
visade den "ett nytt samhälle som tar form pA ett sätt sa att 
nästan ingen aspekt av samhällslivet ligger utanför dess 
ramar". Det Astadkoms genom ett talmodigt arbete för att 
skapa ett tätt nätverk av bykommittéer, som härstammade ur 
byraden men allt oftare hade valda representanter. De admini- 
strerade lokala fragor, skipade rättvisa i byting, betjänade 
skolor och sjukvArdskliniker, och skötte andra uppgifter som 
att - eftersom det var krig - försörja den lokala m i l i ~ e n . ~  

Det var bara en sak som fattades, vilket Lars Rudebeck har 
pilpekat i en klok och förstaende kommentar, och den bristen 
kändes tydligt efter ~jälvständigheten.~~ Det kan ha berott pil 
brist pA personal eller möjligheter, och säkert p4 att pressen 
från kriget var stark, men ingenting gjordes för att förändra de 
ekonomiska strukturerna i dessa omraden, att t ex Atminstone 
skapa rudimentära former av kollektiv eller kooperation i jord- 
bruket. TvA år efter självständigheten hade ledarna i Guinea- 
Bissau flyttat till städerna och lämnat bönderna At sitt öde. Det 
kom att bli en viktig orsak till militärkuppen i Bissau i nov- 
ember 1980 med dess beklagliga följder. 

84. Om prtinpaC8o populnr, i de befriade omradena av det krigstida 
Guinea-Bissau citerar jag mina egna ögonvittnesobservationer i 
"Report on the Further Liberation of Guinea-Bissau", Socialist Register, 
London 1973. 

85. Se Lars Rudebeck: O n  the Class Basis of the National Liberation Movement 
of Guina-Bissau, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 
maj 1983. 





AterstAr dock att det folkliga deltagandet i de befriade om- 
radena under kriget var "början till verkligt självbestam- 
mande", för att citera en tillbakablick från 1984, 

och till att folket verkligen tog ett eget ansvar; en landvinning utan 
motstycke om man tanker på att den portugisiska kolonialismen under 
Arhundraden sett till att de koloniserade berövats varje form av eget 
ansvar, och ur det kollektiva minnet utrotat varje tanke på att behöva 
försvara egna intressen. 

Det är ett argument som jag tror att man ratt allmänt skulle 
kunna anföra mot dem som pa senare ar har ifragasatt värdet 
av den antikoloniala kampen. Ty portugiserna var inte alls 
ensamma om detta. När det galler att beröva "sina afrikaner" 
allt initiativ, all tro pA sig själva, togs förmodligen priset av 
belgarna i Kongo och de av europeiska nybyggare styrda stat- 
erna i brittiska &t- och Centralafrika. De folk som enligt vissa 
pastaenden förbereddes för nationell självständighet, förbered- 
des i själva verket för fortsatt underkastelse. Det ar inte trevligt 
att behöva papeka det, men det ar i högsta grad riktigt. 

%m förberedelse för nationell självständighet maste ett folk 
fa möjlighet att handla av egen kraft. I ett talesätt pA guineansk 
kreol som var populärt under befrielsekriget hette det ke povo 
na manda na si cabeca. Det centrala syftet med ledarskapet för 
Cabral och hans närmaste var just att utveckla sadana politiska 
och sociala grasrotsinitiativ. I början hade de fatt agera som 
stäilföreträdare för sitt folk. De hade vant "nationalister utan 
en nation" med Cabrals egna ord. Men deras satt att leda bönd- 
erna i de befriade omradena ledde till att dessa allt mer sag 
PAIGC som ett uttryck för deras egna intressen, deras "pro- 
gram", deras vilja till ett "bättre liv och att se livet gA framat". 
Manga i omvärlden insag inte denna sanning utan betraktade 
det som utopisk propaganda. Men lika litet som Salazars gene- 
raler kunde de ge en rimlig förklaring till att sex man 1956 
kunde skapa en oövervinnlig b ~ n d e a r m é . ~ ~  

III 

Men aven om veteranerna fran segern i Guinea-Bissau kom 
-tillbaka med klara idéer om vad som borde göras, hade de inga 

86. Se A Particiwo Popular, PAICV, Praia, juni 1984. 



illusioner om att det var lätt att genomföra. De hade varit med 
om lärorika ar, och de visste mycket val, som Olivio Pires skrev 
Ar 1984, att folkligt deltagande som malsättning 

kommer att möta motstånd av skilda slag. Gamla sedvänjor, gamla 
idéer, kvarlevorna eller förvrängningarna av föraldrade traditioner och 
koloniala problem som auktoritetstro, caciquismo [lokal tyranni], kor- 
ruption och köpslaende om inflytande, byråkrati o s v, som alltid hotar 
att slA rot och växa ..." 

1963, när kriget i Guinea just hade bö jat, hade dessa problem 
nästan tagit kal pa PAIGC, och de hejdades först i sista minut- 
en. Sa sent som i januari 1973 hade mordet p& Cabral, utfört av 
förrädare, blixtbelyst riskerna för nya och förödande miss- 
grepp. De omkring nittio veteranerna som kom hem till Kap 
Verde 1974 hade ingen anledning att hysa illusioner. 

Deras malsattning hade utformats under det harda livet i de 
befriade omradena. Den definierades allt klarare, aven efter 
1977 nar fortsatta demokratiska framsteg i det självständiga 
Guinea-Bissau snart skulle komma att ifragasattas. PA parti- 
kongressen 1977 som hölls i Bissau med ett ännu enat parti, 
gav generalsekreteraren Pereira en koncis sammanfattning av 
partiets metoder. Han sade: 

Den modell som vart parti haller p& att bygga garanterar deltagande 
fran basen i alla beslut, p& alla nivaer, genom demokratisk organisering 
och demokratiska metoder ... (Dessa) förutsätter att det vid sidan av 
varje verkställande kommitté finns en församling delegater som valts 
pa samma niva som kommittén, en församling vars uppgift är att välja 
och kontrollera kommittén i frAga.88 

Det skulle ta tid innan man nadde fram till en sa renodlad 
demokratisk struktur, och fragan ar om den inte skulle ha 
krävt för mycket av den mänskliga naturen. Men det var 
malsattningen för dem. För "det kunde inte bli, och hade aldrig 
blivit, nagon nationell självständighet utan folkligt deltag- 
ande". Orden kommer fran den nyvalda kapverdiska national- 
församlingens vice ordförande 1980. 

87. Olivio Pires, "Sobre a Democracia Nacional Revolucionária", 1980, 
publicerat av PAIGC Praia, Colleccäo 'Supera@o Politica-Ideologica'. 

88. Uttalande av generalsekreterare Aristides Pereira vid PAIGCs tredje 
kongress, Bissau 1977. 



Inget av PAIGCs mal för nationell uppbyggnad, inget av regeringens 
syften de kommande Aren kan förverkligas utan folkligt deltagande. 
Utan deltagande kan vi inte bygga någon framtid, inte nagon materiell 
grundval som kan ge vart folk väistdnd. 

De ar da man enbart försökte överleva efter självständigheten 
började kring 1980 att överga i en period av uppbyggnad och 
utveckling. Det system de hade valt att bygga, fortsatte samme 
talare, skulle kunna kallas "nationell revolutionär demokrati". 
Nationell därför att den hade sitt ursprung i intressen och 
aktioner fran alla sociala krafter inom landet; revolutionär 
därför att den förintade all kolonial dominans och därför att 
dess främsta kraft kom fran "befolkningens stora massa, som 
främst skapar och drar fördel av den förvandling som vart land 
maste genomgå"; demokratisk "därför att det inte finns nagon 
befrielse som inte identifieras med folket eller dess represen- 
tanter". 

Man kan inte föreställa sig ett sadant system som nagonting 
fullbordat. Praktiken skulle medföra nya insikter och korrektiv. 
"Nationell revolutionär demokrati ar därför," slutade talaren, 
"ett medel, en lärotid da bade personer och institutioner bör ut- 
vecklas, dag för dag, i jakt pA battre lösningar, battre hand- 
lingsalternativ.. ." 

De kände sig säkra p4 detta perspektiv efter sina intensiva 
erfarenheter av böndernas deltagande under krigsaren mellan 
1968 och 1974. För övrigt sysslade de föga med större teoret- 
iska fragor. De visste med sig att de hade mycket kvar att lära 
om böndernas verklighet, att ingen i Europa hade förstatt 
denna verklighet. Visserligen hade de lärt sig en hel del ound- 
gänglig socio-ekonomisk analys av Marx, men de var samtidigt 
övertygade om att Marx' analytiska verktyg behövde slipas pil 
nytt har, användas pil ett nytt satt. De kom själva oftast fran 
bondefamiljer, men kunskapen om deras eget samhället hade 
praktiskt taget legat utom räckhall under kolonialismen. Nu 
skaffade de sig den. De tänkte som Cabral att "folket inte 
kampar för det som finns i nagons huvud, utan för att fil ett 
battre liv och se livet gA framat". De gick vidare med hjälp av 
detta axiom. 

Helt klart kunde man inte acceptera en ortodox västlig 
kapitalism. Följderna av att acceptera detta hade de kunnat se i 
mAnga f d kolonier. Eftersom det inte fanns nagot inhemskt 



kapitalistiskt system i dessa kolonier hade den västerländska 
ortodoxin lett till en kolonial underkastelse under kapitalistiska 
system fran andra hall, främst de tidigare kolonialmakterna 
men ocksa USA. Detta hade medfört starkt centraliserade 
regeringar, det vill säga elitistiska regeringar, vilket förr eller 
senare ledde till minoritetsstyre och i förlängningen militär 
diktatur. Samtidigt skulle motsättningen mellan de allt starkare 
statligt-kapitalistiska initiativen och den allt svagare och in- 
stabilare statsapparaten förstärkas. Bortsett från retoriken 
skulle försöken att skapa ett "program för bönderna", en upp- 
byggnad i majoritetens intressen, kastas överbord. Bondepro- 
grammet skulle lida skeppsbrott i ett hav av förvirring och 
korruption och säkerligen drunkna. 

Men deras egna erfarenheter hade samtidigt fatt dem att för- 
sta att det inte skulle vara bättre att importera renläriga teorier 
fran Öst, även om det gällde att bygga upp socialismen. Dar 
verkade det som om staten förkroppsligades i ett allsmäktigt 
parti, och partiet i en allsmäktig byrakrati; och försöken att 
genomföra folkligt deltagande - de sovjeter eller lokala rad 
som en gang hade varit sa lovande - skulle Aterigen haverera i 
ett annat, annorlunda, hav av frustrationer. De hade fatt 
mycket hjälp och vänskap fran Sovjetunionen under kriget. För 
egen del tror jag att de flesta kapverdiska veteraner skulle ha 
varit överens om att nagon form av socialism, ännu odefini- 
erad och oprövad, förmodligen var det Önskvärda för världen, 
bara man kunde undvika kärnvapenkrig. Men jag tror ocksa 
att socialismen som ett omedelbart mal inte hade nagon men- 
ing för dem. 

Det meningsfulla var deras tanke om folkligt deltagande 
som en lärlingstid för demokratisk praktik, demokratiska syn- 
sätt och mal för gräsrötterna. Det meningsfulla var ocksa 
initiativen för att lösa, eller börja lösa, de Överhängande pro- 
blemen i ett socialt och ekonomiskt tomrum. Det som hade 
mening var att göra slut pa en systembunden utsugning. 

Slutsatser följde. Det viktigaste var att behalla partiets in- 
flytande och ledning, och med partiet menades det kapverd- 
iska PAIGC som blev PAICV (Partido Africano de Independ2ncia 



de Cabo Verde) efter brytningen med Guinea-Bissau som följde 
pil statskuppen dar i november 1980. Om det folkliga deltag- 
andet i praktik och teori var viktigt för framsteg, sa kunde man 
inte ha flera partier. Flera partier skulle medföra oenighet 
genom olika individers och gruppers maktlystnad, menings- 
lösa rivaliteter, yttre intriger, det skulle medföra bortkastade 
ansträngningar och resurser nar det var sa ont om badadera, 
och sa småningom frustration och nederlag. De varningar de 
hade fatt var många, och inte bara afrikan~ka.8~ 

För en överskadlig framtid maste man ha en enpartistat. 
Partiet skulle håilas skilt fran staten, om an med en viss oklar- 
het i toppen, vilket vi skall aterkomma till. Men det maste bli 
en enpartistat. Hur skulle man da kunna försvara demokrat- 
iska rättigheter och skyldigheter utan flera partier? Det var en 
fraga som de kände val till. De hade tvingats att se det politiska 
livet stelna i ett antal afrikanska enpartistater. I mitt tycke var 
det värsta exemplet (f d franska) Guinea under Cékou Touré 
dar det blodiga tyranniet gick fran den ena illgärningen till 
nästa, an värre, och sa smilningom hade slukat ett stort antal av 
 revolutionen^^^ egna barn. De hade sett mycket annat. De 
hade rest mycket. De hade uppehallit sig i manga länder; att se 
vad som kunde handa i en enpartistat var en skrämmande 
upplevelse. 

När vi diskuterar detta Ar 1986 kan den verkställande 
sekreteraren i detta parti, PAICV, med fog saga att "vi har vagt 
det goda mot det dåliga. Men jag maste anda saga," fortsätter 
Olivio Pires, "att vara erfarenheter, som ar ganska varierade 
och som diskuteras ofta bland oss, inte har kunnat övertyga oss 
om att den europeiska flerpartistaten skulle kunna fungera i 
Afrika." Men lika litet fungerar enpartistaten utan verkligt 
folkligt deltagande. "Vi ar fortfarande övertygade om att en 
levande gräsrotsdemokrati ar nödvändig för framsteg. Men vi 
är precis lika övertygade om att denna demokrati bara kan leva 
och överleva genom styrkan hos det folkliga deltagandet."90 

89. Om omständigheterna kring bildandet av PAICV och des.  bakgrund, 
se särskilt dokumenten frAn det nybildade partiets första kongress, 
(Praia, 16-20 januari 1981), framför allt inledningstalet av general- 
sekreterare Aristides Pereira. De finns tillgängliga pil engelska, MAGIC 
[Mozambique, Angola, Guinea-Bissau Information Centre] papers 11, 
l, London 1981. 

90. Olivio Pires, intervju 1986. 



Det var detta politiska bagage som de medförde 1974. Fortsatt- 
ningen av min bok skall agnas at att Atminstone i grova drag 
försöka visa hur de har använt sig av det och vad som blivit 
följden av detta. Jag ar val medveten om att alla tvärsäkra på- 
staenden i en sadan fraga i slutet av 1980-talet-maste möta en 
mangd tvivel. Enpartistaten i Afrika liksom p& andra hall har 
haft f& fördelar och en hel mangd nackdelar. Varför skulle det 
vara annorlunda pa Kap Verde? Är det annorlunda? Kan 
folkligt deltagande förverkligas eller maste denna nations 
förmaga att förverkliga "ett program för bönderna" under alla 
omständigheter vara en chimär? 

Det är legitima fragor, och det finns mariga andra. Hur 
lyckas ett litet folk "i världens utkant" ta sig framat? Hur kan 
detta folk, som ar sa helt beroende av utländsk hjälp, behålla 
sin valfrihet och handlingsfrihet? Jag medger att de svar som 
följer här ar partiska. Jag beundrar detta folk och jag tycker om 
dess satt att vara. Det förstar nog läsaren. Men jag hoppas att 
läsaren ocksa ser att vanan vid kritik och Självkritik varit en 
följeslagare genom den del av historien som jag i nagon 
utsrackning delat med kapverdier, sedan början av 1960-talet. 
Det skulle vara trevligt att kunna saga att det politiska bagaget, 
som innehöll manga surt förvärvade läxor hade Actadkommit 
omedelbara framgangar. Men att pasta det vore att beröva 
historien dess dramatik liksom dess sanning. 

Det var lätt nog att börja. Veteranerna hade ingen svårighet 
att finna Ahörare. Tvärtom halsades de som hjältar, och 
förväntades vara hjältar, till deras egen förvaning. Langväga 
bönder klattrade nedför klippor och branta bergsvagar för att 
fraga ut och lyssna till dessa män och kvinnor som hade 
Sancho med sig, men som ocksa visat att de kunde bemästra 
Sanchos överdrifter. Bybor från sma byar utan vägar gick i 
timmar för att komma till torgen i Santa Caterina, Säo Filipe, 
Ribeira Grande och andra platser för att höra nyheterna om 
vad som komma skulle. I detta ovanliga uppror dar hoppet 
trängdes med djupaste skepticism, vad skulle man begära av 
dem? Vad betydde alltsammans? 



Deltagandet inleds 

Svaren kom långsamt och styckevis, bit för bit. Först var det 
svart att höra dem, och sedan var det ännu svårare att tro pA 
dem. Ända var det svar av det slag som Afrika i dessa tider av 
kontinental svält och svek väntade pA. Jag tror att man med 
tiden blev allt mer benägen att acceptera dem i ena eller andra 
formen dA andra, mer välbekanta, svar gav och ger upphov till 
besvikelser. 

Ända är detta ett litet folk med blygsamma krav, det tillhör 
de svaga i varje materiellt avseende, och börjar just hämta sig 
frAn hopplöshet och sitt destruktiva arv. Är det riktigt och 
rimligt att sätta in dem i ett kontinentalt sammanhang när de 
flesta människorna i Afrika knappt känner till att Kap Verde 
existerar? Man är ständigt offer för önsketänkandets stora 
frestelser och kan bara Aterge vad man sett och hört, här och pA 
andra håll och under mAnga års tid. 

Jag Atervande 1980, fyra år efter ett besök 1976. Bland olika 
forskningsuppgifter och undersökningar reste jag pA ön 
Sant'Antäo med en vän frAn krigsåren, Corsino Tolentino, en 
av de veteraner som jag följt frAn Guinea-Bissau Ar 1974. 
Corsino är en bra följeslagare för den här sortens uppdrag som 
gAr ut pA att se och höra. OcksA han kan raka ut för önske- 
tänkandets frestelser - vem av oss skulle ha klarat sig utan 
dess ledstjärnor? - men Corsino var under lang tid soldat i 
befrielsekriget och är därför van att försöka ta reda pA hur det 
riktigt är, noga och konkret, innan han säger hur det borde 
vara. Han är i bra kondition och ser bra ut pA det kapverdiska 
viset, han förenar verklig skepticism med ett sinne för humor, 
och tror, i likhet med de flesta veteranerna, att ett skratt 
förmodligen förbättrar omdömet. Det var ocksA en av Cabrals 
övertygelser. 1980 var Corsino kring 35 Ar, skulle jag tro. 

Vi agnade oss huvudsakligen At partiets kadrer och situa- 
tion. 1974 bestod det nästan bara av en handfull utslitna aktiv- 
ister och ett nittiotal veteraner frAn befrielskampen förutom de 
politiska fångarna frAn Tarrafal och andra fängelser. %dan 

'dess hade partiet (PAIGC) vuxit. Det var nödvändigt för stabil- 
iteten och framstegen eftersom detta var det enda sättet att 
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bygga en stabil grund, institutionellt och politiskt, i det för 
övrigt radande tomrummet. Och partiet pA Sant'Antao, liksom 
pA de andra öarna, hade vuxit snabbt, kanske litet för snabbt. 
En del av dem som gatt med var en slags svans efter segrarna. 
Man hade rensat ut en del och skulle fortsätta med det, av goda 
skäl. 

PAIGC pA Kap Verde i mitten av 1980 - snart skulle det bli 
FAICV efter kuppen i november 1980 i Guinea-Bissau - hade 
lite över 4 000 medlemmar, vilket var en pA sjuttiofem av be- 
folkningen. Om man analyserade dem utifran deras sociala 
ställning, utgjorde ungefär 16 procent av medlemmarna av 
lönearbetare, 38 procent var smilbönder eller delbrukare, 
badadera hade vanligen ett tredjedels hektar eller ännu mindre 
att odla, och ägde sällan jorden själva - medan 30 procent var 
statstjänstemän. De övriga 15 procenten bestod av gymnasister 
pA de tvA läroverken, nAgra handlare, nAgra hantverkare och 
personer med fria yrken, män och kvinnor, läkare och mot- 
svarande. Lite över 46 procent av medlemskaren var under 30 
Ar, ytterligare 36 procent var mellan 30 och 50. 

Basorganisationer existerade. De cirka 4 000 medlemmarna 
- kvinnor och män, men det Aterkommer vi till - var organi- 
serade i grupos de bace, "basgrupper". Dessa var 400 till antalet 
Ar 1980. Det gick i genomsnitt en basgrupp pA 750 personer, 
men organisationen var bättre utvecklad pA vissa öar än p& 
andra. De cirka 400 basgruppema med partimedlemmar valde 
delegater till 73 sektionskommittéer som i sin tur valde eller 
skulle välja 15 sektorskommittéer avsedda att avspegla befolk- 
ningens geografiska spridning pA nio öar, och pA de större 
öama med en spridning pA mAnga byar och smA städer. Val- 
förfarandet var ännu lAngt ifrAn smidigt eller komplett, efter- 
som man saknade vana och erfarenhet. Nomineringar uppifran 
prövades dock av öppna möten som godkände eller under- 
kände nomineringarna. 

Vad gjorde partiet? I princip hade medlemmarna inte nAgon 
verkställande makt över andra an medlemmar. Det kunde 
leda, uppmana, förklara och försöka föregA med gott exempel. 
Men det kunde inte beordra eller kommendera nAgon som inte 
var medlem. I praktiken fick de bästa medlemmarna pA detta 
tidiga stadium fylla en rad funktioner inom och utanför partiet, 
eftersom folk bad dem i brist pA andra att visa hur saker och 
ting skulle genomföras. Bristen pA nedärvda demokratiska 



strukturer var orsaken till detta. Att minska detta "mang- 
sysslande" skulle bli en uppgift för framtiden. 

Corsino var en ledande medlem pA sin hemö Sant'Antäo. 
Vid det har tillfallet var han inbjuden till den första parti- 
kongressen i sin sektor Paul, en konferens för att gA igenom 
utfört och planerat arbete. Paul ar en by vid kusten, en bit frAn 
Ribeira Grande längs utskjutande klippor som vetter ut mot 
Atlanten, medan distriktet omkring ar en förgrenad kanjon 
som tränger in bland de branta berg som kännetecknar ön. Vi 
for dit i bil längs en grusväg som byggts efter självständigheten 
av lönearbetare som fatt sin lön fran FN. Vägen slingrar sig 
fram langs med och under klipporna vid havet, ett fint 
exempel pi3 till synes "omöjlig" ingenjörskonst. 

Omradet ar ganska valbärgat. Kanjonen Paul har en "flod 
som bildats av vattenavnnning fran kratern Caldeira de Covo 
pa öns "topp" ungefär 1 500 meter ovanför bottnen i kanjonen 
Paul. Bönderna i Paul odlar för avsalu i kanjonen och klattrar 
ocksa uppför klipporna och odlar i själva kratern. Nu med den 
nya, bärkraftiga vägen till Ribeira Grande kunde de transport- 
era sina varor med lastbil. 

Paul ar ocksa en avlägsen ort; men fastan resten av varlden 
inte vet nagonting om Paul sa galler inte motsatsen. Sedan 
länge har emigrationen sant Pauls söner och döttrar ut i hela 
varlden, och ett stort antal veteraner fran befrielsekriget i 
Guinea-Bissau var fran Paul och grannomradena. Det ar en av 
motsägelserna p3 Kap Verde - man lever 1Angt borta frAn 
varlden men har anda nara förbindelse med den. 

Vi fann att partikonferensen var redo att pAbörja mötet 
utomhus en varm kväll i juli. Partisekreteraren i Paul, José 
Lima, sätter i gAng förhandlingarna. Han ar en stor man i 
trettioarsaldem och talar med självförtroende men utan 
athavor. Han börjar med att välkomna sina 75 medlemmar och 
olika gäster och andra Ahörare som kommit dit. Sedan pA- 
minner han om tidigare uppoffringar "innan vi kunde genom- 
föra den har konferensen, kamrater; uppoffringar som gjorts av 
dem som gett sitt blod för vart land och som ar odödliga 
hjältar". Hjältar bland förfäderna, hjältar som därför inte kan 
dö och besökaren förstar Aterigen hur nara det ar till Afrika och 
dess tankevärld. "Bland dem Arnilcar Cabral, nationens grund- 
are, Domingos Ramos, Titina Sila...", man och kvinnor som 
gav sitt liv i befrielsekriget. Domingos Ramos och Titina Sila 



var fran Guinea-Bissau och hörde till dem som dödades i strid. 
Sekreteraren dröjer vid detta, dröjer vid betydelsen av unionen 
mellan Kap Verde och Guinea-Bissau: "...om vi verkligen 
önskar fullfölja den uppgift som dessa hjältar Atog sig för var 
skull". 

Partikonferensens delegater har framför sig en sexton sidor 
lang stencilerad rapport fran sektorns sekreterare, och den 
skall diskuteras de närmaste tv4 dagarna. Rapporten gar igen- 
om den senaste tidens händelser. Till en början efter sjalv- 
standigheten fanns det administrativa kommissioner som 
skötte lokala angelägenheter, som grundvalar för en stats- 
apparat som ännu inte existerade. De ersattes senare av lokala 
radgivande församlingar, ett första litet steg mot folkligt 
deltagande. "Det var mycket annat som hände, kamrater, 
mycket annat som blev möjligt.. . Vara festivaler, som för- 
bjudits av kolonialregimen, sa grundligt att det tom var för- 
bjudet att trumma, har vi fatt tillbaka.. ." 

"Mycket annat", fortsätter han, "har inte förverkligats som 
alla vet, eller inte p& ett satt som man kunde önska. Alfabetiser- 
ingsgrupper, politiska möten, seminarier för att förklara.. l' har 
inte blivit av pa grund av att en del av våra medlemmar inte 
har dykt upp eller inte har förstatt sin uppgift. Därför "har vi 
sammankallat nya möten för att gA igenom dessa misslyck- 
anden, och dessa möten har väckt intresse och varit mer besök- 
ta.. !' Han tycker att resultatet som helhet har varit positivt "och 
partiets situation inom var sektor ar nagorlunda godtagbar". 

Detta tal var, tror jag, ganska typiskt för partiets strävan att 
bli en demokratisk kanal för patryckningar och övervakning. 
Resultaten var utan tvivel imponerande. Den lilla befolkningen 
i Paul hade fatt fram 75 oavlönade partifunktionärer som 
arbetade för allmänhetens intressen, ett arbete som tog nagra 
timmar i veckan förutom tiden att g3 frAn plats till plats, ofta 
uppför klippor och nedför berg, och förutom det moraliska 
engagemang som krävdes. 

Självständighetspartiet var, kort sagt, 1980 pil väg att bli en 
kugge i självstyret. Men det var inte självstyre i sig. Det maste 
byggas utanför partistrukturen, pa olika former av 
grasrotsdemokrati genom vilket och inom vilket folkmajoritet- 
ens deltagande kunde ta form i självstyre av det egna samhäll- 
et. Och fastan det naturligtvis skulle finnas partimedlemmar i 
dessa självstyrelseorgan, sa skulle deras uppgift inte vara att 



leda eller kontrollera. De skulle vara med som medborgare 
med varken mer eller mindre rättigheter än icke-medlemmar. 

Kort efter självständigheten hade man pA prov börjat införa 
olika former av lokalt styre, främst genom arbetet med att bilda 
domstolar i byar och stadskvarter för att fylla ut bristen pA 
juridiska strukturer. Ett nationellt valsystem hade ocksa införts 
i början av 1975. Det gjorde det möjligt att bilda en national- 
församling med ett femarigt mandat, den konstitutionella 
grunden för all makt och alla lagar. Den valdes genom allmän 
rösträtt för vuxna och hade visat sig effektiv och fungerade 
smidigt. Men huvudomradet för det folkliga deltagandet var 
det lokala självstyret. Det var där som folkligt deltagande 
skulle f& sin form i verkligheten - eller ej. Det var här som ett 
folk som aldrig tidigare hade fatt styra sig självt i nagon 
utsträckning skulle dras med i den dagliga administrationen av 
det offentliga livet - eller ej. Kort sagt, det var har som en 
verklig demokratisk process skulle ersätta de ingrodda vanor- 
na och de politiska begränsningarna hos den kolonials dikta- 
turen. Ett effektivt lokalt självstyre blev befrielsens eldprov. 

Detta har blivit en allmän sanning i Afrika. Det finns inget 
politiskt misslyckande för den afrikanska självständigheten 
som inneburit katastrof lika säkert som misslyckande i detta 
prov - oförmagan att balansera effektiva former av lokalt 
självstyre mot en allt mer centraliserad och byrakratisk 
nationell regering. Den oförmagan har gjort att nationella 
regeringar har upphört att vara, eller ens framsta, som nagon 
reell form av självstyre för folkmajoriteten, framför allt lands- 
bygdsbefolkningen, i en lang rad nyligen självständiga länder. 
Böndernas flertal har vänt sig bort från dem som pastar sig 
styra i deras namn, övertygade om att "de" tillgodoser egna 
intressen och skaffar sig förmaner som "vi" inte far eller kan fil 
del av. Bönderna har dragit sig tillbaka fran den "nationella" 
arenan, dragit sig tillbaka fran "nationalekonomin", alltför ofta 
föredragit att smuggla sin överskottsproduktion över "nation- 
ella" gränser hellre än att avsätta den pil den "nationella" 
marknaden till priser som de betraktar som en slags stöld. 

Denna typ av katastrof skulle ofelbart ocksa inträffa pa Kap 
Verde om ledarna nöjde sig med att styra med hjälp av sin cen- 
trala verkställande makt. Bönderna har hade visserligen inga 
behändiga gränser att smuggla sin överskottsproduktion över; 
men säkerligen skulle de fortsätta att dra sig undan i allt större 



antal genom emigration. Det skulle krävas mycket mer än 
effektivt lokalt självstyre. Men effektivt lokalt självstyre skulle 
förbli den avgörande utgangspunkten. 

Portugiserna hade härskat genom order som vidarebeford- 
rades frAn Lissabon, via guvernören pil Kap Verde till ett nät 
av administratörer, vanligen kapverdier men alltid verktyg för 
centralmakten. Det hade inte funnits nAgon lokal representa- 
tion eller ens nAgon form av konsultationer. Mot den besvär- 
liga bakgrunden började PAICVs ledning förbereda det lokala 
självstyret redan 1978. 

Man kallade till möte i byar eller andra lokala enheter, med 
sa mAnga invanare man kunde övertala pA varje plats, för att 
bilda lokala rad, comissöes de moradores, "boendekommittéer" 
eller nAgot som i Sverige ungefär skulle motsvaras av 
kommundelsnämnd. I princip skulle varje ort välja sitt rad. I 
praktiken maste det lokala partiet börja med att nominera 
frivilliga som man trodde kunde Astadkomma nagot, och lagga 
fram dessa nomineringar för de lokala församlingarna, att ta 
ställning till. Det visade sig vara en uppskattad form. Dessa 
möten gav ofta tillfälle att lufta en ström av kommentarer, ofta 
färgade av starka känslor. 

Lokala rad började ta form pA en rad platser. Makten över 
en växande mängd lokala ärenden Överläts till dem. Det blev 
ett otal missförstAnd och häpna reaktioner. Men detta var en 
lärotid för självstyret som fortsatte. 1980 hade den börjat fa 
substans och effekt. 

För att lokalt pröva denna substans och effektivitet for jag 
1980 med Corsino Tolentino p5 en runda till byarna i det inre 
av Sant'Antäo, innanför klipporna vid kusten, som man nAdde 
via nagra av Kap Verdes mest osannolika vägar. Santa Igreja 
var en av dem, en samling hyddor och smA hus i ett böljande 
landskap av klippor och bergsvägar som länkades samman av 
smala stigar som här kallas caminhos vicinais. 

Vi fann att nAgot lokalt rad, comissáo de moradoves, ännu inte 
hade bildats i Santa Igreja. Men byns domstol satt församlad. 
Tre Aldriga domare satt vid en hög bänk med kärande och 
svarande mitt emot sig och, bortom dem ett dussintal bybor 
som kommit för att lyssna, och andra som lutade sig mot 
fönsterkarmarna i "domstolen" vars fönster stod öppna. Fallet 
verkade ganska spännande, och publiken var tyst. Efterat över- 
satte Corsino frAn den lokala dialekten av kreol. Han för- 



klarade att de hade diskuterat en anklagelse för trolldom. 
Afrika, tänkte jag Aterigen, ar inte sA lAngt borta. 

Den lokala partigruppen satt ocksa i möte i sin enrums- 
hydda inte lAngt från domstolen. Ett halvdussin allvarliga 
unga bönder, alla man som jag minns det, välkomnade Corsino 
och lade fram sitt problem. Den lokala milisen fungerade, men 
inte pA ett bra satt, ledaren behövde ersattas ... "Viktigt för 
dem," kommenterar Corsino, "för milisen ar deras makt, deras 
folkmakt". 

Det later som tomt prat, och det har varit det vanliga i 
Afrika. Men inte har. 

Pd den här ön finns omkring 45 000 personer. Det finns exakt elva 
statspoliser och inga militära trupper. Nar en domstol behöver en verk- 
ställande enhet för en arrestering, ett fängslande, vad det än ma vara, 
kallar man p& den lokala milisen. Det finns ingen annan att tillkalla. 

Efter ett kort besök 1983 Atervände jag till öarna 1986. DA fann 
jag att folkligt deltagande som process hade gatt framat fran 
begynnelsestadiet, aven om det, med president Pereiras ord, 
"ännu hade en lång vag att gå". 

Pit Sant'Antäo hade det 1980 funnits 22 lokala rad, varav 
somliga ännu led av initialsvarigheter, samtidigt hade PAICV 
430 medlemmar organiserade i 55 basgrupper. Nu, 1986, fanns 
det 44 loMa rad eller ca ett lokalt rad per 1 000 invanare pa ön. 
Partiets medlemskar hade ökat fran 430 ar 1980 till 1 307. Man 
lat mig första att det nästan var fler an vad som var Önskvärt, 
och att det förmodligen skulle komma att minska genom att 
man uteslöt overksamma och inkompetenta medlemmar. 

Vad beträffar direkt folkmakt, sA fanns det nu pil Sant'Antäo 
26 lokala domstolar med 183 tillgängliga domare, som vid 
behov kunde tillkalla 1 670 unga man ur den frivilliga milisen 
för att verkställa beslut. Statspoliserna pA denna väldiga berg- 
iga ö var fortfarande inte fler an 16. Armén bestod av en offi- 
cer, en major och veteran frAn befrielsekriget, som avdelats för 
att ge milisen elementär utbildning i vapen och exercis. 

Kvinnornas deltagande, som vi skall Atervanda till, var fort- 
farande svagt och det var man medveten om. Av de 183 dom- 
arna pA Sant'Antäo 1986 var bara 19 kvinnor. Ett folkrikt 



distrikt som Paul hade inte mer än fyra procent kvinnor bland 
partimedlemmarna. Till och med denna laga totalsiffra hade 
varit svar att n& pa grund av den manschauvinistiska attityden 
pA Kap Verde. Ett ordsprak säger Onde o galo canta, a galinha 
nZo pia - när tuppen gal ska kvinnfolket hAiia sig undan. Trots 
det tycks institutionerna för deltagande har som pA andra öar 
Ar 1986 vara val etablerade, fungera i vardagslivet och ha slagit 
igenom bade pi% landsbygden och i staderna. Den kapverdiska 
politiken har nu blivit otänkbar utan denna "makt som 
kommer från folket", aven om uttrycket later banalt. 

Trots allt finns det en djupt rotad misstanke fran kolonial- 
tiden att det bara ar regeringen som har verklig makt att göra 
nagot eller f A  nAgot gjort. Fortfarande 1986 ar detta en allmänt 
omfattad föreställning. Att acceptera att makten nu primärt har 
blivit en "fråga för folket" innebar, att man skall &ta sig nAgot 
man aldrig tidigare Atagit sig, eller ens kunnat tanka sig att 
göra. Makten maste erövras bit för bit, och alla kan inte klara 
av det. I dag skall vi till ett möte för bönderna i Janela som 
kommer att bli lärorikt pA den punkten. Jag far lov att delta i 
det tillsammans med Olivio Pires, verkställande sekreterare i 
PAICV och samtidigt bördig fran Paul som ligger granne med 
Janela. 

Det ar fortfarande inte nagon enkel sak att nA Janela, kust- 
vägen fran Paul ar ännu inte utbyggd 1986. Nar den tar slut en 
bit ifrån Paul längs kusten, går man langs en bergsstig som 
huggits in i den höga klippan som stupar ner i havet. Här och 
var smyger den sig utefter steniga stränder eller sluttar in mot 
gardar längs med vägen. Det tar ungefär en timme att gA till 
Janela om man gAr fort, och alla kapverdiska bönder, inte 
minst Ollvio Pires gar i en takt som får besökaren att längta 
efter en längesedan svunnen ungdom. Men sceneriet väcker 
snart livsandarna igen. Flasande beundrar besökaren det. 

Har pA utsidan av Sant'Antao, som vetter mot karibiska 
öarna pA flera tusen sjömils avstand, driver nordanvindarna 
framför sig glittrande dyningar som brister i stank mot klipp- 
orna, har finns molnfri sikt över hav och himmel dar havs- 
faglar, sulor, albatrosser och stora svartryggiga masar kryssar 
och glider medan smA vita stormfaglar, var man an kan se 
dem, slirar och paddlar pa de yrande vagkammarna. Kap 
Verde ar fattigt i manga avseenden, men har en väldig rikedom 
av vackra vyer. 



Mötet i Janela böjar klockan tio i det enda stora rummet i 
lagstadieskolan, en stenbyggnad som trängs med andra pA 
spetsen av den havsomflutna klippa p4 vilken Janela ar byggt. 
Rummet har snart fyllts av ungefär sextio män och kvinnor. 
Manga av dem har gatt langa vägar fran sina hem pi! avlägsna 
bergskammar, berättar Olivio medan vi vantar pil att alla skall 
ta plats. Olivio tar själv plats bakom bordet i ena anden av 
rummet tiilsammans med partikolleger fran Paul och Ribeira 
Grande som ocksa har kommit för att åhöra diskussionen. Tvil 
"rikebönder" har kommit, eftersom större delen av diskus- 
sionen skall handla om jordagandet och jordreformen; det ar 
"de tv& ljushyade därborta till höger om dörren". De äger fem 
eller tio hektar som delvis odlas av delbrukare pil "kontrakt". 
För övrigt består mötesdeltagarna av bönder som inte äger jord 
utan betalar arrende i form av pengar eller produkter. 

Jag tanker att det inte ar förvanande att atmosfären ar saklig 
och förväntansfull. Ingen människa skulle gA i timtal för att 
lyssna till nagonting betydelselöst. Nar skolbänkarna ar full- 
packade och de som inte far plats lutar sig mot väggen längst 
bort i lokalen, öppnar Olivio mötet. Han ställer sig inte upp 
och håller brandtal, utan sitter lugnt och talar med den ganska 
gälla röst som är vanlig har, en bergsfolkets röst som pilminner 
mig om Wales. Han talar kort, som en fran Paul som talar med 
sina grannar i Janela. Sedan tar bönderna över. De talar ocksa 
kreol, och Olivio Översätter det viktigaste. 

Senare, medan diskussionen böljar fram och Ater, slAr det 
mig att denna avspända relation mellan bergsfolket i Janela och 
den mäktige partirepresentanten fran huvudstaden, hundratals 
kilometer bort, knappast kommer att lata trovärdig nar jag 
kommer hem igen. Det kommer att lata som en sovjetisk novell 
där den goda partifunktionären fran huvudstaden tas emot 
som en förlorad son. Men uppriktigheten och kraften i det som 
folk här säger, deras satt att saga det liksom vad de säger, talar 
sitt tydliga sprak. De säger vad de tanker till nagon som de 
respekterar. 

Ett ordsprak som jag hörde i Ghana för manga år sedan 
dyker upp i minnet, som en kommentar till detta: Wobefora dua 
a, w@ n'ase nu womfi soro (Om du vill klattra upp i ett trad, sa 
maste du börja från marken). Det brukade man saga för att 

-uttrycka ogillande mot dem som börjar "fran toppen", ditlyfta 
genom privilegier eller girighet och inte genom hederligt 



arbete, och som därigenom adrog sig grannarnas misstro och, 
ännu värre, gudarnas förakt. Om Olivio otvivelaktigt befinner 
sig i toppen av det kapverdiska trädet, sa klattrade han dit 
genom exilens och befrielsekampens faror, och det vet alla. 
Privilegier eller girighet har ingenting att göra med Olivios nu- 
varande position. Hans likgiltighet gentemot personlig vinning 
kan väcka en viss förvaning i ett bondesamhälle, men det 
vacker ocksa respekt. Nar personen i fraga ar en lokal förmaga, 
vacker han dessutom stolthet och tillgivenhet. 

orättvisorna i koloniala jordegendomslagar och sedvänjor 
som gallt sa länge, ar måltavlan för dessa bönder. De nya jord- 
reformslagarna har i själva verket funnits i flera ar men det har 
inte varit lätt att tillämpa dem genom argumentation och över- 
talning, och arbetet ar langtifran slutfört. Orsakerna varierar 
och ar komplexa som vi skall se, men ligger huvudsakligen i 
vanans och traditionens tpgd.  Det omedelbara malet var att 
avskaffa delbruket till förman för arrenden i pengar, och att 
omvandla arrendeförhilllanden till direkt agande. 

Men detta ar ett land dar jorden ar indelad i oandligt sma 
lotter och därmed i ett finmaskigt nätverk av sedvanerattig- 
heter, krav och förväntningar som ofta delas av emigranter i 
USA, Holland och ett dussintal andra avlägsna platser. Den 
därav följande ägostrukturen har varit och ar tyvärr fort- 
farande ett hinder för produktion och produktivitet, en kalla 
till fördjupad fattigdom och ett problem för framtiden. Varför 
avskaffar man da inte alla arrenden? Varför inte utfärda ett 
dekret om att sma egendomar skall slas ihop till livskraftiga 
kollektiv? 

Tankarna i PAICV känner till vad böckerna säger i denna 
fraga liksom i andra. De har studerat sina revolutionära texter 
vid nattlampan under Ar av väntan. Men deras idé om fram- 
steg handlar just om att folket maste göra det själv. PAICVs 
regering har verkställande makt att avskaffa alla arrenden och 
kollektivisera, men det skulle vara med vald och inte genom 
diskussioner och övertalning. Och att använda vald skulle, 
enligt deras bedömning, medföra en förutsägbar katastrof. 

Detta är ocksa ett trad som man maste klattra upp i fran 
marknivan. Det betyder dock inte att de fattiga och de jordlösa 
bönderna pa Kap Verde har förbisett klassaspekten. Mötet i 
Janela visar att sa inte är fallet. 



Den förste bonden som yttrar sig, kraftfullt och med själv- 
förtroende, gAr rakt p3 den fragan. Han säger att han är en före 
detta delbrukare, parceiro, som nu betalar arrende och tycker 
att det är en förändring till det bättre. Men jordreformen, 
refarma agraria som de alla säger, gAr inte tillräckligt lAngt. 
Jordägarna, och dA menar han det relativa fatal som äger flera 
hektar och har ordnad bevattning, äger alla grog-brännerierna. 
Nu tar de hämnd pil sina tidigare delbrukare genom att 
förbehålla sig rätten att använda brännerierna. Talaren kallar 
detta utpressning, och beskriver det i detalj. Han vill att det 
skall finnas ett bränneri som står öppet för alla, "en trapiche för 
oss alla", sil att var och en kan destillera sin egen rom. Det 
borde partiet se tiil. Det borde partiet tillhandahalla. 

Nästa talare är en annan medelalders bonde, ocksa han 
klädd i finkostym och slips för detta högtidliga tillfälle. Han 
har ett klagomal, och han har uppenbarligen satt sig pA första 
raden i avsikt att uttrycka det. Han talar ocksa emot jordägarna 
och diskuterar problemen med delbruk, trots att han själv ar 
arrendator, rendeiro. Jordägarna är giriga. De försöker kringga 
jordreformen och de vill behalla sina delbrukare. De saboterar 
arbetet med att upprätta arrendekontrakt enligt jordreform- 
kommissionernas villkor. Denne bonde säger inte vad som 
behöver göras, utom att partiet borde agera mot de giriga 
jordägarna. 

Olivio antecknar och väntar. Själv minns jag ett möte för ett 
tag sedan med en av dessa "giriga jordägareu. Efter en his- 
nande fard pi3 caminhos vicinais längs kanjonens väggar fick vi 
vila ut i ett fint litet hus som passats in i bergssidan, kring- 
gärdat av en trädgård med majs och sockerrör. Den gästfrie 
ägaren bjöd in oss i vardagsrummet. Det var bekvämt möblerat 
och pryddes av inramade fotografier av en dotter i Lissabon 
och en son i Holland, far vi veta. Man talar om familjean- 
gelägenheter och om fördelarna med Portugal. Var värd bjuder 
oss pa en utmärkt grog, rom som han själv har destillerat. 

Detta är en bonde med manga hektar, kanske sa manga som 
tjugo, och det gör honom till en stor jordägare i den här lands- 
delen. Men det är inte han personligen som äger all jorden, 
förklarar han, utan han sköter familjeegendomen vars avkast- 
ning delas med emigrerade bröder. De har ackumulerat den bit 
-för bit över ett stort antal Ar, SA gör man i det här landet. Men 4 
andra sidan är hans agor indelade i fyrtiofem smil lotter som 



odlas av delbrukare, som var och en har ett individuellt avtal 
eller kontrakt som ett resultat av en förhandling dar ägaren 
naturligtvis har en starkare position. Han kan ge delbrukama 
sparken, han kan minska deras lotter, kräva extra tjänster av 
dem. SA har det "alltid varit. Under den koloniala ordningen, 
da systemet tog form, kunde ingenting annat hejda honom an 
våldsamma uppror, som vanligen slutade med att delbrukama 
sändes till tvångsarbete pA Säo Tom6 eller i Angola. 

Rattare sagt, SA var det tills för tre veckor sedan. För tre 
veckor sedan hade jordreformen, inte över en natt, utan som en 
del av en process, till slut natt hans egendom. Nu fanns dar 
inga delbrukare mer, utan ett lika stort antal arrendatorer med 
arrenden fastställda av den lokala jordreformskommissionen, 
och med besittningsskydd, en stor förändring som framkallat 
en del motstridiga känslor. Var värd erkänner det inte medan 
vi läppjar pil hans gog, men efterat, när vi Ater går pA stigen 
langs klippan, berättar Olivio vad som hänt. En av de nya 
arrendatorerna hade kommit för att be jordägaren sälja lite 
skördad majs till honom, vilket ar brukligt. Men jordägaren var 
krankt bAde ekonomiskt och känslomässigt och vägrade. "Gå 
och köp din majs frAn jordreformen - för min del tanker jag 
riva ditt hus". Överallt berättade man med förtjusning att 
bonden svarade: "Det gör du inte alls. Det ar mitt hus nu. Jag 
är inte längre din Asna." 

Klassfragan ar alltsa central. En tredje talare har en förkärlek 
för vänliga allmänna fraser och slagord, men han tar upp 
samma tanke. Han säger att han är nöjd med jordreformens 
framsteg: "De stora jordägarna motsätter sig fortfarande den, 
men vi ska st3 pA oss och genomfzra den." Före jordreformen 
"behandlade [jordagmal oss som slavar, men nu ar det 
skillnad." Men partiet borde se till att jordägarna slutar mono- 
polisera vattnet som används för konstbevattningen. Partiet 
borde ge mer krediter. 

En annan talare säger att han haller med de tidigare talarna, 
men att "det fortfarande finns sadana ibland oss som ar radda 
för att saga vad de tycker". Partiet borde förhindra orättvisor. 
Hans familjs jordägare, en kvinna, har vägrat att skriva pA ett 
arrendekontrakt i enlighet med jordreformslagen, men kan det 
vara en tillfällighet att hennes dotter ar gift med en polis? 
Talaren tror uppenbarligen inte det. Andra talar, detaljerna 
hopar sig. Bara en talare laser upp det han vill ha sagt. Det ar 



en ung man från JAAC - Juventud Africano Amticar Cabral, 
ungdomsorganisationen - och han slutar med slagord. Det ar 
ingen som tar illa upp, sa vitt jag kan se, men ingen bryr sig 
heller särskilt mycket om det. 

Olivio väntar pA sitt taktfulla satt tills det blir en lang paus 
efter en lang stunds diskussion, och ger sedan ett langt svar. 
Partiets historia visar att jordreformen ar en integrerande del 
av "hela processen som gar ut pil att vinna självständighet". En 
del tvivlade kanske pi3 dess varde, till och med p& om den var 
möjlig, men partiets historia visar att om f &  börjar kan man bli 
manga som fortsätter: "för partiet började med sex personer, 
och nu är vi många tusen". 

Sedan kommer han till de fragor som kommit upp. Om det 
allmänna bränneriet: "Det maste ni lösa själva. Om ni vill ha ett 
bränneri, SA far ni organisera er och arbeta för att fa det till 
stand. Vänta er inte att partiet ska lösa allting At er, för det kan 
och vill det inte. Partiet kan visa er vägen, men det ar ni som 
maste genomföra resan.. ." En annan talare hade bett om bättre 
battransporter och fick samma svar. "Bra, men vänta inte pii att 
det skall komma hit ledare. Prata med er medlem i national- 
församlingen. Beskriv ert problem. Skicka beskrivningen till 
honom.. ." 

En kvinna hade begärt att unga kvinnor skulle fil battre 
möjligheter till utbildning, och fortsatt med att tala om diskri- 
mineringen. "Förr i tiden" - hon menar före sjalvstandig- 
heten, men det behöver man inte saga här - "var vi som 
mannens slavar, vi fick inte ga pil möten, vi fick stanna i köket 
medan mannen at vid bordet.. ." Inte nu längre, försäkrar hon 
med en utmanande blick kring de huvudsakligen manliga 
Ahörarna, som för ögonblicket inte visar nagon större 
entusiasm: "Men vi har inte natt tillräckligt langt, inte pa langa 
vägar". Olivio haller med henne. Han talar om de nya lagarna 
angaende jamställdhet och försvar av kvinnornas rättigheter. 
Men partiet tanker inte driva igenom nagot som folk inte har 
accepterat. "Det galler för varje grupp i vart samhälle att ta 
fram problemen och ge dem offentlighet, och att använda sig 
av de nya lagarna. Diskutera dem och handla efter dem, biide 
man och kvinnor.. ." 

Vi Atervander till Paul, nöjda med intrycken fran detta langa 
möte. Men budskapet, liksom den steniga stigen, ar fortfarande 
hart och oundvikligt. Problemet med folkligt deltagande som 



en överföring av makt och ansvar fran toppen till botten är inte 
att mottagarna ogillar det eller inte accepterar det. Det var 
inget problem att pilbörja maktöverföringen. Problemet nu ar 
att nA ett stadium dar det folkliga deltagandet fortskrider av 
egen kraft, har egna behov och en egen dynamik, och allt mer 
använder den överförda makten. 

Det är i detta sammanhang som de lokala raden har sin 
centrala roll. 

III 

Ön Brava, som ar ungefär cirkelformad, reser sig till en stor 
puckel pil mitten. Pil dess topp finns byn Campo Baixo 
hopträngd pi3 en bergskam ungefär 670 meter över havet. Dar 
finns ocksa dess granne, Nossa Senhora do Mont, dar husen 
kryper intill bergssidan som om de förväntade sig att atlant- 
vinden i vilket ögonblick som helst skulle slita loss dem och 
lata dem segla mot himlen. Halmtak och tegeltak trycker sig 
intill berget strax nedanför, det är Covo de Joana. Om man 
tittar ännu langre ned, sa att man far lätt svindel, kan man se 
havet som en blinkande spegel, med de brytande vagorna som 
sma krusningar pA avstånd. 

Om man lutar sig langt ut från bergsryggen i Campo Baixo 
kan man fil en skymt av ännu en by p& en silvrig strandremsa, 
oandligt langt borta. Det ar fiskarbyn Fajä dlAgua. Det är dar 
som Bravas flygplats haller pA att ta form med hjälp av en hel 
del ingenjörskonst längs de sista laga klipporna; slutänden 
kommer att ligga p4 pelare ute i havet. Medborgare fran Rhode 
Island och New Bedford som Atervänder till sina fädernehem 
eller till nya hus som de nyligen byggt pil Brava, behöver inte 
langre ta färjan fran Santiago eller Fogo. Denna avlägsna 
sydliga utpost av Kap Verde kommer 1987 att förbindas genom 
luftleder med stora världen. 

Vi har tittat pa de lokala radens arbete. Hur gar det med det 
folkliga deltagandet här? 

1986 befinner sig Brava pA ett tidigt stadium av poder local, 
lokal makt, jämfört med föregangare som Santa Caterina eller 
Santa Cruz p& den stora ön Santiago. 

Inte desto mindre kan folk har ge en del anmärkningsvärda 
svar pA fragan om hur poder local fungerar för dem. 



Sex av Bravas lokala rad, som bildades för tre Ar sedan, ar 
officiellt "förlamade", overksamma genom brist pA personal 
eller faciliteter. Folk har emigrerar fortfarande sa snart deras 
släktingar "pa andra sidan" kan skaffa inresevisum och arbets- 
tillstand. Men 14 rad pi3 denna ö med nästan 6 000 sjalar finns 
och ar verksamma, och ett av dessa ar det lokala radet i Campo 
Baixo och dess grannskap. Ett långdraget möte med fem av 
medlemmarna - de ar allt som allt Atta - har just belyst 
radets arbete och dess svarigheter. Fyra av dessa fem ar löne- 
arbetare och den femte ar läraren i Campo Baixo - medel- 
Aldern kan vara kring 25. Radet har ocksa tvi3 kvinnliga med- 
lemmar, men de ar inte närvarande. 

De träffas i skolan "för vi har ingen egen lokal", vilket de 
beklagar. Det ar ett vanligt problem - det ar f &  rad som har en 
egen lokal. I de mest utvecklade samhällena som Santa 
Caterina pil ön Santiago, har man, för att rada bot pA bristen 
byggt polivalenti, föreningshus av sten med plats för de olika 
organisationerna som ingar i det folkliga deltagandet. Jag 
tyckte att de var förnuftigt planerade och väl använda bygg- 
nader, och fler haller pA att byggas. 

Sekreteraren i Campo Baixo, en lönearbetare, förklarar deras 
uppgifter. Rådet ar nytt, dess föregangare var det första 
nagonsin, valt i juli 1983, och ett nytt val hölls 1985. Bara en 
medlem av det första radet ar ocksa med i det andra, för detta 
frivilliga arbete tar en mängd tid och kräver uppoffringar, "sa 
somliga drar sig tillbaka och andra emigrerar, andra gAr över 
till att bli domare i folkdomstolarna". Det ar inte sa lätt att hitta 
folk som vill sta i allmänhetens tjänst utan lön. Det är inte 
nagot som är speciellt för Kap Verde. 

Jag tycker att det ar anmärkningsvärt att dessa lönearbetare 
vill göra detta arbete och till och med är entusiastiska inför det. 
Allt talar egentligen emot en sadan uppoffring. Alla fyra ar 
byggnadsarbetare och arbetar pi5 det nya flygfältet nere i Faja 
d'Agua. Hur lang tid tar det att ga ner p4 morgonen? Ja, 
kanske 45 minuter. Och upp igen pil kvällen? Tre timmar, 
säger en av dem med ett leende, "eller tvil om vi ar pil det 
humöret". Det betyder minst 18 timmars gangväg 670 meter 
ner och upp igen under en arbetsvecka pil fem och en halv dag, 
med en lön för sex dagar om 105 escudos om dagen, medan 
deras förman far 165. Det gick cirka 11 escudos pi3 en krona 
1986. Vem sade att afrikaner inte arbetar? 



Dessa radsmedlemmar ar nöjda, trots allt har de ett fast jobb. 
Tvi! av dem är partimedlemmar, en tredje kandiderar för med- 
lemskap. Deras uppgifter i radet varierar. De haller ett öga pA 
de lokala priserna för att förhindra spekulation. De har en 
förteckning över arbetslösa SA att det ar ordning i kön nar det 
dyker upp jobb, främst sadana som handlar om att förebygga 
jorderosion, att förbattra lokala inrättningar och liknande. Det 
viktigaste ar att de kontrollerar vattnet fran pumpen i Campo 
Baixo, som drar upp vatten fran kallor langt nere i berget. Som 
sa ofta pil Kap Verde, dar det ständigt rader brist p4 vatten, 
maste det ransoneras. SA radet säljer vatten mellan 2 och 6 pil 
eftermiddagen, och kontrollerar kön sa att arbetare som 
kommer sent fran kusten inte blir utan medan andra kommer 
tv3 ganger. Ransonen ar 20 liter om dagen. 

"Det gör vi för att undvika gräl", säger sekreteraren med 
eftertryck. Ett huvudsyfte för poder local ar att folk ska bry sig 
om det allmänna basta. Men ett annat syfte ar att skydda 
samhäliet från gräi och fiendskap, nagot som aldrig gjordes, 
eller kunde göras, förr. All makt och allt initiativ lag da hos 
den lokale administratören. Han vande ryggen till aven om 
situationen blev ohallbar, och da blev det en polissak. Nu styrs 
Campo Baixo av sitt lokala rad som inte har nagon polis utan 
bara en milis pa 22 unga man med knölpakar, "men egentligen 
finns det ingenting för dem att göra". Rådets medlingsarbete 
fungerar effektivt och det begas fa brott. 

De närvarande har ett förslag till partisekreteraren i Brava, 
som följer med mig till detta möte, och som jag sist sag för sex 
ar sedan pil den första partikongressen i Patil. Rådsmedlem- 
marna talar om för honom att de saknar erfarenhet. Ja, de har 
diskuterat detta med administrationen i Vila Nova Sintra, den 
lilla huvudstaden med minnesmärket över Eugenio Tavares 
som speglar den äldre historien; men det räcker inte. Skol- 
läraren poängterar detta genom att saga att de behöver ett 
seminarium för att kunna förbattra sitt arbete. Kommittén 
fungerar hyggligt och ar accepterad, men det galler att ta reda 
pa hur den bast skall kunna utvidga sin verksamhet. En 
diskussion följer och det kommer att bli ett seminarium. 

Partiet finns till för att leda och ge rad, och av det begär 
man, vad man skulle kunna kalla medborgerlig uppfostran. I 
början maste partiet göra mycket mer. 1974 fanns det bara en 
partimedlem pa Brava. Sedan kom Carlos Tavares, en av dem 



som frigavs första maj 1975 från Tarrafal, och var "nästan 
tvungen att ta hand om allting" i en situation som var 
häpnadsväckande ny och annorlunda. Gradvis har partiet ökat 
sitt medlemstal till de 120 som för ögonblicket var medlemmar, 
med femtioen som kandiderade för medlemskap. Av dessa ar 
15 procent kvinnor, lite mer än genomsnittet i landet. 

Men partiets uppgifter har blivit färre med Aren. En regelrätt 
förvaltning har skapats. Nu har partiet pA Brava koncentrerat 
sig pA sin roll som inspiratör. Det ar organiserat i 15 bas- 
grupper, tvA sektioner och en sektor. Det finns andra till- 
gängliga siffror. Organicacäo da Mulher, kvinnoorganisationen, 
har 178 aktiva pA ön i fem grupper, som sköter tre alfa- 
betiseringsgrupper för kvinnor och ett daghem i Vila Nova 
Sintra.. . 

Det har ar nAgot som kan iakttas pA alla möten. Det ar en 
verklighet som framträder utan Athavor. 

Det nätverk som deltagandet utgör kan uttryckas i detaljerade 
siffror, och det ar svart att pil nAgot annat satt göra sig en bild 
av dess täckning. Om man raknar med alla man och kvinnor 
som ar direkt aktiva i lokala rad, lokala domstolar, i själva 
partiet och de tre intresseorganisationerna, fackföreningarna, 
kvinno- och ungdomsorganisationen, finner jag 1986 att de 
utgör cirka 60 000 personer eller en pA fem av hela befolk- 
ningen pA Kap Verde. Av dessa 60 000 ar vidare alla, utom en 
handfull, oavlönade frivilliga som arbetar pA sin fritid. 

Antalet lokala rad 1984 ar ungefär 224, varav 86 pA den 
största ön Santiago. PA Sant'Antäo finns 51, Fogo 39, Säo 
Vicente 16 och resten pil de mindre öarna. I genomsnitt finns 
det ett lokalt rad pA 1 300 personer. Det finns 255 lokala dom- 
stolar med ungefär 1 400 tillgängliga domare, medan partiet nu 
har över 6 000 medlemmar. Ytterligare en stor grupp aktivister 
agnar sin tid At  de tre massorganisationerna. De 60 000 om- 
fattar inte den statliga administrationen som av nödvändighet 
ar liten därför att det fattas medel att betala den, men ocksa 
därför att det folkliga deltagandet sker pA eget initiativ. Det har 
inte behov av att administreras - om det administreras upp- 
hör det att vara ett folkligt deltagande. 



I vilken utsträckning ar statsmakten skild fran partiets makt? 
Svaret p& den fragan ges i ett internt partidokument som ar 
fran oktober 1975, men galler fortfarande. "PA den högsta 
nivan ar staten knuten till partiet, liksom genom en navel- 
sträng som håiler samman den verkställande makten."91 Kort 
sagt, pa toppnivan kontrollerar partiet staten, och staten kan 
inte göra nagonting utan partiet. Det ar enpartisystemets inre 
kärna. Det medför ett ansvar för ledarna att se till att parti- 
kontrollen inte degenererar och förstenas. Men faran för detta 
minskar genom tva viktiga faktorer. För det första har partiet 
pil lägre niva ingen verkställande makt utanför de egna leden. 
Och för det andra förhindrar det folkliga deltagandet en 
urartning. 

Under toppnivan finns det saledes ingen maktfusion. 

Partiet har på mellanniv.4 och grasrotsniv.4 uppgiften att övervaka, leda 
och inspirera statens aktioner. Men hur? Genom att ge order? Nej. De 
statliga administratörerna far sina order fran sina egna över- 
ordnade.. . [Partiet arbetar] genom aktivt deltagande, [och] i varje 
underavdelning av staten förväntas partiets aktiva vara de basta, de 
mest aktiva, de mest engagerade och nitiska. 

Dessa partiarbetare ar oavlönade. Oavlönade allihop? Nästan 
alla. Jag ställde denna intressanta fraga flera gånger. Pil ön 
Fogo, till exempel, finns 31 000 personer utspridda p3 sma 
stader och byar kring den stora vulkanen. Cirka tre procent, 
eller ungefär 1 000 personer, ar partimedlemmar 1986 (av dem 
ar 190 kvinnor, Aterigen en lag andel, vilket Atminstone pA 
officiellt hall anses beklagligt). Av alla dessa ar tio heltids- 
arbetande partifunktionärer som far lön, medan ytterligare tvA 
far en deltidslön fran partiet. Jag tror dessa proportioner ligger 
nara medeltalet för hela ögruppen. 

Alla ansträngningar maste g3 ut pa att bygga upp en stat 
och en nation samtidigt. Olivio Pires anmärker att detta sam- 
mansatta problem 

har man inte förstått särskilt bra i Europa och Amerika. I Europa, till 
exempel, har den moderna staten oftast vant en produkt av en nation, 
eller Atminstone av en nationalkänsla, som redan existerade. Men har i 
Afrika har det - oundvikligen - varit tvärtom. Staten har bildats före 
nationen. 

91. PAIGC, Sobre as Relacóes Partido Estado, Praia oktober 1975. 
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Man kan verkligen se de skadliga följderna av detta i manga 
nya nationalstater i Afrika med deras bräcklighet. 

Olivio Pires: 

I början hade vi, som sagt, nästan ingenting att bygga pi%. Vi insåg att vi 
måste mobilisera var och en som kunde mobiliseras. Pedro Pires [pre- 
miärminister 1975 och framåt] formulerade vara framtidsutsikter i juli 
1975. I ett tal som uppmanade till enighet sade han, att som folk kunde 
vi nå var räddning kollektivt - eller inte alls. 

För att bemöta en förvirrande mängd inflytelser utifran av det ena 
eller andra slaget, har vi ända varit tvungna att stärka nationalkänslan. 
Vi insåg också att vi för att lyckas måste vara fullständigt öppna för 
hur det lag till, och för vad förslagen innebar. 

Vi var tvungna att f& med oss vart folk i en kraftfull och gemensam 
strävan till självförverkiigande. Det var helt uppenbart att varje politik 
som gick emot majoriteten - en fruktansvärt fattig majoritet p& den 
tiden, 1975 - skulle misslyckas. Det fanns ingen möjlighet för oss att 
försöka genomföra - som Europa i sin utveckling - en kapitalistisk 
politik: en politik som gynnade ett fatal med argumentet att det så 
smaningoi skulle gynna de mariga. Även om skulle ha gett upp 
vart löfte att göra slut pi4 exploateringen, så hade kapitalism inte 
fungerat. Vi var tvungna att se till det stora flertalets intressen. 

Det är bakgrunden till deltagandet pA Kap Verde. Det ar ett 
system dar hela samhället direkt eller indirekt ar engagerat vid 
slutet av 1980-talet. självklart är folk engagerade i olika grad, 
med varierande uppriktighet och ansträngning. 

Systemet har inte instiftats av Gud, det maste fortfarande 
bygga pil den mänskliga naturen. Vid sidan av den mänskliga 
naturens svagheter uppstar ocksa andra problem. "Även om 
partiet inte har nagon verkställande makt," säger Olivio Pires, 
"är dess ställning inom staten" - sjalvstandighetskonstitu- 
tionen 1980 definierad som den vägledande politiska kraften - 
"och dess prestige ett problem. Problem för den politiska 
utvecklingen." 

Till exempel? 

I bö jan stod vi inför det tomrum som vi mötte 1975, och partikadrerna 
fick lov att göra allt som maste göras - precis allting! Det gick inte att 
undvika. CSL kadrerna vande sig vid att handla snarare än vägleda. Vart 
egentliga arbete, att vägleda, är under alla omständigheter svarare an 
att helt enkelt göra allting själv. Men om man gör allting själv förmenar 
man andra möjligheten att f3 erfarenheter och utvecklas. 



Men den europeiska kritiken da, att institutioner för folkligt 
deltagande i praktiken alltför ofta tycks dominerade av en liten 
grupp vid makten. Vad säger han om det? 

Ett sådant minoritetsinflytande ar alltid möjligt, tycks det oss - det ar 
människans villkor! Vilka politiska grupper i Europa, undrar jag, ar 
inte pilverkade av sina egna aktivister? Har kan man säga att partiet 
inte har last sig vid nagra färdiga lösningar. Partiet diskuterar, vädjar 
och vägleder, bortom det ar det en fraga om politisk utveckling. 

1975 fanns har ingen politisk erfarenhet alls. Da fanns det inga 
möjligheter för majoriteten att delta, de visste inte hur det skulle gå till. 
Vi trädde ut ur en lång kolonial natt där inget deltagande ens var 
tänkbart. Men nu - ja, nu har vi tagit oss en bit pil !ag mot del- 
tagande, en bit, utan atervando. Aven om det ar helt klart att mycket 
Aterstar att göra. 

Du har sett - det kostar pi3 att vara aktiv, det kostar mycket! För- 
rättningar som man måste gA till, i timmar fram och tillbaka. Papper 
som man måste försöka första, aven om man knappt kan läsa. Möten! 
Detta system kan begära för mycket av folk - och anda, utan möten 
inget deltagande. 

Det är en aspekt av den motsättning vi maste leva med. För att ut- 
vecklas i den moderna världen maste man vara ett tekniskt avancerat 
samhälle; men för att bli tekniskt avancerad maste man vara utvecklad! 
Vi tvingas konkurrera med högteknologiska samhällen, så vi maste för- 
söka springa litet fortare an de. Men den nödvandiga satsningen är 
enorm. 

Anda finns det kritiker, ibland vanligt sinnade kritiker, som 
förväntar sig av oss att vi skall fungera som ett samhäile, en ekonomi 
som redan har gatt igenom den nödvandiga utvecklingen. Den sortens 
kritik kan vara stimulerande. Vid andra tillfallen kan de olika patryck- 
ningarna utifran kännas outhärdliga, kräva mer av oss an vi kan klara 
av, än nagon kan klara av. Som det ar har vi lagt grunden till en 
oberoende och hygglig framtid, oavsett alla fel. Institutionerna 
fungerar. 

Vi har kommit en lang bit pa vag med att ateruppratta den 
mänskliga värdigheten pa våra öar, att skapa självförtroende dar det 
saknades, när vart folk inte ens fick vara ett folk. Den gamla öd- 
mjukheten har försvunnit - som att man skulle ta av sig mössan i 
närvaro av en mäktig eller rik person. 

Tre gamla man hade faktiskt tagit av sig mössan söndagen 
innan, när jag körde med José Lobo fran s50 Jorge dos Ornos. 
Jag fragade José varför de gjorde sa. Han sade att han trodde 
det var för att biskopen hade en likadan bil, och att de "trodde 
att du var en kyrklig dignitär". 



Olivio tycker att det ar en fin historia. Det finns naturligtvis 
kyrkliga opponenter till PAICV och dess regim. "De har till och 
med en oppositionstidning. Redaktören var tidigare parti- 
medlem. Nu har han blivit uttalat oppositionell." Olivio rycker 
pA axlarna. "Sa mycket den nu är värd som kritik, sa finns den 
i alla fall." Jag råkar ha last denna tidskrifts senaste nummer, 
och finner det vagt, retoriskt och alltför tydligt härstammande 
fran Rom. 

"Vi kan dessutom saga", fortsätter Olivio, "att vart folk inte 
förväxlar statens regler med partiets regler." Man har förstatt 
att partiet skall leda men inte styra, eller styra sa litet som 
möjligt, och i alla händelser mindre och mindre. Och staten, 
den verkställande regeringen, skall ocksa styra sa lite som 
möjligt genom order uppifrån. "GA och titta pA arbetet i folk- 
domstolarna, se hur det ser ut dar." 

1986 finns det drygt 255 tribunáis de zona, zon-domstolar 
överallt pil öarna. Ledamöterna ar alla givetvis oavlönade och 
de flesta av dem har nu flera Ars erfarenhet. Förhandlingarna 
förs utan undantag inför öppna dörrar, och maste göra det om 
syftet med domstolarna skall kunna förverkligas. Besökaren 
kan gA pa sa många sessioner han vill. Han kan ocksa avtala 
möten med domare nar förhandlingarna ar avslutade. 

Jag träffar Pedro Gomes pi5 ett möte med atta medlemmar i 
det lokala radet (Comissáo de moradores) i Alecrim, en förort till 
staden Mindelo pil ön Sao Vicente. Han ar kommunalarbetare, 
medelålders, med ett har som böjar bli grasprängt vid 
tinningarna, artig men ordknapp som kapverdier har för vana. 
Han var medlem av det första radet i Alecrim som kom till 
1983, han är ocksa medlem i det nyvalda andra radet. Han 
säger att det tog folk mer än ett Ar att första vad radet var bra 
för. PA kolonialtiden hade allting bestämts av administratören 
eller möjligen hans lokala medarbetare som kallades cab'chef, 
"och folk tänkte att vi var en ny sorts cab'chef". 

Den lokala domstolen hade funnits före det första lokala 
radet i Alecrim, och omedelbart hade de bada organens upp- 
gifter blivit hopblandade. "Det tog ytterligare tid," säger Pedro 
Gomes, "att reda ut alltsammans". 



Domstolen i Alecrim behövde ocksa ett Ars arbete innan den 
kunde pibörja ett mal, säger rAdsmedlemmarna. Nu fungerar 
den ganska bra, säger de. Men domarna och bestraffningarna, 
korta fängelsestraff, samhällsarbete eiler böter, framstar som 
sekundära i deras arbete. Det primära är, enligt radsmedlem- 
marna, förlikningar. Till Övervägande delen tycks det handla 
om fall av beskyllningar för förtal och kroppsskada i slagsmal 
under alkoholpaverkan eller mindre brak, medan beskyll- 
ningar för stöld är ganska ovanliga. 

Ett Aterkommande problem ar att se till att det finns till- 
räckligt manga domare och att dessa kan avsätta tillräckligt 
med tid. Det handlar ofta om ganska mycket tid, för bevis- 
ningen i komplicerade och personliga mal tenderar att vara 
langrandig, men det tycks ocksa klart att man nu litar pA 
domstolarna och ser att de är nödvändiga. Det ar som vanligt 
brist pA lämpliga lokaler för domstolen, men den främsta svag- 
heten 1986 är förmodligen den orimliga manliga dominansen 
bland domarna. 

Genom att se närmare pA domstolarnas arbete kan besök- 
aren f A  en inblick i de intima detaljerna i detta samhälle. Ett fall 
som jag lyssnade pA i en domstol pa Sant'AntSo handlade om 
en förbrytelse som vanligen beivrades med böter - att gA pil 
bevattningsfördämningarna. Konstbevattningen är mycket 
värdefull i detta land där sa litet vatten finns, och skador pil 
fördämningarna kan f A  allvarliga följder. "Den här mannen," 
förklarade en domare och bonde, "har tvA ganger blivit er- 
tappad när han har gatt pil fördämningarna. Vi gav honom 300 
escudos i böter, det är en tredjedel av det maximala bötes- 
straffet som vi kan döma ut." 

Det är tillatet att överklaga, men det tycks vara ovanligt. 
Folkopinionen, patagligt närvarande i form av ahörare, star pA 
domstolens sida, bekräftar domaren, "sa länge vi dömer enligt 
vart samvete och inte bara efter lagens bokstav." Denna gillan- 
de och accepterande attityd kommer sig av att folk sätter värde 
pi! att lösa mindre oenigheter med förlikning - större brott 
som mord handhas av professionella domstolar - och av att 
folk ser sina domare som medel för att fi! förlikning till stand. 

Det framgick flera ganger i de f A  fall som jag hade tid att 
följa. Men professor Boaventura de Sousa Cantos, en portugis- 
isk jurist som gjort en detaljerad översyn av rättssystemet pA 
Kap Verde, bekräftar detta utifran en mycket större, profes- 



sionell erfarenhet.92 Professor Cantos undersökte manga fall. 
Har är bara ett, fast jag tycker det är mycket lärorikt, frAn dom- 
stolen i Fonte Filipe, en annan förstad till Mindelo. 

Cesario Moreira arbetar i hamnen. Han ar stuveriarbetare, 
45 ar, ogift far till sju barn och blir lätt valdsam nar han ar 
berusad. Tidigare har han knivskurit sin granne Hurnberto 
"utan större anledning vad jag minns, det var mest grog"; och 
domstolen i Fonte Filipe dömde honom till 30 dagars fängelse. 
Men med hänvisning till hans plikter som familjeförsörjare 
hade detta förvandlats till en villkorlig dom, och domstolen 
hade avkrävt honom ett löfte att avhåila sig frAn grog och upp- 
föra sig val. En dag kommer Cesario hem berusad igen och 
ställer till bråk, zaragata, varvid grannarna sa smilningom 
dyker upp. Sedan tillkallas polisen i Mindelo. Domstolsför- 
handling följer. 

Langa redogörelser för detaljer, anklagelser och förklaringar 
nar vittnesmalen framförs i ratten. Joana, Cesarios väninna, har 
inte sant lunchen till honom, fastän hon och hennes barn ar helt 
beroende av hans arbetsförtjänst. "SA jag stannade ute till 
klockan blev nio men jag kom hem med bananer pil axeln, tio 
kilo bananer. Men eftersom jag berättar sanningen för er skall 
jag saga att jag hade tagit 15 grogs pA hemvägen...'' Rättens 
ordförande fragar Joana om detta var det första bråket sedan 
Cesario fick sin villkorliga dom? 

Joana: Det var inte första gangen. Han brukar ha sådana problem. Men 
jag skäms för att g& till myndigheterna [autoridadel, så jag har aldrig 
gjort det. 

Ordföranden [forskande]: Och ar era grannar nöjda med hur det gar till 
i ert hus? 

Joana: Nej, vara grannar kan inte vara nöjda med de brak som han 
[svaranden] ställer till med. Jag skams verkligen inför grannarna. 

Ordföranden haller med henne om att svarandens upp- 
trädande verkar otillfredsställande. Men han ar man, trots allt, 
och fragar om inte Joana ar "van med sina barns far"? 

Joana [mycket upprörd]: En van till den dar skamlösa karlen [afrantal? 
Han ställer alltid till det. Vem skulle sta ut med sådant? Vem? Jag 
skäms. 

-92. Boaventura de Cousa Cantos: A Justiw popular em Cabo Verde, Centro de 
Estudos Cociais, universitetet i Coimbra, 1984. 



Ordföranden: Arbetar han inte? Försörjer han inte familjen med det han 
fört janar? 

Joana: Det gör han när han förtjänar nagot. 
Ordföranden: Med en man som arbetar, förtjänar pengar, försörjer 

familjen, hur kan en kvinna vara sa fientlig? 
Joana: Varför slutar han inte dricka da, så han inte far trakigheter? Hans 

fel är att han dricker. Varför slutar han inte? 

Nar Cesario utfragas ar han angerfull och skyller pA alkoholen. 

Ordföranden: Varför slutar du inte upp med det da? 
Cesario: SAdant är livet. 

Han ber om villkorlig dom eftersom han har barn att försörja. 
Sex av dem ar för unga för att själva tjäna sitt uppehälle. Men 
den har gangen ger ratten honom 30 dagars fängelse, efter att 
ha konsulterat "lagen och vara samveten". Nar jag intervjuar 
Cesario efterat tycker han att domen ar rättvis men beklaglig. 
Nar jag intervjuar domarna efterat säger de att allmänheten 
hade varit missnöjd med det tidigare beslutet att förvandla 
fängelsestraffet till villkorlig dom, och ocksa mot att ersatta det 
med böter, eftersom, hade de sagt, Cesario bara skulle göra om 
samma sak. 

Sa den har gangen sände ratten honom i fängelse. Men 
domarna var ocksa hans grannar i manga Ar. De trodde inte att 
ett fängelsestraff skulle bota honom, "men vi hade inget val". 
Dagen efter att Cesario satts i finkan gick en av domarna A 
egna och andras vagnar ner till hamnen dar Cesario vanligtvis 
arbetade och samlade in pengar till Cesarios barn. 



Kvinnans plats ar i.. .? 

Vanligtvis fungerar deltagandet och frodas därför att folk 
faktiskt tycker om att styra sig själva. De tycker om att kanna 
att det går framat, att de är med sin tid. De deltar i omvand- 
lingen - med Aristides Pereiras ord - "frAn ett arkaiskt till ett 
modernt samhälle". En skeptiker kan däremot havda att folk i 
Afrika, framför allt pA landsbygden, alltför ofta under dessa Ar 
har fatt order uppifran. Detta har varit orättvist eller fel i deras 
ögon, sA de har helt enkelt dragit sig undan. Jag tror inte det 
finns nagon grans pA fastlandet i Afrika nu, Atminstone inte i 
Vastafrika, dar normalt laglydiga människor inte tar sig över 
illegalt eller smugglar sina varor, mer eller mindre fullständigt 
likgiltiga för "nationens intressen". Det verkar som om nation- 
alismen hos den "politiska klassen", i allt högre grad en urban 
"klass", var för dem lika främmande eller fientlig som de 
gamla koloniala härskarna. 

Denna nationalismens oförmaga att bära folken fran "ett 
arkaiskt till ett modernt samhälle'' har förklarats pA olika sätt. 
Professor Boubacar Barry kommenterade 1985: 

Cenegal befinner sig i dag, efter ett kvarts sekel av självständighet i en 
djup ekono+sk, politisk och social kris. Denna generella kris ar följden 
av en politik som inneburit en nästan obruten kontinuitet med den 
koloniala perioden, som lett till fortsatt fattigdom p l  landsbygden och 
en förstärkt byrlkratisk borgerlighet, en 'ny klass'. Denna berikar sig 
olagligt och ar politiskt blind, men förhindrar att en verklig nationell 
borgerlighet bildas utom rackhilll för det internationella kapitalet?3 

Bönderna AtergAr därför till självhushAl1, vägrar att betala till- 
baka lan eller skaffar sig nya lan, och sneglar pA smuggling 
som en utkomstmöjlighet. "Landsbygden," säger Barry, "haller 
pA att explodera av vrede." 

Republiken Guinea - f d franska Guinea, Guinea-Conakry 
till skillnad frAn Guinea-Bissau - fick sin självständighet 1958 
med hjälp av "massmobilisering och antikolonial kamp.. e n  an- 

93. Boubacar Ban-y, "Le Cénégal 1960-80: Arachide, Bourgeoisie 
Bureaucratique et Cécheresse", i P. Gifford och Wm. R. Louis (red.) The 
Transfer of Power, vol 2, New Haven och London, under utgivning. 



märkningsvärd prestation (som) gav upphov till en ny stat och 
nation". Sa säger en guineansk akademiker, professor Lansiné 
Kaba, som nu undervisar i USA. Men han tillägger att partiet i 
fraga - Parti D h o m a t e  de la Guinke - efter självständigheten 
blev en alltmer stel monopolistisk politbyra, som snart blev ett 
hjälplöst instrument i händerna pA generalsekreteraren, 
president Cékou Touré, som i sin tur blev en blodbesudlad 
diktator. Ingen företog sig nAgot i denna "enmansshow" utom 
pi% order av Touré, annars hände det alltför ofta att han kom i 
fängelse eller i graven." 

Det finns andra exempel pA att makten kommit "ur en 
gevärspipa", och att geväret hamnat hos man med paranoid 
valdsamhet: Amin i Uganda, Bokassa i Centralafrikanska repu- 
bliken, flera till i andra länder, tills det sAg ut som om krigs- 
herrarnas Afrika helt hade uppslukat det Afrika som bar pA ett 
löfte om demokrati. Enpartistaten blev alltför ofta en stat utan 
parti, och staten utan parti visade sig sa bräcklig att vilken 
uppkomling till soldat som helst kunde erövra den över en 
natt. 

Kunde allt detta ha undvikits? Det kan man nog ge olika 
svar pil. Men det kan vara pA sin plats att pApeka ett par saker i 
detta sammanhang. En ar att självstandighetskampen av om- 
ständigheterna tvingades till nationalism. En annan ar att sjalv- 
ständighetens pionjärer tvingades utsätta sig och sina efter- 
följare för alla riskerna med det koloniala arvet och dess eko- 
nomiska implikationer och innebörder. En tredje ar att lands- 
bygdsmassomas "arkaiska samhälle" inte kan Aterskapas eller 
nyskapas, aven om det skulle vara bättre än misären pa lands- 
bygden i dag. Om inte annat sa har de stora svältperiodema 
under 1970- och 80-talen visat, att Afrika maste förändras eller 
dö. Det enda viktiga ar nu att finna vägen till förändring, 

Allt detta ar ocksa till en del relevant för Kap Verde. Vilka 
framsteg den kapverdiska självständiga regeringen än har 
gjort, i politiken eller pA andra omraden, sa beror dynamiken 
pA att man villigt accepterat dem. Detta folk kan ännu tveka 
och hysa tvivel, men det har villigt pabörjat en förändrings- 
process. Här kan inte ens den mest inbitne skeptiker finna att 
man vänder sig bort från den nya staten, eller att likgiltigheten 
inför den nya nationen ar sa utbredd att klockan kan "vridas 

94. Lansiné Kaba , i P. Gifford och Wm. R. Louis (red.), se not 93. 
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tillbaka" till en halvkolonial situation. Detta kan te sig för- 
vanande, men det är vad fakta visar. 

"Elitism" kan naturligtvis uppsta. Om den uppstar kan den 
utvecklas. Om den utvecklas kan den förstöra deltagandepro- 
cessen. Det är vad som 1986 tycks ha inträffat i Guinea-Bissau, 
aven om dess president, general Nino Vieira, inte hade nagra 
sadana avsikter. Kuppen i november 1980 i Guinea-Bissau, som 
medförde att man sade upp unionen med Kap Verde och 
krossade de demokratiska institutionerna som sa mödosamt 
hade byggts upp under kampens år, är fortfarande ett öppet 
sar. "Vad har ni lärt av det?" fragade jag 1986 en av de 
veteraner som i augusti 1974 kom hem (av en händelse pa 
samma flygplan som jag själv). 

"Vi lärde oss att lyssna, lyssna ännu mer noggrant an vi 
gjorde da, lyssna mycket noga." 

De krav, intressen, den ängslan och de förväntningar som de 
lyssnade tili bör ha framgatt Atminstone i stora drag av denna 
bok, liksom partiets satt att lyssna. Det handlar om en f~rvand- 
lingsprocess där, som väntat, nagra aspekter är enklare an 
andra att genomföra, och nagra, särskilt sadana som handlar 
om de mest intima vanorna och traditionerna, ar oerhört svara 
att genomföra. Bland de senare kan den svaraste ocksa vara 
den viktigaste för frigörelseprocessen. Jag tanker pA en genom- 
gripande förändring av kvinnans status. Den oerhörda diskri- 
minering som kapverdiska män utsätter kapverdiska kvinnor 
för, kan vara ett resultat av Kap Verdes speciella historia, för- 
utom av de allmänna svagheterna i den mänskliga naturen. I 
dag förefaller denna diskriminering som en barlast som till och 
med kan hota hela deltagandeprocessen, eller Atminstone 
aterföra det till utgangspunkten. 

Ett system av deltagande som kan fortga utan att jam- 
stäiidheten och respekten mellan könen ökar efter hand är 
dömt att misslyckas. Ännu kan man inte se mycket av en sadan 
förstaelse bland männen, sa vitt jag har kunnat se, förutom hos 
hängivna partianhangare och nagra andra med välutbildade 
fruar. Med tanke pil detta kan man fraga sig om detta folk 
verkligen vill ha ett system med deltagande? Elier vill de bara 
minska fattigdomen och efterblivenheten inom ramen för sin 
traditionella kultur med sin machismo och sin sociala ansvars- 
löshet? Ansvarslösheten har varit, och är fortfarande av an- 
senlig omfattning. 





PA en av mina "promenader" inne i landet rakade jag besöka 
en farbror till en partiledare, en emigrant som i normala fall 
bor i Europa och kommer hem pA semester. Vi hade tagit av 
från stigen och kommit in i en tradgard genom en grind i en 
stenmur. Vår vard visade sig vara en kraftig, mycket självsäker 
man pA kanske sextio Ar. Han utstralade den framgangsrike 
emigrantens förakt för dem som stannat kvar. Han hälsade oss 
välkommen p5 det kapverdiska sättet: handskakningar, skratt, 
en bekväm stol. I Europa maste han med sin mörka hy vara 
försiktig med att försöka göra sig viktig, men här kan han glatt 
ga pa. 

Hans brorson retas lite vanskapligt med honom genom att 
fraga honom om sadant som ocksa kan intressera mig. Det 
handlar givetvis om familjeförhAllanden, för detta ar ett land 
av oandligt familjeskvaller. Det framkommer att var vard har 
tjugoen barn i livet : "Det kan ocksa vara fler," tillägger han 
jovialiskt, "det är inte lätt att halla rakning." Hans far ansags 
ha inte mindre än sextiotre barn. "Men det kan ocksa ha varit 
fler." Jag minns att Amilcar Cabrals far Juvenal hade haft 
ungefär samma antal och jag ar fortfarande förvånad. 

Efterat fragar jag min van, brorsonen: "Men hur kan de 
försö j a  sa många?" 

"Ah, det gör de  inte, de försörjer nAgra av dem. De övriga 
har ju alltid sin mor." 

Detta öppnar stora sar inom det här samhället. Kon- 
tinuiteten och den sociala sammanhallningen garanteras helt 
och hållet av kvinnorna. Men det dagliga livet domineras av 
männen, deras vilja och önskningar. Denna "tradition", som 
det sa fint kallas, kommer sig säkerligen av gamla miss- 
förhallanden under slavtiden. Slaveriet bröt sönder en familje- 
struktur i jämvikt och gjorde ansvarslösheten till en social 
norm, till och med en nödvändighet. Sedan förlängde och för- 
stärkte de langa Aren av halvslaveri och tvångsarbete samma 
missförhåilanden. Mannens emigration, patvingad eller fri- 
villig, har tvingat kvinnorna att klara av sina liv bast de kan. 
Med nagot andra förutsättningar har detta ocksa gallt större 
delen av Afrika. Men här blev kvinnor dubbla offer - offer för 
ögruppens koloniala vanstyre och förfall, och samtidigt offer 
för manlig dominans, en grov och mycket tröttsam machismo, 



som besökaren möter varje dag ocksa nu, nar det börjar 
förändras. Han far ocksa höra talas om den, för den huvud- 
sakliga skillnaden pi% den har punkten ar att det nu finns en 
mängd kvinnor som talar öppet och uppriktigt om det, aven 
om de ännu ar en liten minoritet. 

Uppe i Fajä de Marcos, en bergsby som för tvA ar sedan fick 
förbindelse med huvudstaden pil Sant'Antäo genom en kuller- 
stensvag, ar Joana Fonseca Modesto lokal sekreterare i Orga- 
nisacäo da Mulher, Kap Verdes OM eller kvinnoorganisation. 
Hon ar en kvinna med statlig hallning, medelalders, en kvinna 
med en i högsta grad feminin kapverdisk charm, men ocksa 
med en bondes sega styrka. Hennes by hade tidigare levt i djup 
isolering, men ar nu stadd i snabb förändring. Joanas lokala 
OM har trettiotre aktiva medlemmar. 

Joana förklarar deras problem, som syns mig helt typiska för 
dessa öar. Manga av de äldre kvinnorna ar gifta, men för det 
mesta bara till namnet. Själv har hon Atta barn, har inte sett sin 
man pil tio Ar och förväntar sig inte att fa se honom igen. Av de 
yngre kvinnorna har fil man, men de flesta har barn. "Eftersom 
det inte finns nagra akta man, sa ar det inte nagra man som tar 
ansvar för barnen. Det ar vi kvinnor som maste ta det, upp- 
fostra dem och arbeta för dem, göra till och med det tunga 
arbetet ute pa fälten." 

Men varför har kvinnorna gatt med pi3 att skaffa sig barn 
nar de vet att fäderna inte nödvändigtvis, eller ens för det 
mesta, kommer att erkänna faderskapet? 

Joana, liksom andra kvinnor som jag ställt samma fraga till, 
ser p& mig med en blandning av medlidande och otalighet; vad 
är det för en, har han trillat ner fran manen? Men hon försöker 
förklara. Det som framkommer, i stora drag, ar att "tradi- 
tionen" ger en kvinna ett större varde om hon ar knuten till en 
man, eller möjligen till flera man. Det har aldrig varit möjligt 
att vara knuten till en man utan barn som resultat. Sa 
"traditionenf' har gjort det till ett axiom att en kvinnas 
självkänsla beror p4 om hon har barn, hur de an har kommit 
till. Resultatet har blivit att en nästan total sexuell "frihet" - 
las ansvarslöshet - för man ar helt accepterad. Men en mot- 
svarande "frihet" för kvinnor, aven om den ar en oundviklig 
konsekvens i detta land med dess langtidsemigration och 
geografiskt splittrade familjer, kan fortfarande ge upphov till 
elakt skvaller och daligt rykte. 



Den kulturella process som pilgår nu går helt och hållet emot 
dessa "traditioner". Men inte bara den kulturella processen. PA 
den tiden dA hungersnöden slog till ungefär vart tjugoude Ar, 
och pA ett Ar eller tvA tog med sig en stor andel av befolkning- 
en, kunde en obegränsad barnproduktion vara en nödvändig 
kompensation. Men i dag, med en regim som kan vidta Atgard- 
er mot svält, och gör det - genom att halla spannmAlslager i 
statliga förrad, tiii exempel, och andra mer generella Atgärder 
- kan en obegränsad barnproduktion i värsta fali leda till 
social och ekonomisk katastrof. 

Kap Verdes hälsovårdsminister, dr Ireneo Gomes, är läkare 
och psykolog och har fatt sin utbildning i Brasilien. Han talar 
ocksa öppenhjärtigt om dessa fragor. Han gick en gAng pA läro- 
verket i Mindelo och deltog i den nationalistiska rörelsen och 
talar utifrån ett mångArigt engagemang. 

Med en demografisk tillväxt på cirka tre procent om aret, kommer vi 
att med den nuvarande trenden ha en halv miljon invanare ar 2000, och 
ganska snart därefter kommer vi att ha dubbelt så många invanare som 
i dag. Var barnadödlighet har minskat drastiskt sedan sjalvständig- 
heten, desto viktigare ar det att vi finner sätt att minska vara 
f~de l se ta l .~~  

Men detta, säger han, kommer inte att bli enkelt. 

Här finns kyrkan med dess fientliga inställning till födelsekontroll. Vad 
som egentligen ar allvarligare och besvärligare är de sedvänjor som 
hänger ihop med att man aker utomlands för att arbeta. En man Aker 
iväg på, säg sex månader, och ar noga med att hans fru ar gravid så att 
han, när han kommer hem igen kan vara säker på att barnet ar hans 
eget. 

Det viii saga om han har för avsikt att erkänna sitt faderskap. 

Mannen brukar vara emot preventivmedel därför att de ar radda för att 
deras kvinnor kan använda sig av dem medan de är utomlands. 

Vi hoppas verkligen f& ner födelsetalen under de kommande aren, 
och det finns goda utsikter att lyckas. Men vi kan inte försöka göra det 
'uppifran'. Sådana saker måste män och kvinnor besluta om själva. 

Det som vi kan göra genom partiet och deltagandets process ar att f& 
igang breda diskussioner och funderingar kring problemet, att försöka 

95. Dr I. Gomes, intervju 1986 och hans skrift Principais ReaIizacEa durante 
Dez Prirneiros Anos de IndependenM, halsovards- och socialministeriet, 
kaia, juni 1985. 



befrämja mer individuellt ansvar. Traditionen har gjort män ansvars- 
lösa, och mot den attityden har vara organisationer, inklusive kvinno- 
organisationen, än så länge inte förmatt särskilt mycket. 

Taleskvinnoma för kvinnoorganisationen - OM, Organisacäo 
da Mulher - säger samma sak. Det ar mycket som hänt sedan 
självständigheten, pilpekar de. "Vi har ett upplyst parti och en 
upplyst regering," säger deras ordförande 1986, Maria das 
Dores, "och vi har fatt upplysta lagar. Dessa lagar vidgar och 
slar vakt om kvinnornas rättigheter vid giftermål, skilsmässa, 
arv och gäller även ogifta mödrar."96 Till exempel skall döttrar 
nu enligt lagen ärva lika mycket som söner, aven om de ar 
födda utom äktenskapet. Enligt lagen kan mannen inte längre 
överge sina barn utan att bidra till deras försörjning. Enligt 
lagen maste varje barn ha en far. 

Problemen bestar i att tillämpa dessa lagar. Vi lider fortfarande av 
föreställningar om mannens Överlägsenhet, men det hör till problemet 
att också kvinnor sedan iänge har övertagit de här föreställningarna. 
För n8gra ar sedan hade vi illusioner om att det var möjligt att befria 
kvinnomá genom att andra mannens attityder. Nu vet vi att vi måste 
arbeta pi% att förändra kvinnornas attityder. Det har vi hallit p& med 
sedan självständigheten, och vi har gjort en del framsteg. 

Den ständiga emigrationen skapar andra problem. Det finns 
fler kvinnor an män pA öarna. 

En annan traditionell attityd - ocksa bland kvinnor - gar ut på att en 
man inte skall tvingas att erkänna ett fiiderskap om han inte vill. 
Kvinnorna säger: 'Om han inte vill ge sitt namn till sitt barn, så tanker 
da inte jag som mor tvinga honom'. Det ar kvinnostolthet. Det gör det 
svart att andra den attityden. 

OM ar en av det folkliga deltagandets massorganisationer. 
1986 har den ungefär 9 000 medlemmar, varav bara tretton ar 
betalda funktionärer. Taleskvinnorna säger att deras arbete far 
ett bättre mottagande pA landsbygden än i staderna. Enligt 
dem ar en orsak till detta de rykten som gar i staderna om en 
del varianter av amerikansk feminism. Till exempel att kvinnor 
borde bojkotta man. Kvinnorna har tycker att det ar en absurd 
tanke. Men kvinnorna i byarna hör inte sadant. De har lättare 
för att gA med. 

96. OMS taleskvinnor, intervjuer 1986. 



En grov uppskattning av framsteg och motstand kan man f A  av 
siffrorna över kvinnornas deltagande. Bland partiets 6 447 
medlemmar och medlemskandidater vid slutet av 1984 var 
bara fjorton procent kvinnor. I de 255 folkdomstolarna gick det 
samma Ar cirka sex manliga domare pA en kvinnlig. Andelen 
kvinnor i de lokala raden är betydligt högre, men man kan 
fraga sig hur effektivt kvinnornas deltagande i radsarbetet i 
praktiken är. I den nyvalda tredje Nationalförsamlingen 1986 
finns elva kvinnor jämfört med sju i den tidigare församlingen. 
Men andelen har inte ökat eftersom antalet medlemmar har 
ökat. "Och Aterigen," säger Maria das Dores, "ar det delvis 
kvinnornas eget fel. De ursprungliga kandidatlistorna innehöll 
25 procent kvinnor. Men mindre an tolv procent blev valda." 

Det görs en stor nationell satsning pA ett brett och modern- 
iserat utbildningssystem. Tv3 stora svarigheter mAste över- 
vinnas. För det första den laga andelen läskunniga Ar 1975, 
aven om den var högre an i nAgon annan portugisisk koloni. I 
mitten av 1980-talet har man med stora ansträngningar minsk- 
at andelen analfabeter till cirka 45 procent. I reella termer inne- 
bar det att 80 000 personer över femton Ar fortfarande inte 
kunde läsa. Enligt planerna skall antalet minska starkt under 
de kommande fem Aren. Under 15 Ars Alder var situationen 
redan en helt annan, för cirka en femtedel av hela befolkningen 
gick i skolan år 1985, vilket var dubbelt SA mAnga elever som 
för tio ar sedan. I grundskolorna finns det nästan lika mAnga 
flickor som pojkar, vilket inte ar fallet pA högre nivaer. OMS 
taleskvinnor säger att det delvis beror pA att flickorna tvingas 
sluta skolan pA grund av för tidiga graviditeter, delvis pA att 
föraldrama har fördomar mot utbildning för flickor. "Men 
situationen pA skolans högre stadier ar ända bättre nu än vid 
självständigheten.'' 

Ett annat stort handikapp i utbildningssystemet har varit det 
portugisiska arvet nar det galler mal och metoder i under- 
visningen. Detta var ett strikt bokligt och elitistiskt system som 
var föga anpassat till den praktiska realism som nu var av nöd- 
en. De tillgängliga historieböckerna avspeglade enbart kolo- 
nialmaktens historia, liksom i andra nyligen självständiga kolo- 
nier, och innehöll en uppräkning av imperialismens valsign- 
elser. Matematik och naturvetenskap fattades helt eller var all- 
varligt eftersatta. Förutom dessa problem fanns ett klart behov 



att omskola lärarna och göra om kursplanerna för nya förhall- 
anden som skilde sig starkt fran kolonialtiden. 

En omfattande reform av systemet var pA vag 1986, men 
mitt personliga intryck ar, att mycket Aterstar att göra innan en 
sadan reform kan bli effektiv. Som i andra afrikanska kolonier 
var utbildningssystemet över den mest elementära nivan helt 
inriktat pA europeiska idéer och ambitioner, sa att eleverna 
gick ut den högre utbildningen utan verklig förstaelse för sitt 
eget lands verklighet och behov. I stort kan man till och med 
saga att de fick fel utbildning för att kunna vara till nytta, och 
definitivt för att kunna leva harmoniskt. Det ar en börda av 
"missanpassning' som man inte sa lätt kan bli kvitt. Men det 
har anda, nar jag lyssnat pil utbildarna har, statt klart för mig 
att man tagit problemet med denna börda pa allvar. 

III 

Det faktum att regeringen infört allmän halsovard, som snarast 
ar förebyggande an kurativ, har uppenbart haft stor betydelse 
för förhallandet mellan kvinnor och man. "Medicin för folket" 
visar sig vara ett viktigt medel för kulturell förändring. Dr 
Gomes minns, 

1975 kände man pa Kap Verde inte ens till begreppet allmän KalsovArd, 
och ännu mindre nagon specialisering i nAgon av dess grenar. När jag 
själv kom tillbaka 1974, för att ge ett exempel, var jag den enda 
utbildade psykolog som nAgonsin funnits här. Ingen visste vad en 
psykolog var. Folk kom till mig och latsades vara sjuka fast det inte var 
något fel pA dem, bara för att fA reda p& vad jag höll pil med. 

Det fanns ett gammalt sinnessjukhus dar sjuka människor blev 
slagna eller behandlade med elchocker och annat pA ett helt oveten- 
skapligt satt. Och p& de yttre Öarna, eller i byarna i det inre av vara 
stora öar, hade folk inte ens fatt se en läkare. De brukade kalla mig 
Herr Sköterskan - de visste Atminstone vad en sjuksköterska var för 
något. 

Vi kan anföra en del siffror. Det hade funnits portugisiska 
militarlakare pA garnisonen här, men de hade farit hem vid 
självständigheten. I juli 1975, befrielsens manad, hade ögrupp- 
en sammanlagt tretton lakare, varav elva var kapverdier. De 
flesta hade Atervant 1974 eller tidigare under 1975. Tio Ar 
senare, 1985, finns dar 106 lakare, som alla avslutat en sexang 



utbildning. 1975 hade det funnits en läkare pA 23 000 
kapverdier - 1985 fanns det en pA 2 300. Antalet utbildade 
sköterskor hade ökat från 140 Ar 1975 till 225 tio Ar senare. Och 
liksom bland lakare finns det ständigt nya sköterskor under 
utbildning. 

Dr Gomes talar om portugisernas extremt centraliserade 
sys tem. 

Deras system var snävt kurativt. Alla vardinstanser hade koncentrerats 
till tvA gamla byggnader i Praia och Mindelo. Vid sidan av detta fanns 
det inte en sjukhusplats värd namnet, och inga laboratorieassistenter. 
Men i dag har vi en laboratorieassistent pA 530 personer, sjukvArd er- 
bjuds på tre nya sjukhus, sju ~Ardcentraler, femton mödra- och barm- 
~Ardscentraler och 34 allmänna hälsokliniker, med specialister pA 
malaria och spetälska. 

Tack vare tonvikten pA förebyggande halsovArd som är väl 
decentraliserad och utbyggd pA öarna har den inhemska sjuk- 
domen malaria utrotats pA ögruppen. "Eller Atminstone," 
tillägger den försiktige dr Gomes, 

har vi inte haft något fall under de senaste fyra Aren. Men moskiterna 
finns fortfarande, och nu mAste vi utrota även dem. Under tiden för- 
svarar vi ögruppen mot smittbärande moskiter som kan komma hit 
med båt eller flygplan. Alla transportmedel som kommer hit besprutas. 
PA flygfälten i Sal och Praia [där man har utrikestrafik] har vi enheter 
som gör malariatest pi3 personer som kommer frAn smittozoner utom- 
lands. 

Undernäring hos barn är enligt dr Gomes det värsta Ater- 
staende problemet. Ungefär 50 000 barn, Aldringar och invalid- 
er, ungefär en sjättedel av befolkningen, fick ännu 1986 gratis 
mat från FNs World Food Programme. Utdelningen av mat ar 
fortfarande livsviktig. "Men allmänt sett," fortsätter dr Gomes, 

skulle vi nu vilja koncentrera verksamheten till de verkligt behövande 
-och inte jämställa dem som faktiskt inte kan jämställas; t ex personer 
som bara äger tak över huvudet och personer som har en liten för- 
mögenhet av ena eller andra slaget.   et finns de som kan betala litet. 
De kanske borde göra det? 

Nu när den offentliga hälsovArden byggts ut ordentligt har 
spädbarnsdödligheten minskat från 108,6 promille 1975 till 73,5 
'promille 1985. "Det är lAngt under genomsnittet pA var kon- 



tinent. Men jag är inte överoptimistisk om jag säger att vi kan 
f A  ner det ytterligare." Förväntad livslängd har under tiden 
ökat, i runda tal frAn 559 Ar för man och 56,9 Ar för kvinnor Ar 
1970 till 60,7 respektive 62,9 1985. "Det är Aterigen ganska 
hyggligt för vår utvecklingsnivA." 

"Den allmänna hygienen, ja, den har förbättrats. Men vi kan 
inte kräva för mycket av folk. Det kanske vore för mycket 
begärt att man skulle ge sig ut och sopa gatorna pil sin fritid." 
Renhallningen ar en frAga för de lokala råden och deras fri- 
villiga. Jag tänker på dem i Campo Baixo som kom hem på 
kvällen efter att ha klattrat 670 meter upp för ett berg efter en 
hArd arbetsdag. "Kanske," funderar dr Gomes, "har vi natt en 
punkt då vi kan börja betala för det arbetet?" 

Dr Gomes ar ännu en av "Cabrals efterföljare". Nar han 
tanker på framtiden talar han om de unga som för Cabral alltid 
fick rättfärdiga de mödor och svårigheter de mötte under 
kampen mot kolonialismen. 

Det sägs ofta att vi lever i en övergangstid. Nej, det är en omvandling- 
ens tid och det är nAgot helt annat. Vi d s t e  upplösa det gamla, det 
välkända, liksom vi maste organisera det nya. I det har landet haller vi 
pA att lära känna oss själva.. . 



Jord, trad - grönskan återkommer 

Under de spända manaderna i mitten av 1974, da Sancho 
väntades komma ner från bergen med vald i sinnet, skrämdes 
de moderata och högt uppsatta i Mindelo och Praia ytterligare 
av nya slagord som i hemlighet malats pil väggarna. 

Inget av dessa nattliga meddelanden tycks ha fatt sa stor 
betydelse, vare sig det gällde entusiasm bland de manga eller 
farhagor bland de fal som Nos Terra pa Nos Povo! - Vår jord till 
vårt folk! Majoriteten tog slagordet bokstavligt och förväntade 
sig inget mindre. De fil beklagade denna yttring av farlig 
extremism hos os meninhos malcriados, "de ouppfostrade barn- 
en", den föraktfulla benämning, som de konservativa och högt 
uppsatta använde för de unga aktivisterna i Cabrals rörelse, 
ofta läroverkselever eller f d elever. Jag var inte där vid den 
tiden, men det finns gott om vittnesmal. 

En omfattande reform av jordägandet och jordens anvand- 
ning hade alltid betraktats som en huvuduppgift för befrielsen. 
Cabral, som var en skicklig agronom, hade sett till att det var 
en central punkt i PAIGCs langtidsprogram. Enligt hans sätt att 
se var det ett villkor för att A ena sidan frigöra produktiv- 
krafterna, a andra sidan för att göra slut pil den värsta sortens 
exploatering. Det var föga man visste, eller ens kunde veta, om 
detaljerna i Kap Verdes jordbruk i brist pA seriös vetenskap- 
lig forskning; och nagon sadan förekom inte under kolonial- 
väldet. 

Det man hade förstatt genom enkla iakttagelser av vardagen 
var att Kap Verdes ekologi och jordbruk förföll allt mer och 
hotade att förvandlas till öken. 1500-talets gamla handels- 
ekonomi hade ersatts av ett självhushållsjordbruk som byggde 
pa majs och bönor. Av de fyra arhundraden som gatt sedan 
dess hade ungefär hundra ar utmärkts av hungersnöd och en 
skrämmande hög dödlighet, och inför detta stod det tork- 
drabbade jordbruket hjälplöst. Det gamla systemet som byggde 
pil slaveri hade ersatts av ett system som byggde pA delbruk 
och arrende, utan nagon verklig förbättring av jordens pro- 



duktiva kapacitet eller ens försök att vidmakthalla dess pro- 
duktivitet. SA inrotade var dessa vanor att bönderna hade 
börjat godta dem som om förbättringar var otänkbara. De fort- 
satte Ar efter ar, och ännu Aren efter självständigheten fortsatte 
de att så sin majs och sina bönor i ett fafangt hopp om regn i 
juli och september, vilket regelbundet uteblev. En vanlig kolo- 
nial reaktion p3 denna återkommande envishet var att betrakta 
det som typiskt för "dumma bönder". Fruktlöst fortsatte 
bönderna att upprepa vad de hade gjort förut. Att själva den 
koloniala situationen hade medfört ett klimat av hopplöshet 
tycks ligga närmare sanningen. 

Men hur kunde böndernas envishet användas för att för- 
bättra jordbruket, under radande villkor pA ögruppen? Cabral 
och hans kamrater hade tänkt över fragan. Regelbundet åter- 
kommande torrperioder var naturgivna fakta som inte kunde 
andras. Ett jordbruk som byggde pil majs och säd och var 
beroende av regelbundna och punktliga regn skulle aldrig 
kunna undgå katastroferna. All känd historia visade detta. 
Ända hade man ännu vid kolonialtidens slut inte kunnat finna 
nagot alternativ till det existerande systemet, enligt den kap- 
verdiske agronomen Joäo Pereira Silva. Det existerande sy- 
stemet "hade sin logik och sitt berättigande fram till 1970-talet 
genom att det anda fungerade, om an till priset av drastiska be- 
folkningsminskningar genom svalt och emigration". 

NAgra andra Atlantöar, till exempel Kanarieöarna, hade 
visserligen ungefär samma klimatproblem, men hade byggt 
upp en mycket starkare bas med frukt och tradgardsodling. 
Kap Verde fortsatte som förut. Da Silva fortsätter i en skriven 
tillbakablick Ar 1985, 

Aven om detta "att-fortsätta-som-förut" knappt gav nog för att över- 
leva var det (i andra sidan så, att ett alternativt jordbmk som byggde 
p& bevattnad trädgards- och fruktodling, regnbevattnad fruktodling, 
boskapsskötsel och skogsbruk -ett jordbruk där sädesodlingen far en 
sekundär beqdelse - måste bygga pa handel med yttervärlden, och 
det har blivit möjligt först genom var självständighet 1975. 

Förändringen och omstruktureringen skulle bli en lang pro- 
cess, och dess slutliga resultat skulle man inte kunna utvärdera 



förrän efter tjugo år eller mer. Men det var nödvändigt att sätta 
i gAng. Detta krävde först och främst ett bra faktaunderlag." 

Inledande vetenskapliga studier av landsbygdsekonomin 
började 1978, vilka avslöjade en sträng och hArd verklighet. 
Man kunde visa att i genomsnitt 39 procent av alla bönder pA 
öarna inte ägde nAgon jord alls medan ytterligare 30 procent 
ägde alltför lite för att överleva pA den och därför var tvungna 
att arrendera jord av ägare som nästan alltid bodde i städer 
eller utomlands. NAgra av jordägarna ägde mycket jord; de 
flesta ägde litet, men de levde alla pA de i praktiken jordlösa 
böndernas arbete. 

Silva skrev om denna situation innan jordreformen pAbö rj- 
ades. Hans kommentar var att: 

Majoriteten av jordägarna pa Kap Verde får inkomster fran jordbruks- 
sektorn. De tillägnar sig en stor del av det överskott som de jordlösa 
bönderna skapar. De konsumerar detta överskott utanför den agrara 
sektorn och bidrar inte med någonting till denna sektor. 

Han kallar detta för ett ökenalstrande system. 
Efter att ha fatt grepp om verkligheten började den nya 

regeringen försöka ändra den. PA grundval av detaljerade 
statistiska undersökningar infördes en serie förordningar Ar 
1981. Med den första av dem - citerat efter Silva som nu är 
jordbruksminister - "nationaliserade regeringen de olika stora 
jordegendomar som ägdes av folk som bodde pA annat hall 
eller var förrädare". Det var inte mer an ungefar 50 personer 
och egendomar, men däri ingick en stor del av den bevattnade 
jorden. 

Cenare förbjöds andrahandsarrenden pil nya arrende- 
kontrakt och vidare förbjöds delning av egendomar pA mindre 
än en hektar i torrjordsomrAden, eller en halv hektar i bevatt- 

97. All exakt information om jordegendomsförhi4llanden p& Kap Verde 
och förslagen till ändringar härrör från självständighetens första &r. En 
detaljerad introduktion till grunderna för jordreformen som höll på att 
förberedas: Joäo Pereira Silva, "The Role of Rural Institutions in Agrar- 
ian Transformation for Rural Development" (Rapport till ett seminar- 
ium i Anisha, Tanzania, 17-23 oktober 1983); "La Réforme Agraire au 
Cap Vert", Diplôrne des Hautes Etudies Ratiques Sociales, Paris, odat- 
erat men troligen fran 1983; "A Agricultura Cabverdeana, as Secas e a 
Cultura do Milho", Praia, december 1985; liksom statistiskt och annat 
material som ar tillgängligt pil arkiv i Praia. Bland studier av besök- 
ande specialister är Christian Sigrists och Gottfried Stockingers, också 
tillgängliga pd arkivet i Praia, de viktigaste. 



nade omraden. Man stärkte kraven pa att arrendesummorna 
skulle minskas vid daliga skördar eller missväxt. 

Den främsta malsattningen med den pilbörjade processen 
var att göra slut pA exploateringen i delbrukssystem och 
arrenden, men genom att gA försiktigt fram och avsta fran 
dramatiska förändringar och förväntningar. Ett enormt arbete 
har gjorts med att övertala och förklara, inga ansträngningar 
har agnats at administrativt vald. Vid slutet av 1985 hoppades 
Silva att delbrukssystemet skulle ses som en del av det för- 
flutna, aven om mycket av det fanns kvar, och att fasta 
arrenden inte längre skulle vara en dominerande bruknings- 
form. Vägen framat var utstakad och allmänt accepterad, aven 
om det gick langsamt och mödosamt. 

Orsaken till att det gar langsamt och ar svart star att söka i de 
komplicerade förhallandena pA Kap Verde. De ger en Askadlig 
illustration av de speciella omstandighetema. Det har inget att 
göra med att böndema skulle vara ointresserade av jord- 
reformen eller inte inse dess varde. PA de möten med bönder 
dar jag deltagit har de livligaste diskussionerna gallt jord- 
reformens för- och nackdelar och dess ifragasattande av gamla 
vanor och tänkesätt. Även om det alltid finns en viss skept- 
icism bland bönder som fortfarande, innerst inne, behöver 
övertygas om att det är "deras program" som genomförs, har 
den inte mött nagon opposition eller vägran med ett enda 
undantag fran 1981. 

Ocksa detta undantag var kortlivat. Nagra bönder fran 
Ribeira Grande-kanjonen pa Sant'AntSo hade tydligen blivit 
uppviglade av fientliga emigranter, som hoppades kunna 
väcka till liv de nedlagda sma borgerliga grupperingarna fran 
1974 som t ex UPICV. De kom till staden med knölpakar för att 
förhindra, som de uttryckte det, "stöld av deras jord och 
boskap" genom den sa kallade jordreformen. En man dödades 
i det påföljande tumultet och tva sarades av polisen i Ribeira 
Grande - men det tog slut lika hastigt som det bö jade och har 
inte upprepats sedan dess. De som startade upproret hade 
hävdat att emigranterna skulle förlora sin jordegendom. Men 
jordreformslagama sade att jorden enbart skulle tas ifran de 



emigranter som slutgiltigt hade brutit sina förbindelser med 
ögruppen; och dessa lagar har man följt. 

En grundläggande jordreformslag, som styrde den förord- 
ning som pilbörjade processen, presenterades för nationalför- 
samlingen i mars 1982 och gick igenom efter en debatt som 
ledde tili vissa ändringar. Den bö jade tillämpas den 1 januari 
1983. I slutet av processen, skriver Silva, "kommer ungefär 74 
procent av de kapverdiska bönderna att ha kastat av sig de 
bojor som bundit dem till en eller flera jordägare ... och vart 
jordbruk kommer att bygga pa ett system med sma privata 
lantbruk som integrerats med olika typer av konsument- och 
producentkooperativ." DA kommer den ekonomiska öken- 
alstringen att ha upphört, och den fortsatta processen kommer 
att leda till mer systematisk kooperation. 

1986 visade det sig att delbruket hade minskat starkt pil 
öarna Santiago och Fogo, dar det dittills hade varit den 
förhärskande arrendeformen; det hade övergatt till reglerade 
fasta arrenden, medan samtidigt agande och brukande (posse 
util) genomfördes p& exproprierade jordar eller andra jordar 
som staten kontrollerade. Men ingen som nigonsin har försökt 
att första komplikationerna i nagon jordreform kan tro att 
enkel statistik eller enkla slutsatser kan summera denna för- 
ändringsprocess. Den var svar att pabörja och den kommer att 
vara svår att fullfölja. 

Nar vi 1986 reser omkring pil Santiago kommer vi till den 
lilla staden Santa Cruz, den kapverdiske författaren och sam- 
hällskritikern Manuel Delgado och jag. Här ger en grov stenkaj 
ett visst skydd At de motorseglare som gAr mellan Santiago och 
nagra av de mindre öarna, medan staden främst lever pil 
hantverk och det kringliggande jordbruket. 

Vi möts av den ansvarige regeringstjänstemannen, Arlindo 
da Susa,  en vänligt effektiv man i trettioarsaldem som jag 
träffade pil Sant'Antao redan 1980. Vi börjar med att diskutera 
den loma jordreformen. Finns den över huvud taget? Och om 
den finns, vad har den astadkommit? Arlindo anser uppen- 
barligen att den första fragan inte kräver nagot svar, och 
slingrar sig inför den andra. Ingen skall kunna pasta att 
jordreformen ar en snabb eller enkel process. 

Manuel Delgado har för sin del en glödande vision av Kap 
Verde som ett land, som pa d a  satt skall vara bättre an det var 
i hans barndom för tjugo ar sedan; men Manuel ar en samhalls- 



kritiker som föredrar att vara skeptisk innan han tillater sig att 
se framat. Som Brecht papekade om de grundläggande behov- 
en vid samhällsförändringar - först kommer käket, sedan 
moralen. 

Vi börjar med en duktig bonde, Domingos Correa, ungefär 
45 ar gammal. Han var delbrukare till 1984 och betalar nu 
arrende till sin jordägare som bor pa den närbelägna ön Maio. 
Denne jordägare lever pa arrendepengarna - liksom han tid- 
igare levde på naturaprodukterna som betalades av Domingos 
Correa och tio andra f d delbrukare, parceiros som nu ar ren- 
deiros. Domingos är positiv till jordreformen - den arrende- 
summa han nu betalar är värd mindre än den andel av skörden 
han betalade tidigare. Men han har ett problem. 

Det ar ett problem av ganska typiskt slag. Domingos är inte 
bara arrendator, han ar också en slags informell förman som 
samlar in arrendet fran de andra tio arrendatorerna för deras 
och jordägarens rakning. Men en del av dessa tio betalar inget 
arrende. De vägrar inte att betala; de bara later bli att betala. 
Detta bekymrar Domingos, som uppenbarligen är en samvets- 
grann person. Han vill veta hur han skall fil dem att betala det 
arrende de ar skyldiga? 

En lang diskussion följer. Enligt lagen maste arrendatorer 
betala. Var och en maste betala - och manga gör det naturligt- 
vis - enligt det individuella kontrakt som gjorts upp mellan 
dem och deras brdägare. Detta kontrakt ar ett slags avtal som 
övervakas av den lokala Jordreformskommissionen. Den ser 
till att arrendesumman ar fördelaktig för den nye arrendatorn, 
men anda finns det folk som inte betalar. 

Jag fragar om detta inte är en sak för den lokala folkdom- 
stolen? Domingos tror att det antagligen borde vara det, men 
verkar osäker. Fortsatta undersökningar bekräftar att de som 
slarvar med arrendet faktiskt kan dras inför den lokala folk- 
domstolen och, om de fortsätter att streta emot, avhysas fran 
den jord de odlar. Men fragan är uppenbarligen svar. MAnga 
tycker illa om att behöva fortsatta betala arrenden till jordägare 
som oftast bor i städerna, aven om exploateringsgraden har 
sankts med reformen - och att avhysa arrendatorer som inte 
betalat skulle vara en ännu impopulärare Atgärd. 

I det här fallet tror jag att jordägaren pil Maio sa smilningom 
kommer att f A  in sina arrenden, eller Atrninstone en del av dem, 
men reformen syftar till att gradvis avskaffa arrendeförhall- 



anden. Det kommer att ta tid liksom det tar tid att reda ut 
mindre stridigheter, som för närvarande pA Fogo, dar smA 
jordägare som odlar kaffe är oense med de bönder som 
traditionellt anställts för att sköta kaffebuskarna. Ägarna vill 
att mer jord skall laggas under deras utmärkta kaffebuskar, 
medan de som sköter kaffet vili ha mer jord till bönor och majs, 
och Jordkommissionen försöker hitta en kompromisslösning. 

1986 kan man se att hela den komplicerade agoreforms- 
processen höll pA att accelerera. Det var redan allmänt känt att 
jordlotterna ofta var för smA för att försörja sina nya ägare, 
särskilt i omraden med bevattnad jord dar jorden håiler pA att 
gA över i privat ägo, pmse uti1 dar ägarna själva brukar jorden. 
När jordagandet överförts till brukarna skymtar ett annat 
perspektiv, producentkooperationen. Och detta medför i sin 
tur behov av ekologiska Atgarder, av jordförbättring, av 
vattenbevarande Atgarder, av trad. 

III 

Under tystnadens historia blev öarna för länge sedan berövade 
sina trad, i huvudsak genom att de eldades upp under grytor- 
na. Deras smil stader kröp redan i början av detta sekel ihop i 
landskap av obeveklig öken. Kvarvarande trad hade ofta egna 
namn och betraktades med vördnad som aldriga underverk. 

Ingen tycks ha sörjt för Aterväxt, förutom att kolonialstyret 
dA och da gjorde en tillfällig gest av välvilja, lat grava en brunn 
och skapa en tradgard med tropisk fägnad, nAgra hundra 
kvadratmeter har, hundra kvadratmeter dar, smA tillflyktsorter 
med grön och välkomnande skugga i en snustorr vildmark. 

I detta avseende förebadade Kap Verde utvecklingen. PA det 
västafrikanska fastlandet i dag finns stora omraden med för- 
störda jordar som var tropiska regnskogar för trettio eller tjugo 
eller tom tio år sedan. Ädeltrad som mahogny, iroko och 
andra huggs fortfarande ner i oförminskad skala. Medan Sa- 
haras sand sprider sig söderut, sprider sig kalhyggena norrut. 
Hela regnskogens ekologi haller pA att utrotas. Urlakade och 
eroderade jordar ersätter den. 

Nederbörden bidrar till förstörelsen ocksa pA de stallen dar 
de vuikaniska jordarterna, som pA Kap Verde, bevarar en fan- 
tastisk fruktbarhet. Vid de sällsynta regntiderna tacks de öde 



bergssluttningarna pA ögruppen av gröna mattor som blomst- 
rar i kanske en vecka; medan samma bergssluttningar under 
den vanliga torkan skiftar i färg frAn ett livlöst gratt över till 
ilsket rött och ockra. När regnen kommer, forsar de ned som 
om himlen öppnat sig, och kanjonerna skummar en kort tid av 
piskande strömmar som hoppar och kastar sig nedAt mot 
havet. SA har man sagt mig, för jag har aldrig varit har nar det 
har regnat mycket. Annars ser öarna ut som om det aldrig hade 
funnits och aldrig kommer att finnas nAgot regn. 

Men i dag finns dar trad, miljoner trad. En del av dem utgör 
vid nio Ars Alder skogar som ar flera meter höga. Den planera- 
de trädplanteringen bö jade 1977, tvA Ar efter självständigheten 
och fortsätter Arligen. Till 1985 hade ungefär nio miljoner trad 
planterats, trots att torkan hade varit svar anda fram till dess. 
Mellan 70 och 75 procent har enligt den kapverdiska skogs- 
styrelsen tagit sig. Redan börjar de kala bergssluttningarna 
kring Praia, som kanske ar det basta exemplet pA denna eko- 
logiska Ateruppbyggnad, att försvinna under ett skogstacke. 

En massiv frivillig insats har gjort detta möjligt. Det ar SA att 
smA plantor, som dragits upp i speciella, bevattnade plantskol- 
or, mAste sattas i färdiga hal just nar det regnar, eller om det 
inte regnar, nar en mobil vattentank finns i närheten. SA när- 
helst det har regnat, vilket hänt sällan sedan 1977 men dock 
nAgon gAng ibland, SA har frivilliga skyndat frAn sina arbets- 
platser för att satta tradplantor i hal som grävts i förväg. De 
frivilliga har kommit frAn massorganisationema - fackföre- 
ningarna, ungdomen, kvinnorna - liksom fran de lokala 
raden, myndigheterna och alla andra stallen som ar organiser- 
ade eller möjliga att organisera. 

Trädplanteringen skall enligt planerna fortsatta med i runda 
tal 2 miljoner unga plantor varje Ar under överskadlig tid. Det 
är redan sörjt för det nödvändiga förarbetet med plantskolor, 
urval av sorter och specialiserad radgivning. Detta kan aven en 
skogvaktaramatör som jag se. Vulkanen Fogo, &ar man bö jade 
lite senare an pA Santiago, hade 1985 fatt 700 000 nya trad som 
frodades. Enligt planema skall det bli ytterligare 300 000 smA- 
plantor per Ar, vilket räcker för att tacka 500 hektar Arligen om 
man räknar med att 70 procent överlever. Brava, en mycket 
mindre ö, hade satt 150 000 trad fram till 1985 och täckte 
därmed 322 hektar och hade en motsvarande plan att Arligen 
utvidga odlingen. 



Saltproduktion på ön Sal 



Efter att Kap Verde har blivit en del av resten av världen har 
man kunnat finna de plantor och det kunnande som behövdes. 
Detta har man funnit särskilt i Arizona där det tydligen finns 
ett jämförbart klimat och ekologi. Arizonas universitet i Tucson 
har specialiserat sig pA att bevara jordar under torra förhåll- 
anden, och där har man entusiastiskt kommit till ögruppens 
hjälp. Arter av akacia - molissima, cyanophila, sanfelipe och 
andra - har visat sig frodas ocksa pA platser dar den Arliga 
regnmängden inte överstiger 100 mm per Ar, som pA större 
delen av ön Santiago. PA tre eller fyra Ar når de flera meters 
höjd och fortsätter att utvecklas likt paraplyer och producera 
användbara "frukter" som boskapen med fördel kan äta. Det 
kommer snart att finnas gott om ved till matlagningen, för 
första gangen pA Arhundraden. Under tiden har regeringen 
börjat forska efter nya bränslebesparande spisar till folket som 
mAste använda trä som bränsle. 

PA flera ställen pA Fogo och Sant'AntZio stöter nordostvinden 
mot land pA 1 300 meters höjd och avger sin fuktighet. Här pA 
toppen av SanYAntao pA Pico da Cruz, och pA Monte Velho pA 
Fogo finns redan smil barrskogar och adeltraskogar. De sista 
Aren av kolonialtiden pilbörjades de i liten skala och nu utökas 
de Arligen med tall och cypress, grevilha (silverek), casuarina, 
ceratonia och andra användbara trädslag. 

Resultatet ar lika tillfredsställande för ögat som för ekologin. 
PA ungefär en timme kör besökaren upp frAn den heta och 
torra stranden, pA Serpentinvägar som slingrar sig i otroliga 
bukter, in i den kyliga dimman pA Pico da Cruz eller Monte 
Velho dar skogvaktarna bar stora jackor och gnuggar händerna 
i kylan. %dan blir man glad över att fa ta sig nedat och in- 
spektera plantskolorna med sina mängder av plantor i en fot 
langa plastfickor med jord, hopklämda i tusental och vattnade 
med omsorg. 

Vatten finns det alltid för lite av pA Kap Verde utom nar 
himlen öppnar sig, och dA finns det för mycket av det. Men 
tidigare har ingenting gjorts för att systematiskt tillvarata 
vattnet. 1985 gjorde president Pereira en översikt över fram- 
stegen under de senaste tio Aren, och dA kunde han rapportera 
att arbetet med att bevara jord och vatten sedan 1976 hade 
resulterat i 15 000 dammar eller fördämningar av sten över 
branta klyftor och smala kanjoner, 20 miljoner meter murar för 
att halla jorden pA plats och därigenom i ytterligare 2 037 000 



kvadratmeter odlingsbara jordar pA terrasser. Trädplantering 
hade skett pA sammanlagt 23 100 hektar medan den bevattnade 
jorden pA öarna utökats med 61 hektar.98 

Sökandet efter nya vattenreserver, främst brunnar med 
självtryck, har hittills inte gett prov pA nAgot överflöd, men ar 
inte heller helt avskräckande. En del av dessa naturgivna pro- 
blem far en dramatisk belysning pA Fogo. Där finns flera 
pAlitliga och till och med ymniga färskvattenkällor, men alla 
springer fram vid basen av den väldiga vulkanen, ungefär pA 
samma höjd som havet. Att pumpa det Atminstone halvvägs 
uppför den 2 700 meter höga vulkanen är tekniskt svart och 
ocksa dyrt. Pengar frAn utlandskt bistand används för detta 
nyttiga ändamAl. 

Den gamla vulkanen Fogo hade senast ett utbrott 1951, men 
det var mycket godartat. Lavaflödet stannade upp inför en 
kyrka och bekräftade därmed Guds tillfälliga barmhärtighet 
inför alla de närvarande, det är vad som sägs Atminstone. 
Vulkanen kan ocksa ge en försmak av framtiden. PA vägen upp 
visar den ena nivan efter den andra vilka grödor som kan 
frodas i den vulkaniska jorden; kaffe, druvor och ricinbuske. 
Fogo kan bli som ett grönsaksland. Andra öar, till och med 
öknarna pil Sal och Boa Vista, kan förändras i samma riktning 
med hjalp av jord- och vattenbevarande Atgärder. 

Det har krävt investeringar, som till stor del finansieras med 
utlandskt bistand, eftersom den inhemska kapitalbildningen 
med nödvändighet är begränsad. Det man hittills lyckats göra 
överskrider redan skillnaden mellan en dAlig och en god 
regering. Alla slag av ekologisk första hjalp och förbättring - 
landsbygdsutveckling som det kallas här - fick en tredjedel av 
alla statliga investeringar under tioArsperioden 1975-1985, 
vilket ar tolv ganger mer an under den sista koloniala femars- 
perioden 1968-73. Dessutom hävdar man, med rätta tror jag, 
att det har gjorts med mycket större ekonomisk effektivitet än 
vad som var möjligt under kolonialtidens autokrati och hopp- 
löshet. Siffrorna för dessa tio Ar tar inte upp den stora insatsen 
av frivilliga, främst vid trädplantering, som regeringen har 
lyckats fil till stånd och upprätthåila. Det har dessutom varit en 
tioårsperiod dA andra sektorer har ställt stora krav, inte minst 

98. President A. Pereira, "X Anivedrio da Independencia National", 
Praia 5 juli 1985. 
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därför att de kapverdiska staderna har expanderat snabbt med 
Atföljande ökade behov. 

Har finns ett afrikanskt land, kan man tycka, som har gjort 
de ratta prioriteringarna. 

Resorna pi3 dessa öar kan erbjuda manga behagliga överrask- 
ningar. Carlos Tavares vill visa mig den omtalade kratern pil 
Fogo i toppen av vulkanens kon. Jag har sett det förut, men det 
var för tio ar sedan. Har nagonting hänt dar sedan dess? 

Vi far langs Fogos vilda vägar en morgon av parlemor- 
skimrande azur, cirklar uppat från huvudstaden Sao Felipe 
som ligger vid havet. Vi rundar den väldiga konen p3 östra 
sidan, dar Santiago försvinner i dimslöjorna pil avstand, och nu 
har vi grönskan fran de bevattnade frukttradgardarna i Monte 
Ginevra under oss. Vattnet som pumpas upp fran vulkanens 
bas har förvandlat Monte Ginevra till en smaragd i detta havs- 
panorama av gratt och blatt. Ovanför oss finns en av Fogos 
kanske tjugo byar, ett gytter av hus av tuff (en porös vulkanisk 
bergart, red. anm.) med trädgardar inhägnade av stenmurar. 
Har skall kvinnoorganisationens funktionär, som fatt lift med 
oss, stiga av för att vara med pa ett möte med lokala med- 
lemmar eller blivande medlemmar; p4 kvällen skall vi plocka 
upp henne igen. 

Vid tusenmetersmarket gör vi en paus och ser ner pli de 
bergiga sluttningarna och kullarna. De är kringrända, om- 
skurna, av ringformade skaror; skaror som bestar av diken och 
laga jordvallar, nyligen byggda för att halla kvar regnvattnet 
och minska erosionen; - de glinger da regnet behagar falla. 
Nar vi fortsätter uppat har vi kommit igenom kaffebaltet och 
upp i ricinbuskebaltet, och besökaren undrai; om denna för- 
färliga medicin han fick som barn - används den fortfarande? 
- kan ha kommit fran Fogo. Nar jag var soldat i andra varlds- 
kriget och drabbades av dysenteri i Donaudalen, fick jag egen- 
domligt nog via fallskärm förrad av ricinolja och fick lov att 
dricka hela glas i förtvivlad övertygelse att den inte hjälpte, 
vilket genast bekräftades av dysenterins förödande kraft. Men 
jag drack den likafullt, och nu ser jag ut över Fogos ricinbuske- 
bälte och lyckas äntligen försona mig med händelsen. I alla fall 
var det knappast Fogos fel. 



En bra bit över 1 300-metersmärket tar sig vägen upp pa en av 
vulkanens skulderblad och löper dar en bit tills den plötsligt 
rundar ett hörn där klipporna hänger över och kastar sig in i 
kittelns mitt, Chä das Caldeiras, själva den stora kratern. 

Detta ögonblick är värt en lang resa. Före kurvan befinner 
man sig pA en hög topp ovanför havets horisonter; liksom upp- 
flugen pil ett moln som svävar över klotet, där det ar lätt att 
föreställa sig hela mänskligheten nedanför en. Sedan ar man 
plötsligt inuti en vidunderlig behallare av väldiga slaggforma- 
tioner som s k d e  kunna vara lamningar efter ett langt artilleri- 
bombardemang, bortsett fran att det har inte är gyttja utan 
stelnad lava i förvridna och fantastiska former. Vid sidan om 
oss reser sig kittelns vägg naken och naggad upp mot en hög 
rygg pa 150 meters höjd, medan dar i kittelns mitt, dar de 
förstenade floderna av grus ännu droppar, reser sig den inre 
kärnan ytterligare 700 meter. Vi stannar bilen och gAr ut och 
hur man än sträcker halsen kan man fortfarande inte se 
vulkanens topp. 
"En vacker dag," säger Carlos, "skall jag klattra dit upp." 

Jag har inte en tanke pa nagot sadant. 
För tio Ar sedan var vägen hit ojamn och oreparerad. Nu ar 

den ojamn och reparerad. Den slingrar sig igenom lavafälten 
till byn Ch% das Caldeiras, ett dussintal hus bland smil Akrar 
som rensats pil lava och belagts med jord som man hittat pA 
olika hall. Ungefär 400 människor bor i denna krater. Jag minns 
dem fran 1976, en befolkning med bli3 ögon och langt solblekt 
har, avlägsna ättlingar pil fädernet till en fransk adelsman som, 
enligt sägnen, flydde dit vid den franska revolutionen 1848. F5 
utsocknes kom dit och störde överföringen av deras afro- 
galliska drag, tili dess att vägen kom för inte SA länge sedan. 
Trots de otaliga blandningarna av kapverdiska drag finns inga 
som riktigt liknar dessa. 

För tio Ar sedan fanns har inga spar av nagra gemensamma 
ansträngningar. Nu finns har en grundskola och en lärare, en 
fotbolisplan p& svart sand, ett konsumentkooperativ, ett lokal- 
rad och en partisekreterare. Snart, säger de, kommer vi att ha 
en folkdomstol och en milis ocksa. Det ar inte alls klart vad 
milisen ska göra i Cha das Caldeiras, men alla andra har ju 
milis. 

Partisekreteraren pA ön Fogo, José Modesto, som kommit 
med för att guida oss, är stillsamt stolt över detta. Jag tycker att 



han ar kompetent och rakt p& sak. "Det finns nu inte nagon del 
av Fogo," säger han, "dar partiet och vara institutioner för 
folkligt deltagande inte finns och arbetar, aven om det pa nAgra 
hall ännu finns svagheter, särskilt i kvinnoorganisationen." 

Sekreterare Modesto har kommit med oss för att stalla nAgra 
egna fragor lika val som för att hjälpa till att besvara mina. 
Enligt hans asikt ar den viktigaste landvinningen "att man 
förändrat arbetsvanorna och kommit bort fran den passivitet 
som den koloniala tidens valgörenhetssystem drev fram." Det 
ar samma sak som andra sagt, bland annat bönder, fast de sagt 
det mindre koncist. 

Efter byn Ch2 das Caldeiras gör chauffören en skarp 
vänstersväng och kör mot den yttre väggens fot. Har dyker 
aterigen plötsligt byggnader upp som tillhör ett vinkooperativ 
som nästlat sig intill klippväggen, och dar vingårdarna finns i 
smil fickor utom synhall. Det producerar ett starkt rött lantvin. 
Ariigen görs ungefär 10 000 liter av detta pA Fogo, har och pA 
nagra andra stallen, och det säljs till ögruppens stader. Den 
som har hand om det hela ar en kvinna som visar oss nya fat 
med de föregaende tvi! Argangama, och upptappningsanlagg- 
ningen med rader av etiketterade flaskor: Vinho do Fogo Tinto: 
Co-operativa de Viticultmes. För tio Ar sedan vill jag minnas att 
vinframstallningen var primitiv, nu finns det 42 medlemmar i 
kooperativet, som producerade 6 000 liter förra året. 

Det ar möjligt att det finns andra vingardar som ligger lika 
underligt till som den har. Det egendomligaste ar att den har ar 
genomorganiserad. Den ar ett levande exempel pa sekreterare 
Modestos utsaga. Senare samlar jag fler data. 

Pil Fogo ar sammanlagt 4 000 personer av totalt 31 115 (1980 
ars folkräkning) direkt och regelbundet engagerade i en eller 
annan form av folkligt deltagande. De 1050 partimedlem- 
marna - med 194 kvinnor, vilket ar nagot mer an det nation- 
ella genomsnittet - ar organiserade i 57 basgrupper spridda 
kring konen och inne i själva kratern. 60 procent av dessa ar 
under 30 år. Kvinnoorganisationens sekreterare pA Fogo, Maria 
de Graqa, som är 29 Ar och annars lärare, har 775 medlemmar i 
sju basgrupper, medan José Coares, som är sekreterare i ung- 
domsorganisationen, har 600 medlemmar (mellan 14 och 30 ar) 
i 40 basgrupper. Det ar inte tillräckligt ännu, säger han, men 
142 nya medlemmar rekryterades förra året. "Vi förklarar jord- 
reformen. Vi har orkestrar och teatergrupper. Vi argumenterar 



mot gamla dryckesvanor och polygami, och framför allt mot 
caciquismo", en landcplaga som jag Översätter med lokalt pamp- 
välde. Det ser ut som om sekreterare Modestos pastaende att 
institutionerna för deltagande är allestädes närvarande är väl- 
grundat. 

I botten pa alla dessa former av samhallsdeltagande finner 
man strävan att fA igång arbetet för ekonomisk utveckling: och 
det ar svårt av flera skäl. Fogos aktiva befolkning, beräknas t ex 
till 14 500 personer, det vill säga de som behöver arbeta utanför 
självhushållsjordbruket. 1985 har bara 5 000 av dem ett sadant 
arbete, och därmed en lön. De andra maste överleva bäst de 
kan med deltidsarbeten, stöd från familjen, postanvisningar 
från emigranter och hoppet om att det blir bättre i morgon. 
Vad finns det för ekonomisk utveckling, som grund för ett 
sadant hopp? 

Det finns ett omfattande material att använda för att samman- 
fatta Kap Verdes ekonomiska utveckling under de första tio 
åren. Den har regeringen är noga med öppenheten, bade inför 
väljarna i regeringsrapporter som presenteras för nationalför- 
samlingen, i presidentens sammanfattningar och tillbakablick- 
ar, vid mindre möten pa olika hall i landet och inför utländska 
biståndsgivare, inte minst FNs olika organ. I detta avseende 
kunde kontrasten till tomrummet före 1975 knappast vara 
tydligare. 

Adam Rocha, som är industri- och energiminister 1986, och 
tillhör den nya generation unga ledare, man och kvinnor, som 
kommit fram under 1980-talets första år säger: 

Det första stora problemet var att vi egentligen inte hade nAgon grund 
att börja bygga på. Naturligtvis ingen industriell bas, men inte heller 
något kapital och definitivt ingen kapitalism. För övrigt ingen statistik 
heller. Det var inte fraga om att över A frAn ett system till ett bättre - 
det fanns inget system att börja med. 4 

Detsamma har Olivio Pires och andra hävdat, fran en eko- 
nomisk synvinkel. "Det fanns nAgra butiksägare," fortsätter 

99. Adam Rocha, intervju 1986. 
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Rocha. "Men vi fann inga affärsmän, inga företagare - ingen 
som kunde starta nya företag eller leda dem som vi startade." 
Följaktligen var det den nya staten som tvingades engagera sig 
i affärsverksamhet, delvis för att en privat sektor skulle kunna 
uppsta i den statliga sektorns kölvatten. 

Vi försäkrar att statens initiativ har har stimulerat privata initiativ, och 
att de senare aldrig skulle ha tillkommit utan det förra. Också nu 
kräver presumtiva företagare att staten gar in i deras företag. 

Men detta att staten gar in i affärsföretag, utom i de avgörande 
kapitalintensiva investeringarna, är inte nagot som partiet ser 
med entusiasm. Partiet vet, att varje utvidgning av byrakratin 
riskerar att minska deltagandet. Malsättningen är att "dra i 
gång projekt" bland ett folk som historiskt berövats varje 
initiativ, och sedan se vilka former av ekonomiskt samarbete 
som kan bli följden av det. 

Smaföretag har kommit igang, som privata enheter, som 
kooperativ, som gemensamma statliga och privata satsningar, 
och tillverkar nu textilier, läkemedel, skor och liknande. Staten 
har investerat i fartyg för fiske och frakt, frysanläggningar för 
fisk och liknande projekt som bygger pA de potentiella fördelar 
som Kap Verdes läge pil havet innebär. Flera stora statliga 
projekt har gällt hamnanläggningar i Praia och Mindelo. I den 
senare har OAUs utvecklingsbank finansierat ett statligt pro- 
jekt om 40 miljoner dollar för att bygga reparationsvarv och 
torrdockor. Förhoppningarna om att detta skulle ge förtjänster 
har hittills gäckats av den världsomfattande lagkonjunkturen, 
men kan förmodligen realiseras p& längre sikt. 

Den största delen av tillgängligt bistand och kapital, som 
inte använts för att importera livsnödvändiga livsmedel, har 
använts till samhällelig infrastruktur i ett land som tidigare 
nästan inte har haft nagon. Det har inneburit, som vi har sett, 
en starkt decentraliserad hälsovard, ett utökat nätverk av skol- 
or, en bas för högre utbildning och den slags landsbygdsut- 
veckling som skisserats i föregaende kapitel. Premiärminister 
Pedro Pires kunde vid slutet av 1985 rapportera att investering- 
arna da var tre ganger sa stora som 1980. Industrins invester- 
ingar hade ökat fran oansenliga tva procent av totalsumman 
1978-80 till tretton procent 1985. Det innebar att industrin kom 



pA tredje plats efter investeringarna i landsbygdsutveckling 
och samhäilelig infrastruktur.'@' 

En rundabordskonferens med alla Kap Verdes manga "ut- 
vecklingspartners", det vill säga bistandsgivare, i slutet av 1985 
sammanfattade att landet "framgangsrikt lyckats gA igenom de 
inledande skedena av ekonomisk och social utveckling trots 
alla ogynnsamma interna och externa omständigheter'' - 
vilket inte var nAgon liten komplimang vid den tiden. Bland de 
"minst utvecklade länderna" hade Kap Verde dessutom varit 
"ovanligt framgangsrikt i att bibehalla en hög tillvaxt per capita 
och en hög nivA av produktiva investeringar, samtidigt som 
man bevarat ekonomins interna och externa balans". Givarna 
tillade att de ansag att detta var en anmarkningsvärd pre- 
station.lol 

Det var en prestation som ständigt hotas av Öarnas 
ekonomiska bräcklighet och fullständiga avsaknad av omedel- 
bart användbara resurser. En stor Arlig import av livsmedel 
frAn utlandet kommer att fortsätta ännu i manga Ar framöver, 
och maste ocksa fortsättningsvis ha formen av gavor, medan 
man arbetar pA att minska detta beroende. I andra samman- 
hang har man börjat importera kapitalvaror eller ökat den 
importen. President Pereiras sammanfattning 1985 av de tio 
gångna Aren noterade, att "importen av konsumtionsvaror ökat 
6,4 gånger" mellan 1976 och 1982, "men att importen av 
maskiner och andra kapitalvaror ökat 38,6 ganger". Det var 
anda inte mycket, dA man utgick från en import av maskiner 
och kapitalvaror som lag nara noll. Men det visar att regering- 
en är besluten att använda utländskt bistand, SA länge det ges, 
för strukturella andamAl lika val som för katastrofatgarder. 

100. Färska ekonomiska data finns speciellt i premiärminister P. Pires 
Relntório de Execu~äo do Program de Governo, 1981-85, Praia nov 1985; 
densamme Programa de G o v e m  1986-90; och debatter i national- 
församlingen, som regelbundet trycks i Praia. En värdefull översikt 
fran 1987 finns i Lyse Doucet, "Battling Against the Odds", West Africa, 
London den 16 mars 1987. Hon citerar 1985 Suwey, fran IMF, Inter- 
nationella Valutafonden, som skrev att "trots svilra terrängförhall- 
anden, en extrem brist pi3 naturresurser och en 12-drig torrperiod, har 
Kap Verde varit relativt framgangsrikt bland de små utvecklings- 
länderna i att upprätthalla en reell tillvaxt och en hög nivd av generellt 
produktiva investeringar. 

101. Den andra rundabordskonferensen med utvecklingspartners, Praia, 
december 1986 (i tv& stencilerade volymer pil 80 resp 50 sidor). 



Den direkta arbetslösheten, inbyggd och nedärvd, lag p3 över 
25 procent av den arbetsföra befolkningen 1985. Den kan min- 
ska bara genom fortsatt emigration, oberoende av vad reger- 
ingen företar sig inom den närmaste framtiden. Ända kunde 
givarländerna ocksa Ar 1985 notera en "ökande självförsörj- 
ningsgrad i ekonomin", en mycket positiv faktor som reflekt- 
eras i att klyftan mellan den inhemska produktionen och den 
totala inhemska konsumtionen minskar. Den egna produk- 
tionens andel av konsumtionen steg fran 48 procent 1977-78 till 
67 procent 1984. 

Det skulle vara lätt att räkna upp fler data och siffror. Men 
1986 är det kanske ännu för tidigt att se en solid och oater- 
kallelig ekonomisk omvandling "fran ett arkaiskt till ett mo- 
dernt samhälle". Vad man kan se 1986 är att det gar starkt 
framat, även om omvandlingen ännu befinner sig i ett tidigt 
skede. Vägen är tydligt utstakad, ocksa om man undvikit stora 
ord och etiketter. Regimen haller sig till löftena som Cabrals 
parti gav för länge sedan, vid en tid av väldiga problem, att 
den skall avskaffa de strukturer som tillater människors ex- 
ploatering av andra människor. Det vill säga inte bygga ett 
kapitalistiskt samhälle, men inte heller pasta att ett socialistiskt 
samhälle skulle ligga inom räckhall. Under tiden ligger 
tonvikten starkt pil jämlikhet, och vägen dit ser man i att fort- 
sätta bygga en deltagande demokrati. En demokrati med ge- 
mensamma mal, som förmar sträcka ut en hjälpande hand till 
de mest avlagsna hörn av dessa avlagsna öar och forma deras 
framtid till gemensam glädje. 



Ett land som lever i fred 

Denna bok kunde ha blivit mycket längre, för den själv- 
ständiga uppbyggnadens politik vidgas och förgrenar sig hela 
tiden. Den fullständiga historiken över den har tiden kommer 
dessutom att nämna många kapverdier som inte fatt nAgot 
utrymme p& dessa sidor. Personliga lika val som historiska skäl 
gör att jag beklagar att de utelämnats. Jag behöver inte gA 
längre än till ett ögonblick i början av 1970-talet - var det 
1972? Jag skulle lämna de befriade omradena i Guinea-Bissau 
efter en lang vandring, vände mig om i kanoten pA Cassine- 
floden efter PAIGC-kämparna som kommit för att ta farväl av 
mig, och sag den tappre Baru (Joaquim Pedro da Silva), till- 
givet vinka farväl; hur skulle jag kunna glömma det? Jag har 
inte sagt nAgot om Baru fran ön Maio eller om många andra i 
denna historia. Men den redogörelse som kapverdier en dag 
skall skriva kommer att gottgöra min försummelse. 

En längre bok skulle inte förändra de slutsatser man kan dra 
Ar 1986. Här har vi ett afrikanskt folk som har hittat en egen 
väg till räddning, som har visat hur det fattigaste och mest för- 
tvivlade arv som det utländska väldet lämnat efter sig kan ut- 
manas och övervinnas, och som hittills har hållit ut trots alla 
dystra förutsägelser. Här finns mycket som andra kan tänkas 
vilja fundera över. 

Inte SA att nAgon pA Kap Verde kommer att triumfera över 
segrar under de sista, mörka Aren av vart Arhundrade; pro- 
blemen för närvarande och problemen under överskadlig 
framtid är fortfarande bAde "stora och komplicerade", som 
Aristides Pereira uttryckte det i sin tillbakablick Ar 1985. Men 
även om Kap Verde fortsätter att vara fattigt, vilket det givetvis 
gör, SA präglas fattigdomen inte langre av desperation, och det- 
samma galler emigrationen. Om missnöje och frustrationer pA 
samma satt lever vidare, SA är det en del av mänsklighetens lott 
- det är inte längre produkter av ett förhatligt system. 

Svåra motgångar har inträffat och kommer utan tvivel att 
inträffa igen. Den värsta hittills var förmodligen när kuppmak- 
arna i Bissau Ar 1980 förkastade planerna p& en union. Det slog 
hårt mot den grundläggande tanken bakom Cabrals parti - att 
Kap Verde maste finna sitt öde i Afrika och inte i Europa eller 



Amerika, och det var ett kännbart slag. Inte SA mycket för det 
nittiotal personer som hade kampat i befrielsekriget pA fast- 
landet, och som "re-afrikaniserades", med Dulce Duartes ord, 
"i denna uppoffringens gemenskap" - utan för alla de kap- 
verdier som inte kant till eller velat veta av den afrikanska 
kontinenten, och för de "som hade levat där, i alienation, som 
den portugisiska kolonialismens tjänare1'.lo2 Men, medan 
PAIGC pA Kap Verde tvingades bli partiet PAICV, som en 
markering av separationen frAn Guinea-Bissau, började Pereira 
och hans kompanjoner att genast forma nya länkar till Afrika. 

Kap Verde var redan medlem i den västafrikanska ekonom- 
iska gemenskapen om 17 länder, dar man gatt med 1977. Nu 
pAbörjade regeringen en aktiv diplomati för att förstärka kon- 
takterna och ömsesidiga Ataganden. Den höll fast vid principen 
om alliansfrihet i motsättningen mellan väst och öst och av- 
visade militära och jämförbara Ataganden som kunde under- 
minera alliansfriheten. Regeringen tog plats i OAU, Organisa- 
tionen för afrikansk enhet, tog pA sig en ledande roll i kom- 
mittén mot torkan i Sahel och representerade, genom president 
Pereira, den afrikanska gruppen av de "minst utvecklade land- 
erna". SjälvstandighetsAren har verkligen medfört internatio- 
nellt erkännande - Pereira Ar 1985 - "av det som i mangas 
ögon förefallit som en absolut omöjligheY1 - att Kap Verde 
erkänts "som en självständig stat, med en allvarligt syftande, 
genomtänkt och praktisk politik". 

Denna politik har gjort det möjligt för regeringen att spela 
en värdefull roll i olika slag av projekt, inte minst de som galler 
södra Afrika och kampen mot apartheid i Sydafrika och mot 
apartheids aggressioner utomlands. Nar regeringen har fortsatt 
att ge South African Airways ratt att mellanlanda pA Sal, SA ar 
det en eftergift pA grund av dess egen fattigdom. Den har god- 
känts av OAU och ar att jämföra med södra Afrikas allmänna 
beroende av vissa viktiga ekonomiska band med Sydafrika - 
band som, när apartheid en gAng har krossats, kan vara fördel- 
aktiga. 

Regeringen har samtidigt befäst sitt ideologiska och poli- 
tiska oberoende. Den har bevarat sina goda relationer med 
Sovjetunionen och andra kommuniststater och med goda resul- 
tat utökat kontakterna med väst. Till Pereiras blygsamma pre- 

102. Dulce Duarte i Continuar Cabral, sid 222. 
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sidentbostad i Praia kommer utsända fran världens alla hörn 
- och om nagon gatt upprörd därifran tror jag man skulle ha 
hört talas om det. 

Deltagandets politik har börjat visa resultat. Men hela tiden 
konfronteras man med akuta materiella brister och, framför 
allt, med den smärtsamt höga arbetslösheten i stader som Min- 
delo. Men man behöver inte befara nagon konfrontation med 
sjalvtillrackliga ledare i toppen eller med ett nätverk av kor- 
ruption. I den konfliktfyllda post-koloniala världen under 
dessa hemska år kan man lugnt pasta att Kap Verde h-ar blivit 
ett land som lever i fred. 

Det behöver kanske inte sagas att det inte betyder att Kap 
Verde har blivit en land som slagit sig till ro. Deltagandet kan 
ge självförtroende och stolthet, och klart begränsa utrymmet 
för karriärism. Men det kan inte utradera det förflutna. Det ar 
fortfarande ett ängsligt folk som i sitt inre plagas av hemska 
minnen och gnagande tvivel, besvaras och distraheras, om än i 
allt mindre utsträckning, av aila den tysta historiens vanor. 
Självföraktets klor finns alltid i utkanten av det omrade av 
självtillit som man lyckats röja. 

Det finns uppenbart mycket att klaga pa. PAICV i Praia, en 
huvudstad som nu håller pA att spricka i sömmarna av bo- 
stadsbrist, har nyligen startat en idétidskrift Tribuna. Dess 
skribenter - Georgina Mello, Manuel Delgado och andra - ar 
i hög grad för det självständiga Kap Verde vad A Voz de Cabo 
Verde och O Manduco för länge sedan var för det koloniala 
förtryckets Kap Verde, det vill saga kritiker av konformismen, 
besvärande granskare av allt vedertaget. 

Nummer 22 från maj 1986 kommer ut medan jag arbetar pil 
denna bok. En förstasidesledare med titeln En grundläggande 
fidga attackerar "den gammalmodiga mentaliteten hos en del 
ansvariga kadrer vars arbetsmetoder utesluter varje slags dis- 
kussion eller deltagande". SAdana personer i ledningen för 
partiets lokala basgrupper tycks inte första vad de haller pa 
med. Vem skulle, utifrån deras satt att tala och vara, kunna 
första vad de lokala partigrupperna skall vara till för? 

De har ingen tilltro till andras förmåga. De är självtillräckliga och auk- 
toritära. De tolererar inga ilsikter utom dem som hyllar dem själva. De 
bygger egna psykologiska murar mot ock4 den mest konstruktiva 
kritik. De är noga med att dölja sina misstag och felaktigheter. De för- 
länger ohållbara situationer som annars kunde förbättras. 





Sadana klagomåi har en verklighetsbakgrund. De uppkommer 
ur mänsklig svaghet, men ocksa ur det speciella arvet efter den 
portugisiska kolonialismen och dess pampvälde, caciquismo. De 
har sina rötter i den koloniala situationens försakelser. Det ar 
visserligen sant att Kap Verde 1986 har blivit ett samhälle dar 
det för första gangen ar möjligt att leva och som man kan för- 
svara, men observatören utifran kan anda hemsökas av kans- 
lan att lyckan för manga kapverdier fortfarande finns pa annat 
hall: i USA eller Holland, i Portugal eller Brasilien. Den inter- 
nationella lagkonjunkturen och de manga fördelarna med 
självständigheten har kunnat ifragasatta tron pi3 att "det verk- 
liga livet maste finnas där borta; har kan vi bara ga och 
vänta.. .". Men den gamla tron sitter djupt. 

Observatören, som kommer fran förödelsen pil andra hall, 
kan vidare känna att det som manga kapverdier verkligen 
behöver, förutom ett nAgot mindre spartanskt vardagsliv, ar att 
acceptera och inse sin stora tur efter att aldrig tidigare ha haft 
nAgon - att inse den och glädjas At den. Kanske börjar dessa 
tankar nu finnas bland de unga, som ofta ordnar musik- 
festivaler med jazz och sång, kanske ar det att kräva för mycket 
av de gamla och medelalders. Sjalvstandighetens fördelar och 
den tillfredsställelse de kan ge maste ännu slass med tvivlets 
och försakelsens besvikelser, även om dessa inte helt tar över. 

Regeringen är populär av uppenbara skal, men den ar noga 
med att inte begA misstaget att tro att dess självförtroende kan 
ersätta folkets eget självförtroende. Den ber folket att inte 
längre längta "nagon annanstans", att acceptera att Kap Verde 
är fattigt och kommer att förbli fattigt, men att man trots det 
inte behöver vara olycklig har. Alla kommer inte att lyssna till 
det. En ledande partifunktionär säger 1986: 

Det finns folk har som har förväntningar som om de levde i ett annat 
sorts land, i ett rikt land, i ett land med obegränsade materiella möjlig- 
heter. Men vi maste acceptera vart öde sådant som det verkligen ar. 

Problemet är inte litet. Premiärminister Pires vädjade i ett tal 
till nationalförsamlingen 1985 om "en mer dynamisk vision av 
hur var kulturella utveckling kan främjas,'' och bekräftade att 
"det ar nödvändigt för vart folk för att starka dess identitet, 
dess självrespekt, dess förrnaga att delta i människosläktets all- 



manna framatskridande". Stora ord, för en gångs skull, men 
det handlar ocksa om ett verkligt problem. 

Omvärlden sliter alltför ofta praktiskt taget ut sig i sin kamp 
för "mer" ocksa nar den för manga, eller t o m  majoriteten inte 
förmar att ge "tillräckligt". Den sortens medvetande kan om- 
kullkasta varje känsla av gemenskap och driva samhället till 
självförakt. All pilverkan som driver hit utifran, och argument- 
erar för sina olika patentmedel för "utveckling", bidrar till att 
driva fram kravet pil "mer"; precis som om "mer" i sig vore det 
slutliga beviset pi% lycka. 

Att argumentera mot dessa krav är inte en predikan för för- 
nöjsamhet av dem som själva inte ar fattiga men anser att de 
fattiga bör vara nöjda med sin lott. Cabrals efterföljare, för sin 
del, vet alltför val att "folket kampar för att vinna materiella 
fördelar, för ett bättre liv och för att se livet gå framat". Ater- 
star att den sa kallade Tredje varlden, denna väldiga del av 
varlden som ar så oerhört förfördelad av den radande ekonom- 
iska ordningen, alltför ofta har lurat sig själv med att koncen- 
trera sig pA att i en sektor "utvecklas mer" - mer trafik- 
stockningar, mer individuella vinster, mer girighet om ni sa vill 
- snarare an att "utvecklas tillräckligt'' över hela linjen. Kap 
Verde behöver och avser att skaffa sig mer av manga olika 
saker, men det betyder inte att dess framtid skall pressas in i 
nuvarande filosofier som tycks mata utvecklingens framgång 
med indicier pA en rent materiell tillvaxt, oavsett det sociala 
sammanhanget och balansen inom vilken en sadan tillvaxt 
förvantas aga rum. Det ar inte nagon ljus framtid för dessa öar 
i det avseendet. Det kommer alltid att finnas "mer" pil andra 
hall, aven nar detta "mer" maste förenas med emigration, med 
exil och underkastelse. 

Det man kan se att den här regeringen har gjort, under första 
aren av självständighet, ar att för första gangen i historien ha 
visat sitt folk att deras land kan vara ett verkligt hem för dem. 
Att det ar möjligt och Önskvärt att leva pil egen mark, vara i 
fred och blomstra i all anständighet. Med sin envisa och med- 
ryckande optimism har regeringen hittat pil och infört vettiga 
offentliga institutioner dar ingenting liknande nagonsin tidig- 
are existerat: institutioner som garanterar laglighet och mansk- 
liga rättigheter inom en demokratisk struktur. Vad den erbjud- 
er inom denna garanti är ett system av deltagande som ocksa 
till sin karaktär är en mödosam process av självkännedom; en 



process, tycks det mig, en smula lik en vagrörelse där va j e  ny 
vag kastas upp pA orörd mark tili dess den faller och gAr till- 
baka och överflyglas av nästa. 

Den sortens process innebär en utmaning som kan vara svar 
och uttröttande, men som inte ar trakig. Dessutom kan en 
strängt realistisk självkritik ge en slags garanti för att vagen 
inte kommer att motas och slas tillbaka i stagnation. Detta be- 
tyder naturligtvis att mycket maste fortsätta att utvecklas och 
att det scenario som tecknats här maste ses som ett elementärt 
stadium i ansträngningarna att bygga ett levande samhälle. Det 
är dock oemotsägligt att scenen redan starkt skiljer sig fran 
tomheten år 1975. 

Observatören långväga ifrån rannsakar sina slutsatser, efter- 
som han alltför val vet att saker gar illa lika val som bra, och 
dessutom går det illa lättare och oftare. Han är därtill medvet- 
en om att goda nyheter fran Afrika inte ar nagot världen har 
lätt att tro pil. Ända vidhaller observatören sina slutsatser i fall- 
et Kap Verde, som trots sin blygsamma storlek sa uppenbart ar 
ett pilotfall i denna period av kontinental kris och samman- 
brott. Här har vi ett land med verkliga lösningar pA det 
postkoloniala samhällets massiva problem. Resten av Afrika 
kan med goda skal ägna det uppmärksamhet och eftertanke. 

Det rader daligt klimat i världen, och det kommer att fort- 
sätta. Atminstone är det säkrast att vara beredd pil det. Men i 
dessa stormar kan man se de Lyckliga öarna segla med ett väl- 
byggt skepp och en målmedveten besättning. Trots att man 
kanske inte väntade sig det kan man tili och med anse att öarna 
äntligen har förtjänat sitt namn. 





Appendix 1 

Dokument från självständigheten 

Det kanske kan intressera läsarna att fa utdrag ur tre av de av- 
görande dokument som rör den kapverdiska ögruppens 
befrielse. 

1. Deklaration från PAIGCs verkställande kommitté daterat den 16 
maj 1974. Detta är PAIGCs svar pil de första trevarna fran den 
nya portugisiska regeringen efter diktaturens fall en manad 
tidigare: 

Under de 17 &r vi har existerat, och särskilt efter det att var väpnade 
befrielsekamp började för 11 &r sedan, har vart parti ständigt förklarat 
sig redo att börja förhandla med den portugisiska staten.. . 

[Men] härskarna i Portugal, som inte fönnatt första de ta~keström- 
ningar och politiska värderingar som gäller universellt i var tid, har 
upprepade ganger kategoriskt förkastat alla vara förslag och pabö jat  
och stegvis intensifierat ett orättfärdigt och barbariskt folkmordskrig 
mot vait folk. Det har varit samma risda och inhumana attityd som 
den portugisiska regeringen intagit i södra Afrika dar den har svarat 
med krig på de rättvisa självständighetskraven fran vara broderfolk i 
Angola och Mgambique.. . 

[Nu] i den nya situationen som kännetecknas av att demokratiska 
krafter intagit den portugisiska politiska scenen, vill PAIGCs verk- 
ställande kommitté förelägga dessa nya portugisiska makthavare de 
konkreta förslag som följer här, och som kan öppna vägen för att lösa 
konflikten mellan vart folk och den portugisiska staten. 

Denna lösning förutsätter en fullständig befrielse av vara folk i 
Guinea [Guinea-Bissau] och Kap Verde. Den kan göra det möjligt att 
mellan vara folk upprätta ett nytt förhalande som bygger p& gemen- 
samma intressen och en strikt tillämpad jämlikhetsprincip. 

I den nuvarande politiska och militära utvecklingsfasen av var 
kamp, och generellt i kampen mot portugisisk kolonialism i Afrika, 
tyder allt p5 att detta nya förhållande kräver: 

- Ett erkännande av-republiken Guinea-Bissau och av det kapverd- 
iska folkets rätt till självbestämmande och oberoende. 

- Ett erkännande av samma rättigheter för folken i de övriga portu- 
gisiska kolonierna.. . 

Bd, Guinea-Bissau den 16 maj 1974 



2. &erenskommelse mellan den portugisiska regeringen och PAIGC, 
daterat den 26 augusti 1974 (och undertecknat i Alger efter för- 
beredande förhandlingar i London nagot tidigare): 

Artikel 1: De jure [formellt, juridiskt; red. anm.] erkännande av repu- 
bliken Guinea-Bissau som en suverän stat, kommer att verkställas av den 
portugisiska staten den 10 september 1974. 

Artiklarna 2-5 redogör för den praktiska innebörden i freden och 
Portugals tillbakadragande fran Guinea-Bissau: den portugisiska mili- 
tära evakueringen, de samarbetsåtgärder som skulle vidtas mellan de 
bada staterna, utformning av diplomatiska förbindelser osv. 

Artikel 6: Den portugisiska regeringen tillförsäkrar aterigen det kap- 
verdiska folket rätt till självbestämmande och oberoende, och garanterar 
att denna rätt skall förverkligas i överensstämmelse med tillämpliga 
FN-resolutioner, och också ta hänsyn till OAUs uttalade önskemål. 

Artikel 7: Den portugisiska regeringen och PAIGC betraktar Kap 
Verdes självständighet, inom ramen för avkoloniseringen av de afrikan- 
ska territorierna under portugisisk överhöghet, som en nödvändig förut- 
sättning för en varaktig fred och ett uppriktigt samarbete mellan den 
portugisiska republiken och republiken Guinea-Bissau.. . 

Alger den 26 augusti 1974, undertecknat av 

Den portugisiska regeringens Delegationen fran PAIGCs 
delegation: verkställande kommitté: 

Mario Coares, utrikesminister Pedro Pires med1 av VK, 
kommendant 

Ant6nio de Almeida Santos, minister Umaru Djalo, med1 av VK, 
för intertemtoriell samordning kommendant 
Vicente Almeida d'Ega, kapten vid flottan Jos6 Araujo, medl av VK 
Hugo Manuel Rodrigues Santos, Otto Schacht, med1 av VK 
major vid infanteriet Lucio Coares, med1 av VK, 

kommendant 
Luis Oliveira Sanca 
ambassadör 

3. Överenskommelse mellan den portugisiska regeringen och PAIGC, 
undertecknad i Lissabon den 19 december 1974: 

. . .(Vara) samtal har förlöpt i en atmosfär av ömsesidig förstaelse och per- 
fekt samarbete, och har lett till följande överenskommelse : 

1) Den portugisiska regeringen tillförsäkrar &ter det kapverdiska folk- 
et dess rätt till självbestämmande och oberoende i enlighet med den por- 
tugisiska konstitutionella lagen nr 7/74 av den 26 juli (19741, och med 
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tillämpliga FN-resolutioner, med hänsyn tagen till OAUs uttryckliga 
vilja. 

2) Den portugisiska regeringen och PAIGC, i medvetande om nöd- 
vändigheten av att under basta tänkbara förhallanden säkerställa att 
makten överförs till den framtida oberoende staten Kap Verde, ar över- 
ens om att upprätta ramen och tidsplanen för ifragavarande avkoloni- 
seringsprocess enligt de villkor som anges i följande artiklar: 

Dessa stadgar om en övergangsregering som består av en Alto 
Comrnicario, som motsvarar premiärminister, och fem andra 
ministrar som tillsammans har all lagstiftande och verkställ- 
ande makt skall (a) styra staten Kap Verdes allmänna politik; 
(b) sköta staten Kap Verdes ekonomiska och finansiella ärend- 
en; och (c) befordra omradets demokratisering, framför allt 
genom att ersätta koloniala strukturer. Den portugisiske pre- 
sidenten skulle utse och nominera Alto Comissario och tvil mi- 
nistrar i övergångsregeringen, medan tre skulle utses av 
PAIGC. 

Bland andra bestämmelser fanns i artikel 15 den portugisiska 
regeringens avsikt att med den framtida staten Kap Verde sluta 
"bilaterala avtal om aktivt samarbete pil alla omraden". 

Lissabon den 19 december 1974 undertecknat av: 

Den portugisiska regeringens PAIGCs delegation: 
delegation: 

Mapr Melo Antunes, minister utan Pedro Pires, med1 av VK, ordf 
pordölj i PAIGCs Nationella 

kommission för Kap Verde 
Dr Mario Coares, utrikesminister Arnaro Alexandre da Luz, 

med1 av Nationella 
kommissionen för Kap Verde 

Dr António de Almeida Cantos, José Luis Femandes Lopes, 
minister för interterritoriell medl av Nationella 
samordning kommissionen för Kap Verde 





Appendix 2 

Folk1 igt del tagande (Participaqäo Popular) 

Utdrag ur dokument som presenterades för Kap Verdes afri- 
kanska sjalvstandighetspartis andra kongress i juni 1984 
(PAICV, #som bildades p3 Kap Verde som efterföljare till 
PAIGC efter kuppen och brytningen i Guinea-Bissau den 14 
november 1980): 

Sedan grundandet har partiet (i detta sammanhang PAIGC, PAICVs 
föregangare) slagit fast att dess grundläggande målsättning är att göra 
slut på utländsk överhöghet och att bygga ett nytt samhälle som är 
både demokratiskt och befriat frAn människors exploatering av andra 
människor. 

Ända ar resan fran ett kolonialt samhälle, som lidit av Arhundra- 
dens underkastelse, till ett demokratiskt samhälle inte lätt. En nöd- 
vändig förutsättning för den är en mer eller mindre lang process, som 
överensstämmer med produktivkrafternas utveckling och med det 
slag av sociala förhallanden som finns i det nya samhallet. Den förut- 
sätter medborgarnas individuella och kollektiva ansvarstagande.. . 

DA man definierade vilket slags regering som skulle inrättas efter 
självständigheten - en demokratisk regering som bygger pA massor- 
nas delaktighet i förvaltningen av det sociala, ekonomiska och kultur- 
ella livet liksom i nationens ledning - utnämnde partiprogrammet 
det folkliga deltagandet till den viktigaste byggstenen för att bygga 
staten.. . 

Nar självständigheten erövrades och den kapverdiska staten bilda- 
des, började arbetet med att i allt högre grad dra in folkmajoriteten i 
besluten om dess öden. 

Det ar inom denna ram som det pil den kapverdiska politiska scen- 
en, vid sidan av maktens "klassiska" institutioner, trader fram sam- 
hällsorganisationer, massorganisationer och andra - som JAAC [ung- 
domsorganisationen Amilcar Cabrall, fackföreningar, OM [Kap 
Verdes kvinnoorganisation] och kooperativen - och den lokala rnakt- 
ens institutioner dsom boendekommittéer, lokala rad, regionsdom- 
stolar och folkmiliser, vilka tillsammans kompletterar det kapverdiska 
politiska maktsystemet, och som gör det möjligt för massorna att 
agera direkt i de fragor som särskilt angAr dem, eller i de uppgifter 
som det nationella intresset kräver.. . 

Denna process kommer givetvis att möta olika former av mot- 
stand. Gamla vanor, gamla tänkesätt, rakt nedärvda eller modifierade 
koloniala problem och laster som auktoritetstro, caciquismo (pamp 
valde), korruption och schackrande med inflytande, bydkrati osv 



tenderar alltid att s15 rot och reproducera sig, och står därför i mot- 
satställning till de krafter som gör demokratiseringen av samhället 
möjlig. 

Därav följer att det uppstar negativa attityder, vid sidan av den 
konformism som ar ett arv fran det förflutna och som motverkar del- 
tagandet. Enligt dessa är det folkliga deltagandet, och därmed demo- 
kratiseringen av samhället, ett hot mot fortsatta privilegier och starka 
positioner, vilka ofta är följder av otillatliga metoder ... 

Alla sådana motstånd och fördomar måste gradvis men bestämt 
elimineras, framför allt nar det galler de olika representanterna för 
statsmakten, eftersom de, genom sitt inflytande, skulle utgöra ett all- 
varligt hot mot den demokratisering av samhallet som nu inletts.. . 

Uppgiften att vara den främste inspiratören och organisatören av 
det folkliga deltagandet tillhör partiet.. . 



Om kallorna 

Den enda seriösa studien över Kap Verdes historia som fanns 
pa engelska fram till dess att jag började pa detta arbete är, sa 
vitt jag vet, en lyckligtvis utmärkt Översättning och redigering 
av Christopher Fyfe av ett av den kapverdiske historikern 
António Carreiras centrala arbeten, The People of the Cape Verde 
Islands: Exploitation and Emigration, C. Hurst & Co., London 
(och Anchor, Connecticut) 1982, (Migracöes nus Ilhas de Cabo 
Verde, Univ. Nova de Lisboa, 1977). 

Tack vare António Carreira har mycket av Kap Verdes 
historia före 1940 kunnat f3 nytt liv. Förutom det ovannämnda 
ar hans huvudsakliga och oumbärliga verk Cabo Verde: F m -  
cäo e Extinqäo de urna Sociedade Escravocrata (1460-1878), Centro 
de Estudos da Guiné Portuguesa, Bissau 1972 och Cabo Verde: 
Aspectos Sociais, Ulmeiro, Lisboa 1977, som finns i en ännu 
bättre andra, utvidgad utgava samt Documentos para a Histdria 
das Ilhas de Cabo Verde e 'Rios de Guiné' (Seculos XVll e XVIII), 
Funda~äo Calouste Gulbenkian, Lissabon 1983. Förutom 
manga egna forskningsresultat har Carreira visat sig bemästra 
de klassiska portugisiska dokumenten och gör langa citat ur 
viktiga samlingar som ibland ar mycket svara att komma at, 
t ex C.J. Senna Barcelos Subsiaios para a História de Cabo Verde e 
Guiné, Lissabon 1899, och An tónio Brasios Monumen ta mission- 
aria Africana (1392-1499), Lissabon 1952-85, 19 vol. André 
Donelhas Descriacäo da Serra Leoa e dos Rios de Guiné do Cabo 
Verde, Lissabon 1625 har nypublicerats i en vacker utgava fran 
1977 av Junta de Investiga~öes Cientificas do Ultramar, till- 
sammans med en engelsk Översättning. 

Andra användbara nyutgavor av relevanta klassiker är 
Raymond Maunys utgava (med fransk Översättning) av Duarte 
Pacheco Pereira, Esmeraido de Situ Orbis, (ca 1806), Centro de 
Estudos da Guiné Portuguesa, Bissau 1956; och António 
Brásios utgava av André Alvares de Almada (en sjökapten pa 
ön Santiago), Tratado Breve dos Rios de Guiné e Cabo Verde, (ca 
1594), Editorial L.I.A.M., Lissabon 1964. värdefulla utgavor i 
detta sammanhang finns framför alit i J.M. Blake, Europeans in 
West Africa, 1450-1560, Hakluyt Society, London 1942,2 vol. En 
sentida kommentar finns i Walter Rodney, A History of the 
Upper Guinea Coast, 1545-1800, Clarendon 1970. 



Det finns många spridda referenser till ögruppen frAn segel- 
fartygsepoken pA 1700- och tidiga 1800-talet, ibland på häp- 
nadsväckande ställen. Charles Darwin kom till Praias hamn 
ombord pA H.M.S. Beagle år 1831 och ägnade den första sidan 
av sin publicerade Journal of Researches.. . (1839 och senare) till 
att beskriva sceneriet. Han fann att "Porto Prayas grannskap, 
sedd från havet, ser ödsligt ut". Men i hans Diary (Cambridge 
1933) tillät han sig en längre kommentar: "Lat dem som har 
sett Anderna bli besvikna på landskapet på Santiago. Jag tror 
att dess ovanligt sterila karaktär har gett det en storhet som 
skulle ha förstörts av mer vegetation. Jag antar att utsikten är 
verkligt afrikansk. .."(sid 35). Nuförtiden finns det mycket mer 
vegetation än 1831, och kommentaren later trovärdig. Femtio 
Ar efter detta besök mindes Darwin i sin självbiografi Santiago 
som det ställe där han först hade tänkt sig att också han skulle 
skriva en bok om geologi. "Det var en minnesvärd stund för 
mig, och jag kan föreställa mig den alldeles tydligt. .." Boken 
kom att bli Arternas uppkomst (för en välvillig beskrivning se 
Alan Moorhead, Darwin and the Beagle, New York 1969). 

En användbar bibliografi finns utgiven av J. M. Mccarthy, 
Guinea-Bissau and Cape Verde Islands: A Comprehensive Biblio- 
graphy, New York 1977. Men de sentida portugisiska arkiven är 
en missräkning. De ar spridda p5 okända orter, okatalog- 
iserade där de finns på plats, och under alla omständigheter 
otillgängliga med hjälp av en oursäktlig 50-årsregel. Det 
förefaller som om stora mängder officiella dokument om de 
afrikanska territorierna, inklusive mycket som skrevs kon- 
fidentiellt vid den tiden, finns bevarat - tre ton sådana doku- 
ment nämndes 1978. Men det tycks fordras arbete av kvali- 
ficerade arkivarier, som nu inte finns, och officiella tillstånd, 
som man nu inte kan fA, innan dessa kan användas. Ce i detta 
sammanhang en bedrövad rapport i O Dia, Lissabon, den 27 
juli 1978. Liksom för övriga portugisiska kolonier betyder 
denna beklagliga situation att arkivmaterialet for nästan hela 
den direkt fascistiska perioden från ca 1930 förblir okänt eller 
högst bristfälligt, eftersom det fanns fil officiellt tillåtna publi- 
kationer som pA nAgot rimligt sätt kunde fylla luckorna. (Se 
dock noterna.) 

Det amerikanska konsulatet som öppnades 1819, har materi- 
al i National Archives i Washington av särskilt intresse för den 
kapverdiska gruppen i USA. PA själva Kap Verde finns be- 



varade och tillgängliga lokala arkiv i Mindelo fran 1851, och 
andra lokala samlingar pa S. Nicolau, Boa Vista och möjligen 
pil andra hall. Ett nationalarkiv finns nu väl härbärgerat i Praia 
under välutbildade kapverdiska arkivariers kontroll och höll 
1986 p i  att katalogiseras. Samlingar av kapverdiska tidningar 
och tidskrifter finns kvar, och där har jag haft fördelen att fa ta 
del av och citera arbeten av den kapverdiske historikern Carlos 
Lopes Pereira (se noterna). 

Under de senare "Aren av tystnad publicerades ocksa flera 
användbara arbeten, bla av Julio Monteiro Jr, Os Rebelados da 
1lha Santiago de Cabo Verde, Centro de Estudos de Cabo Verde 
1974. Den handlar om upproriska bönder som trotsade myn- 
digheterna pil 1960-talet och blev förföljda för detta. I vilken 
man dessa oliktänkande var en kristen sekt och i vilken man de 
var en politiskt motiverad opposition - Monteiros berättelse 
paminner om Watchtower eller Kitiwala-rebellerna i centrala 
Afrika - är diskutabelt. Det tycks som om de var badadera 
men kanske främst religiösa. I bcirjan av 1970-talet sag uppen- 
barligen bönderna pa norra Santiago p3 Amilcar Cabral som 
"Amilcar Christo"; men PAIGC-medlemmar minns att medan 
rebellerna "tog emot PAIGCs fanor" sa kunde eller ville de inte 
ge nagot praktiskt stöd. NAgra dussin fanns uppenbarligen kvar 
i slutet av 1980-talet och var inte i konflikt med regeringen. 

Självständigheten medförde en veritabel explosion av 
skrifter och publikationer av manga slag pa Kap Verde. Den 
fortsätter lyckligtvis, och far stöd av det nybildade Instituto 
Caboverdeano do Livro. I samband med denna utveckling har 
jag blivit matad med olika tidningar och tidskrifter som grund- 
ats efter 1975, främst Nôs Luta och Voz do Povo (bada fran 
Praia), Voz de Revolugäo (S. Nicolau), P i  Diante (Sal), Presenca 
Cabo-Verdeana (Lissabon), Unidade e Luta (Praia), Tribuna (Praia) 
och andra som finns med i noterna. 

Utländska bistandsgivare har en del material; främst 
FN-organisationen och t ex det svenska SIDA som har detalj- 
erad dokumentation. Här skulle jag särskilt vilja tacka Sigridur 
Duna Kristmundsdottir och Gisli Palsson fran socialantro- 
pologiska institutionen vid Islands universitet för att de gett 
mig sin rapport Cape Verdean Fishing Communities, Reykjavik 
1984, lyckligtvis pil engelska. Det är särskilt trevligt att ett av- 
Jagset ösamhälle har kommit ett annat till hjälp, som Island till 
Kap Verde. 



Den officiella dokumentationen pil Kap Verde efter 1975 är 
mangsidig och lättillgänglig, som noterna visar. Men läsaren 
kommer snabbt att se att den langa befrielsekampens historia, 
här skriven för första gangen, i hög grad maste lita till munt- 
liga vittnesbörd. Jag far tacka för talamodet och generositeten 
hos manga kapverdiska deltagare i detta minnesvärda drama 
som gjort det möjligt för mig att samla in och kontrollera dessa 
vittnesbörd. Deras egna historiker kommer i sinom tid att kom- 
plettera denna skiss med de mer fullständiga detaljer som 
deras historia förtjänar. 



är en grupp vindpinade öar i Atlanten, som knappt låtit höra 
av sig i omvärlden, utom i export av ricinolja till Europa och 
utvandrare till Nordamerika. I samtidshistorien är KapVerdes 
självständighet 1975 en liten del av det portugisiska kolonial- 
väldets sönderfall. I denna bok lyfter Basil Davidson fram Kap 
Verde ur historiens glömska. 

Kap Verde förtjänar verkligen sitt gamla epitet, "De lyckliga 
öarna", menar Basil Davidson. Det låter som en saga, men 
Davidson dokumenterar den väl och livfullt. I-Ians stora histo- 
riska kunnande, ett flertal resor till Kap Verde och en mångårig 
vänskap med många av de ledande personligheterna i Kap 
Verdes frigörelsekamp har resulterat i en sällsynt intitierad, 
lättillgänglig och spännande bok. 

Den process för demokratisk självtillit som utvecklats på 
Kap Verde sedan självständigheten kan, enligt Basil Davidson, 
utgöra en hoppingivande modell för ett Afrika, som i dag på 
många håll präglas av politisk förvirring, kupper och korrup- 
tion. 

Basil Davidson är en brittisk historiker, som i mer än fyrtio år 
gjort sig känd för att i populärvetenskaplig form lyfta fram 
Afrikas egna källor och insatser. Han har tidigare skrivit om 
bl a Guinea-Bissau, Angola, Eritrea och hela Afrikas historia. 
För en svensk publik ar han kand bl a för en TV-serie om 
Afrikas historia för några år sedan. 

Genom Afrikabiblioteket startar Nordiska afrikainstitutet en serie 
fristående, lättillgängliga böcker som beskriver, förklarar och 
ger bakgrund till dagens Afrika. Syftet är att ge rättvisa åt en 
rik och dynamisk kontinent, som består av så mycket mer an 
elände och så mycket annat an hjälplöshet. 
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