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Förord

En tilltagande konfrontation med oerhört mänskligt lidande äger rum i södra Afrika.
På den ena sidan står den vita minoritetsregimen i Sydafrika. På den andra sidan ett
växande apartheidrnotstånd, befrielserörelserna i Sydafrika och i det ockuperade
Namibia och de självständiga frontstaterna.

Apartheidregimen har de senaste åren tillgripit allt hårdare förtryck mot befolk
ningen i det egna landet och ökande destabilisering av de självständiga front
staterna. De sydafrikastödda krigen i Angola och M09ambique under 1980-talet har
kostat miljoner människoliv, flera miljoner skadade, lemlästade och undernärda
samt ytterligare miljoner flyktingar och hemlösa. Destabiliseringens ekonomiska
kostnader för de fattiga och skuldtyngda frontstaterna är dubbelt större än biståndet
de får, och hotar för lång tid framöver deras möjligheter till ekonomisk och social
utveckling.

Sverige har sedan länge ett omfattande biståndsengagemang i södra Afrika. Det
humanitära biståndet till apartheidpolitikens offer och till befrielserörelserna ANC
och SWAPO växer snabbt och uppgår 1988/89 till 340 milj kr. Bilateralt utveck
lingssamarbete bedrivs med sju av de nio självständiga staterna i regionen som har
bildat den regionala samarbetsorganisationen SADCC. Till stöd för SADCCs upp
byggnad och projektverksamhet pågår och planeras insatser för över 1 miljard
kronor. Biståndet utgör en del i den svenska södra afrikapolitiken och skall ses i ett
sammanhang, där den allmänna utrikespolitiken med svenska ekonomiska sanktio
ner mot Sydafrika, stöd för obligatoriska FN-sanktioner och andra aktioner för att
politiskt isolera Sydafrika kompletteras av det ökande biståndet i form av stödet till
befrielserörelserna, det regionala stödet, samt katastrofbiståndet och betalnings
balansstödet. Totalt går nära hälften av det bilaterala biståndet till södra Afrika - ca 3
miljarder kronor per år i utvecklingssamarbetet med enskilda länder.

SIDA publicerar särskilda landanalyser för de länder som stöds med svenskt
bistånd i södra Afrika. I dessa analyser ligger tyngdpunkten på en beskrivning av
respektive lands ekonomiska, sociala och politiska struktur och utveckling.
Relationerna med Sydafrika och det regionala perspektivet har emellertid endast fått
begränsat utrymme. Samtidigt spelar det regionala perspektivet en mycket viktig
roll som förutsättning för den nationella utvecklingen. För att komplettera land
analyserna utarbetades därför 1985 första upplagan av denna studie av regionens
ekonomiska struktur. Den snabba händelseutvecklingen sedan dess har gjort det
nödvändigt att utarbeta en ny reviderad upplaga. Författare till bäda upplagorna är
Bertil Oden vid Nordiska afrikainstituet. Som brukligt är när det gäller SIDAs
landanalyser svarar författaren själv för uppgifter och bedömningar i texten.

Oktober 1988

Dag Ehrenpreis,
Byråchef, Regionsekretariatet för södra Afrika



Författarens förord till andra upplagan

Sedan första upplagan av boken skrevs i början av 1985 har utvecklingen i
Sydafrika och södra Afrika varit dramatisk. Oppositionen mot apartheidsystemet
stärktes och blev allt bättre organiserad. Många svarta förstäder blev omöjliga att
administrera för apartheidregimens folk. Militär sattes in förutom polisen. För
trycket tilltog. Regimen införde undantagstillstånd som fortfarande (maj 1988)
gäller. Massmediecensuren stoppade flödet av upprörande bilder i västvärldens TV
rutor. Ekonomiska sanktioner infördes på vissa områden av många regeringar i
väst. Apartheidregimens attacker mot grannländerna ökade i omfattning och dess
jakt på apartheidmotståndare utvidgades till att också innebära mord och mord
försök i Europa. I mars 1988 förbjöds 17 sydafrikanska organisationer att arbeta,
bland dem den Förenade Demokratiska Fronten, UDF.

Nya dramatiska händelser kan väntas. Det finns därför anledning att understryka
att den här boken inte är tänkt som någon dagsaktuell krönika om vad som hänt i
regionen utan syftar till att redovisa den ekonomiska strukturen, inklusive be
roendena mellan Sydafrika och dess grannstater. När nu en andra upplaga av boken
ska tryckas har jag emellertid försökt föra fram skeendet i de viktigaste avsnitten till
böljan av 1988 och aktualisera de flesta tabeller och faktarutor.

Uppsala, maj 1988

Bertil Oden
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Sydafrika i södra Afrika

1 INLEDNING

Södra Afrika är beroende av Republiken Sydafrika som centrum för transporter
och kommunikationer, som exportör av varor och tjänster och som importör av
varor och billig arbetskraft. Detta beroende är inte något naturfenomen, det är inte
heller bara resultatet aven fri marknadsekonomi. De nio staterna och ett
ockuperat område i södra Afrika (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mo<;ambique, Namibia, Swaziland, Tanzania, Zambia och Zimbabwe) införlivades
medvetet - i olika utsträckning - av kolonialmakter, kolonialadministratörer
och stora företag i de koloniala strukturer, vars centrum vanligen låg i Sydafrika.
En balanserad utveckling av nationella ekonomier spelade därvid ingen roll i den
ekonomiska integrationsstrategin, än mindre tanken på välfärd för södra Afrikas
invånare. Det är därför inte förvånande att södra Afrika är splittrat, kraftigt
exploaterat och utsatt för ekonomisk manipulering av utomstående. Utvecklingen
i framtiden måste syfta till en minskning av det ekonomiska beroendet, inte bara
av Republiken Sydafrika, utan också av varje enskild stat eller grupp av
utanförstående stater.

Detta citat ur den s k Lusaka-deklarationen, som antogs av de nio medlems
ländernas stats- eller regeringschefer när Southern African Development Co
ordination Conference, SADCC, bildades i april 1980, anger .~tt perspektiv på ut
vecklingen i södra Afrika som är viktigt att hålla i minnet, också vid bedömningen
av utvecklingen i de enskilda länderna i regionen.

Studien koncentreras på de ekonomiska sambanden mellan Sydafrika och övriga
länder i regionen och på den ekonomiska struktur som vuxit fram som ett resultat av
den historiska, ekonomiska och politiska utvecklingen i regionen. Som bakgrund
ingår därför ett historiskt kapitel. Koncentrationen på strukturella förhållanden
innebär t ex att de enskilda ländernas ekonomiska politik, liksom beskrivningar av
de enskilda ländernas olika samhällssektorer inte ingår.

Det regionala ekonomiska perspektivet ökar förhoppningsvis förståelsen både för
utvecklingen i de enskilda länderna och för det sammanhang i vilket Sverige lämnar
ett omfattande bistånd. Över 40% av det totala bilaterala svenska biståndet har gått
till södra Afrika under senare år.



Sydafrika i södra Afrika

2 KORT OM REGIONENS EKONOMISKA STRUKTUR

I tabell 2.1 jämförs några ekonomiska och sociala indikatorer för Sydafrika och de
övriga länderna i regionen. Tabellen visar bl a att:

- Sydafrikas yta är omkring 1/4 av SADCC-Iändernas sammanlagda och dess
folkmängd är omkring hälften så stor. (Regionen är glest befolkad, antalet invånare
per km2 är mindre än i Sverige.)

- Sydafrikas bruttonationalprodukt är två och en halv gånger så stor som
SADCC-Iändernas sammanlagda. (Sammanlagda BNP för Sydafrika och SADCC
länderna motsvarar ungefår Sveriges.)

- Industriproduktionen i Sydafrika är omkring fem gånger så stor som SADCC
ländernas sammanlagda. (Regionens totala industriproduktion motsvarar ungefär
Sveriges.)

- Räknat per invånare innebär detta att Sydafrikas BNP är fem gånger högre och
dess industriproduktion nästan tio gånger högre än genomsnittet för SADCC
länderna.

Indikatorer av det här slaget säger visserligen något om de ekonomiska styrke
förhållandena mellan Sydafrika å ena sidan och SADCC-Iänderna å den andra. Men
jämförelsen blir missvisande eftersom det i siffrorna för Sydafrika ingår både den
"vita" och den "svarta" ekonomin. Och indikatorerna säger ytterst lite om regionens
ekonomiska struktur och potential. För att få med något om detta måste bilden
kompletteras med bl a följande:

- Strukturellt utgör den "vita" sydafrikanska ekonomin centrum i regionen och
dominerar i väsentlig utsträckning resten av Sydafrika, Namibia och de själv
ständiga staterna i området. Samtidigt är den inte tillräckligt stark för att fungera
som ett självständigt centrum i världsekonomin. Internationellt är den i huvudsak en
råvaruexportör, delvis beroende av kapital men framför allt teknologi utifrån.

- Koncentrationen och sammanvävningen av gruv-, industri- och finanskapital i
Sydafrika är stark.

- Vid självständigheten hade de flesta länderna i regionen ett dubbelt kolonialt
arv. Dels det vanliga som råvaruproducent till kolonialmakten, eller i vissa fall helt
outvecklat på grund av brist på intressanta kända naturtillgångar. Dels i förhållande
till Sydafrika, som arbetskraftsreserv, producent av mineral för sydafrikanska
gruvbolag, marknad för den sydafrikanska industrin och inknutet i det syd
afrikanska transport-och kommunikationssystemet.

- Migrantarbetarsystem, tvångsarbete, tvångsodling av vissa grödor och av
hysning av stora folkgrupper till s k reservat har haft förödande effekter på
småbondejordbruket i regionen.

- Sydafrikas militära överlägsenhet, tillsammans med dess ekonomiska domi
nans, har gjort det möjligt för apartheidregimen att bedriva en omfattande uesta
biliseringspolitik i många av regionens länder. Den har bidragit till att sabotera de
försök regeringarna i vissa av länderna gjort att ändra den ekonomiska struktur de
ärvde vid självständigheten.
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Kort om regionens ekonomiska struktur

Regionens ekonomiska potential är omfattande. Södra Afrika är en av världens
mineralrikaste regioner. Där beräknas hälften av världens kända guldreserver
finnas, 40% av dess diamanter, 80% av dess krom, 70% av dess platinametaller,
40% av dess mangan och stora mängder av bl a koppar, uran, antimon, bly, järn,
kobolt, nickel, tenn, vanadin, zink och kol. Utvinningen av mineraler i regionen
domineras av några få transnationella gruvbolag.

I sex av regionens elva länder spelar mineralutvinningen en dominerande
ekonomisk roll, nämligen Angola (olja), Botswana (diamanter), Zambia (koppar),
Namibia (diamanter och uran), Sydafrika (guld, diamanter och ett antal s k
strategiska mineraler) och i något mindre utsträckning Zimbabwe (krom, guld och
ett antal andra metaller)

Södra Afrika är också en region med stora energitillgångar, framför allt kol och
vattenkraft. Det enda land i regionen som producerar råolja är Angola. Oljeletning
pågår i flera länder. Naturgas har påträffats i eller utanför Mo<;ambique, Namibia,
Sydafrika och Tanzania, men ännu inte börjat utvinnas.

Trots att stora delar av regionen består av öken, savann och torrt bushiand är
dess totala jordbrukspotential stor, väsentligt större än den produktion som ett
"normalår" ger för närvarande.

Hela regionen drabbades i början av 1980-talet av flera års torka i följd. Detta har
bidragit till hungersnöd och svält för flera miljoner människor: Alla länder, utom
Botswana, har betalningsbalansproblem. Många har i förhållande till sina ekono
mier mycket stora utlandsskulder, som de inte kan betala tillbaka i den takt låne
avtalen anger. De länder som är värst utsatta är M09ambique, Tanzania och Zambia.
De kan inte importera ens de mest nödvändiga reservdelar och råvaror för att hålla
existerande produktionsapparat igång. Alla SADCC-länder utom Botswana för
söker genomföra ekonomiska anpassningsprogram för att komma tillrätta med de
kraftiga obalanserna i ekonomin. De flesta av dessa program är baserade på villkor
som Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken ställer, för att i fort
sättningen lämna lån till länderna.

Även den sydafrikanska ekonomin befann sig 1982-85 i en svår situation, med
sjunkande guldpriser, sjunkande BNP, hög inflation, arbetslöshet och ökade
kostnader för att upprätthålla apartheidsystemet. På grund av torkan tvingades
Sydafrika till och med att importera majs 1984 och 1985 efter att under många år
varit exportör av denna basföda i regionen. En viss återhämtning var på väg 1986
1987, men bromsades av bl a de ökade internationella sanktionerna. 1988 är
Sydafrikas ekonomi instabilare än på länge.
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.;,.. Tabell 2.1 Ekonomiska och sodala indikatorer
~
.§:
::l.
l:r

(a) (a) (a) (a) (d) (a) (a) (c) (a) (b)
-.
""

Yta Folkmängd BNP 1985 BNI/inv Induslri- Förväntad Spädbarns- Alfabetise- Andel av Andel av 2:
(l 000 km2) 1985 (milj USD) 1985 produktion livslängd dödlighet ringsgrad åldersgrupp befolkningen

~

~(milj) (USD) 1985 1985 1985 1980-82 i primärskola som bor i städer ....

Land (milj USD) (antal år) (0/00) (%) (%) 1984 (%) 1985 ~

Angola 1247 8,8 4700 470 630 44 143 25 134 34
Botswana 600 1,1 830 840 69 57 71 45 97 20
Lesotho 30 1,5 260 470 25 54 106 60 111 17
Malawi 118 7,0 970 170 55 45 156 35 62 na
M~arnbique 802 13,8 3230 160 84 47 123 27 83 19
Swaziland 17 0,8 600 670 78 54 n.a 75 n.a n.a
Tanzania 945 22,2 5600 290 190 52 110 85 87 14
Zambia 753 6,7 2320 390 191 52 84 60 100 48
Zimbabwe 391 8,4 4530 680 1079 57 77 70 131 27

Summa 4854 63,7 27290 430 2401
SADCC

Sydafrika 1221 33,4 67710 2010 12167 55
Narnibia 824 1,7 1510 1100 58 svarta 40 svarta 163e svarta43e

vita 70 vita 22e vita 97e

Källor: a World Development Repan 1987
b S.R. Lewis Jr, Economic Realities of Southem Africa
c Gorharn-Duberg: Teacher Leaming and Teacher Educators in Southem Africa (SADCC, 1983)
d Ecoaomist Intelligence Unit Country Repans (Uppgiften för Tanzania gäller 1984, och för Sydafrika och Narnibia 1986)
e T Linne Eriksson: Namibia (1982). Uppgiften galler olika år mellan 1975 och 1980



Historisk bakgrund

3 HISTORISK BAKGRUND

Periodisering

Att periodisera ett löpande historiskt skeende är naturligtvis alltid vanskligt. Sam
hällsstrukturer och produktionsformer ändras ofta gradvis och äldre existerar para
llellt med yngre under ibland långa övergångsperioder. Metoden har dock sina
pedagogiska fördelar. I faktarutan sid 7 återfinns därför en periodisering av södra
AfIikas historia. I bilaga 1 finns en kronologi med de viktigaste händelserna i
regionens olika delar.

Några kommentarer till valet av perioder:
* Den förkoloniala perioden slutar i slutet av 1400-talet, när de portugisiska sjö
fararna når södra delen av den afrikanska kontinenten. Det viktigaste som hände
under denna period var bantufolkens gradvisa spridning söderut, ända till det som
nu är Natalprovinsen i Sydafrika. De införde jämåldersteknologi, boskapsskötsel
och odling av grödor. Många bantusamhällen växte i storlek. Därmed krävdes mer
samhällsorganisation än tidigare. Hövdingadömen och så småningom kungadömen
växte fram, med arbetsfördelning och central kontroll av det överskott som produ
cerades. Bland de viktigaste stater som under denna period växte fram var Stora
Zimbabwe, Kongo, Lunda och Luba. (Se karta 3.1.)
* Handelskolonialismen - från slutet av 1400-talet till omkring 1800 i södra delen
av regionen och ända fram till 1880-talet längre nomlt - påverkade många av de
afrikanska samhällena. Dels genom att fjärrhandeln ökade kraftigt, vilket var till
fördel för de härskande i vissa stater, som växte i rikedom och inflytande. Dels på
grund av slavhandelns förstörande effekter: den ökade striderna mellan en del afri
kanska stater, den tvingade vissa folk att flytta, den berövade under flera århundra
den många afrikanska samhällen deras effektivaste producenter.

Handelskolonialismen bromsade också en industriell utveckling redan på hant
verksstadiet, genom att leverera varor som konkurrerade ut den lokala produk
tionen. Exempel på sådana varor är tyger och metallföremål. Därmed försenades
framväxten aven kapitalistisk utveckling till senare delen av 1800-talet.

Kolonialmakternas huvudsyfte under den här perioden var att tjäna pengar på
handeln med sina kolonier. Från södra Afrika var det framför allt guld, elfenben
och i allt större utsträckning slavar som var eftertraktade. Försöken från kolonial
makternas sida att få kontroll över några större landområden eller gruvutvinningen
misslyckades, t ex portugisernas försök i Monomotapariket.

Handelskolonialismen kunde visserligen försvaga vissa afrikanska riken på
grund av den omfattande slavjakten, men den hotade sällan de traditionella härskar
na i dessa riken. En del kunde t o m öka sin och sina staters makt genom att delta i
det ökade handelsutbytet. De utnyttjade också europeerna för sina syften i konkur
rensen med andra afrikanska riken.
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8

"Kapplöpningen om Afrika" (ca 1870 - ca 1920)

- Kapitalismens utveckling i Europa gör att kontroll över
mineraler och landområden blir viktigare än handel för
kolonialmakterna.
- Nya sorters europeer i området: missionärer och "upp
täckare".
- Guldutvinningen i Transvaal skapar överskott som gör
kapitalistisk utveckling i Sydafrika möjlig. Migrantarbete,
reservat, passlagar och andra delar av apartheidsystemet.
- Berlinkonferensen: Kolonialmakterna måste kontrollera
sina territorier. Tyskland ny kolonialmakt.
- Europeisk konkurrens efter Berlinkonferensen: Boerkriget
i Sydafrika, britter-boer i Bechuanaland, britter-portugiser i
Moc;ambique, nybyggare-England i Rhodesia.
- Koncessions- och andra företag: BSAC i Zimbabwe och
Zambia, Moc;ambique-, Niassa- och Zambezia-kompaniet i
Moc;ambique. Afrikanska härskare luras, tubbas och tvingas
till avtal som ger europeer utvinnings- och nyttjanderätter.
- Ökat afrikanskt motstånd: Ndebele, Shona, Barue, Gaza,
Zulu, Herero, Nama, Maji-maji etc.

Kolonialismens"gyllene år" (ca 1920 - ca 1960)

- Mineraler och råvaror till kolonialmakterna. Ytterst
begränsad "utveckling" i kolonierna. Tyskland borta som
kolonialmakt.
- Kapitalistiskt och alltmer rasistiskt samhälle i Sydafrika
som i praktiken annekterar Namibia.
- Salazar försöker integrera Angola och Moc;ambique i ett
lusitanskt imperium.
- Ny fas i det afrikanska motståndet mot kolonialismen,
baserad på andra organisationer än de traditionella härskar
nas. Nationalkongresser, religiösa samfund, intresse
föreningar, politiska partier.

Avkoloniseringen (ca 1960' - )

- USAs dominans efter andra världskriget och önskan att
bryta upp de traditionella kolonialmakternas intresse
områden och koloniernas deltagande i kriget ökade styrkan i
avkoloniseringskraven.
- Modern afrikansk nationalism. Partier och folkliga rörelser
med nationell självständighet som viktigaste mål.
- Självständighetsvågen drar söderut.
- Väpnad kamp när fredliga metoder visar sig inte räcka till.
- Utvecklingsproblem, produktionskris, destabilisering och
skuldkris.
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Den jörkoloniala perioden

Av de folk som nu bor i södra Afrika är det san (bushmän) och khoikhoi (hotten
totter) som funnits längst i området. Förfäderna till dessa grupper, som nu utgör
marginaliserade folkspillror, antingen utdrivna i ökenkantsområden där det knappt
går att överleva eller underordnade andra folk, utgjorde för 2 000 är sedan sannolikt
den enda befolkningen i södra Afrika. De var jägare och samlare med stenålders
teknologi. De rörde sig i små grupper och flyttade från boplats till boplats för att
inte alltför hårt skatta tillgången på djur och ätbara växter.

Längre norrut fanns under ungefär samma period vid stora floder som Zambezi
och Kongo fiskarsamhällen med mer permanenta boplatser.

Några århundraden in på vår tideräkning invandrade bantufolk från norr, via
Östafrika. De anses på 500-talet ha nått söder om Nyassasjön. Dessa bantufolk var
jordbrukare och boskapsskötare. De förde med sig kunskaper om järnsmide, till
verkning av lergods och hyddor.

De yngre järnålderskulturerna använde hackor, yxor och knivar, som under
lättade arbetet med att röja jord och odla hirs och sorghum. Bosättningen var mer
stabil, men påverkades av att man använde svedjebruk, vilket innebar förflyttningar
med några års mellanrum.

Den befolkning som redan fanns i området drevs dels undawoch levde parallellt
på sin teknologiska nivå, dels assimilerades den i bantufolkens samhällen.

De jordbrukande och boskapsskötande bantufolken fortsatte att sprida sig söderut
längs den bergsrygg som utgör gräns mot låglandet längs östkusten. Via khoikhoi
fördes kunskapen om boskapsskötsel och åkerbruk västerut. Khoikhoi och sanfolk
drog också från de västra delarna av regionen söderut till nuvarande Kapprovinsen i
Sydafrika, medan bantufolken fortsatte att expandera söderut och nådde nuvarande
Natalprovinsen och Transkei på BOD-talet.

Järnåldersteknologin tillät inte ett alltför hårt befolkningstryck. När en folkgrupp
bosatt sig ökade dock detta tryck gradvis och så småningom lämnade en grupp
ofta en åldersklass - för att bosätta sig några kilometer längre bort. I större delen av
regionen pågick alltså en ständig migration, men däremot inga stora folkvandringar.
Utrymme fanns, så några konflikter baserade på brist på jord för odling eller bete
uppstod sannolikt inte.

Denna utveckling gällde främst högländerna. I Zambezi och Limpopofloddalama
liksom i M09ambique norr om Inhambane hölls befolkningstal och boskapsskötsel
nere på grund av malaria och sömnsjuka.

Östkustens historia var länge skild från inlandets. För ornkring 2 000 år sedan
förekom handel mellan greker och romare bosatta i Egypten, och Östafrikas kust.
Senare påverkades denna kust av araber, indier och indonesier, som besökte den
med sina fartyg och så småningom bildade handelsstäder. Ur denna verksamhet
växte den s k swahilikulturen fram. Nya grödor, t ex bananer och sockerrör, in
fördes denna väg.

Till nuvarande Namibia och västra Sydafrika drog inte de jordbrukande bantu
folken, i första hand på grund av det torra klimatet som inte räckte till för stationärt
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jordbruk. Därför var khoikhoi och sanfolken länge de enda invånarna i detta
område.

När bosättningarna blev större ökade kraven på organiserat ledarskap. Ibland
ledde detta till att folket valde ledare i stället för att ledarskapet ärvdes. Detta var
böljan till hövdingeinstitutionen. Hövdingadömen som omfattade flera byar gav så
småningom upphov till ännu större politiska enheter - kungadömen. En ökad
skiktning uppstod i samhällena. Samhällsinstitutioner växte fram: hövdingens och
kungens tjänstemän, försvarssystem och en tydligare klassindelning på basis av
olika tillgång till produktionsmedlen.

Med mer stratifierade bantusamhällen i inlandet ökade också handeln, inte bara
närhandeln utan också mellan inlandet och swahilisamhällena på östkusten. Viktiga
exportvaror från inlandet var guld, koppar och elfenben.

Den region som i dag utgör Angola, västra Zaire och västra Zambia var vid denna
tidpunkt i stort sett isolerad från centrala och södra Afrika. Till skillnad från öst
kusten förekom i stort sett ingen handel mellan Atlantkusten och bantusamhällena
inne i landet.

I delar av nuvarande Zambia och Shabaprovinsen i Zaire var miljön idealisk för
bosättning. Floddalarna var bördiga och floderna fiskrika. Järnbearbetningen var
avancerad. Två större statsbildningar växte fram på 1400-talet, Luba- och Lunda
staterna, där den förstnämnda hade en mer utvecklad ekonomi. Dessa stater, liksom
andra mindre i samma område, byggde på samgående mellan boskapsskötande
bantuimmigranter och tidigare bofasta jordbrukare.

Den mest utvecklade staten i området var vid denna tid Kongoriket. De portugi
siska sjöfararna som anlände till Kongoflodens mynning rapporterade hem till
Lissabon om ett kungarike "stort och mäktigt, fullt av folk med många under
lydande hövdingar". Kungen av Kongo ingick handelsavtal med Portugal och
accepterade missionärer. En bit in på ISOO-talet inriktade portugiserna sig allt mer
på slavhandel och därmed försämrades relationerna med Kongoriket.

På centrala högplatån bildades från 1200-talet och framåt ett antal bantustater,
befolkade av shona. Maktpositionerna växlade, liksom allianserna mellan olika
samhällen.

Den mest berömda av dessa stater var den vars centrum låg i Stora Zimbabwe
och som växte fram på 1200-talet. De stora stenruinerna sydost om staden
Masvingo i nuvarande Zimbabwe är imponerande monument från denna tid. Staten
baserades bl a på expanderande boskapsskötsel och kontroll över guldhandeln
mellan högplatån och kusten. Det förefaller som om Stora Zimbabwe övergavs i
slutet av 1400-talet, sannolikt på grund av högt befolkningstryck och flera års
sammanhängande torka. Den typ av stenbyggnader som Stora Zimbabwe innehöll,
förekom också på hundratals andra platser på högplatån.

Andra mäktiga stater som efterträdde Stora Zimbabwe på högplatån var Torwa
och Karangastaten. Den mäktigaste dynastin i de senare kallades mutapa. Denna
stat - Monomotapa - kontrollerade från ISOO-talet handeln med guld och andra
varor till östkusten. Den omfattade när den var som mäktigast östra delen av nu
varande Zimbabwe och delar av mellersta Mo<;ambique.
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Kartan 3.1 visar befolkningssituationen i regionen t o m 1400-talet, alltså före de
koloniala expeditionerna från Europa.

Karta 3.1. Några viktiga riken t o m 1400-talet

Efter "An Atlas of African History"

Shonafolken på högplatån odlade framför allt hirs, sorghum, jordnötter och vissa
grönsaker. Hirsen var viktigast. De torkperioder som inföll och svårigheterna att
lagra spannmål i det tropiska klimatet, liksom transportsvårigheter, gjorde jord
bruket mycket sårbart. Shonafolken kompenserade denna sårbarhet genom att
utveckla boskapsskötseln. Bland annat införde de nötboskap. Tidigare hade getter
och får varit de enda kreaturen.
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Fjärrhandeln, dvs med östkusten och därifrån vidare till Indien och Arabien,
spelade liten roll för de flesta människor i shonasamhällena, men var viktig för
härskarna och de muslimska handelsmännen från kusten. Skillnaderna mellan
härskarna och övriga delar av befolkningen blev allt större. Fyra grupper i sam
hället hade särskilt låg status, nämligen kvinnor, barn, livegna och slavar.

Medan shonafolk befolkade större delen av dagens Zimbabwe och området från
Sabe- och Pungwefloderna till Moyambiques kust, dominerade två andra bantufolk
områdena söder därom: Sotho som var spridda i nuvarande Transvaal, Oranje
fristaten, Swaziland och östra Botswana och Nguni som fanns mellan Drakens
bergen och Indiska Oceanen söder om Delagoabukten (nuvarande Maputo) och till
Fish River. Medan shona och sotho levde i relativt stora byar, bodde nguni mer
utspritt. Shona och sotho var skickligare hantverkare och hade större handel än
nguni.

Handelskolonialismen - europeisk inblandning och ökad handel

De första europeerna som nådde södra Afrika var portugiser i slutet av 1400-talet.
Inledningsvis hade man hövliga förbindelser med härskarna i de kungadömen man
mötte på kontinentens västkust, t ex i Bakongostaten och Ndongostaten, vars härs
kare kallades Ngola. Portugisernas namn på detta område blev därför Angola. De
försökte kontrollera och öka handeln, bl a för att få guld, koppar och elfenben samt
i allt större utsträckning slavar.

Förbindelserna blev alltmer krigiska och handeln övergick delvis till röveri. 1575
grundade portugiserna Luanda, med avsikt att kolonisera inlandet och lägga beslag
på mineral och bördiga jordar. Det afrikanska motståndet var starkt och portugi
serna lyckades inte i sina koloniseringssträvanden. Man övergick i allt större ut
sträckning till slavhandel, som en del av den s k triangelhandeln mellan Europa,
Afrika och Västindien/Sydamerika. (Se karta 3.2 sid 13.)

På 1600-talet fick portugiserna europeisk konkurrens, först av holländarna,
sedan av England och i någon mån Spanien och Frankrike. Holländarna ocku
perade under sju år (1641-48) Luanda, innan portugiserna med hjälp av några
angolanska riken kunde återerövra staden.

Portugiserna försökte under 1600-talet få kontroll över bantustaterna i det inre,
men misslyckades. Härskarna i några av dessa stater spelade ut de europeiska
handelsmakterna mot varandra. Drottning Nzinga i Matambariket bekämpade i bör
jan av 1600-talet den portugisiska kolonialmakten i Luanda. Hon var den första
härskaren i området som lyckades ena ett antal riken i motståndet mot portugiserna.
Detta spelade en viktig symbolisk roll i den moderna befrielsekampen mot det
portugisiska kolonialväldet.

Under 1700-talet ökade slavhandeln ytterligare. Angola som portugisisk koloni
levde på denna handel. Slavarna togs vanligen från det inre av kontinenten och
skickades till Brasilien och Karibien.
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Karta 3.2 Triangelhandeln

Efter"Afrika i siffror och diagram"

Slavhandeln försvagade och förändrade många av de afrikanska samhällena. Sam
tidigt var den vinstgivande för portugiserna, andra slavhandlare vid kusten och
härskarna i några av de bantustater som var involverade. De senare fick genom
portugiserna tillgång till vapen, som användes i jakten på fler slavar och mer elfen
ben, liksom mot konkurrerande riken.

Beräkningar av hur många slavar som totalt skeppades från Afrika går kraftigt i
sär. För 1600-talet och l700-talet finns uppgifter på mellan 3,6 och 10 miljoner.
Detta var en enorm åderlåtning, särskilt som det var de starkaste och mest produk
tiva som skickades iväg.

Historikern Basil Davidson har uttryckt effekterna av slavhandeln från Afrikas
västkust så här:

Bortsett från alla mänskliga aspekter drabbade denna handel Afrika på två sätt av
vilka båda medförde utarmning. Genom att låta billiga ersättningsprodukter över
svämma Afrika hämmade man den lokala produktionen av bomullsvaror och
metallvaror och bidrog tm att hindra all industriell utveckling till och med på
hantverksstadiet. På ISOO-talet hade portugiserna importerat bomullstyger för
försäljning i Europa, nu hade strömmen vänts. För det andra berövade atlant-
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Karta 3.3. Riken och folkvandringar på I800-talet.

Efter"An Atlas of African History"

En bit in på I800-talet böljade också zulusamhället, ett av bantufolken i sydöstra
Afrika, att expandera. Under sin ledare Shaka och med ny krigstaktik, besegrade
zulufolket en rad omgivande folk. Några av Shakas underhövdingar lämnade Shaka
för att med sitt folk söka nya områden. Andra folk flydde undan zulus framfart.
Zulustatens omorganisering och ökade makt fick därför konsekvenser ända till nu
varande Zambia och Tanzania. Perioden kallas på zuluspråk Mjekane (krossandets
tid).

Stora befolkningsgrupper flydde under denna period över Drakensbergen in mot
höglandet. Sothofolket assimilerade många av flyktingarna och gjorde i sin tur

16



Historisk bakgrund

attacker in i Botswana. En större sothogrupp under ledning av Sebetwane vandrade
mot övre Zambezi, där de slog sig ned efter att ha besegrat Lozifolket.

Andra sothogrupper tog sig under Moshoeshoes ledning till de bergiga områden
som kom att kallas Basutoland. Genom skicklig diplomati kunde detta sothorike
stabiliseras under 1800-talets första hälft.

Ngunigrupper under ledning av Ngwane III av Dlaminiklanen vandrade i slutet
av 1700-talet från kusten till ungefär nuvarande Swaziland. Under kung Sobhuza l,
som dog 1838, upprättades ett stabilare swazirike, som genom förhandlingar och
allianser med andra grupper undvek att införlivas i zuluriket.

De viktigaste zulugrupperna som bröt sig ur Shakas rike var Shoshangane som
tog sitt folk Shangane till Gazaland i södra Mo~ambique, Zwangendaba med sitt
folk som drog in bland Shona på Zimbabwes högplatå och därifrån österut där de
slog sig ned kring Nyassasjön i nuvarande Malawi och sydvästra Tanzania.
Mzilikaze, slutligen, ledde Ndebele över Drakensbergen till högplatån i Transvaal,
där de drevs bort av boerna och fortsatte till västra delen av högplatån i Zimbabwe,
som därefter kom att kallas Matabeleiand.

Karta 3.3 på sid 16 visar de viktigaste afrikanska rikena och folkförflyttningarna
under 1800-talet. Samtidigt avfolkades stora områden i det inre, vilket underlättade
boernas utbredning. Den hade pågått länge, men tog ny fart på 1830-talet. Liksom
bantufolken ökade också boerna i antal, vilket innebar ökat tryck på jord och
betesmark och liksom bantufolken drog somliga vidare för att erövra nytt land.

Detta innebar en nyhet i relationerna mellan afrikaner och europeer. Tidigare hade
den gemensamma nämnaren i mötet dem emellan varit handel. l Sydafrika och så
småningom även längre norrut blev det nu konkurrens om jorden. Och det var
ungefär samma sorts nybyggarsamhällen med ungefär samma sorts jordbruks
teknologi som möttes.

Mfekane och Grote Trek innebar kraftiga förändringar i sydöstra Afrika. Stora
områden hade temporärt avfolkats, när folkgrupper flytt. Större politiska enheter
hade skapats av tidigare splittrade grupper. Mer omfattande kontakter mellan de
olika bantugrupperna hade etablerats. Ojämlikheten hade samtidIgt ökat genom att
stora delar av befolkningen blivit utblottade eller inträtt i klientskap i förhållande till
mer välbärgade grupper. En ny samhällsstruktur hade skapats i t ex Zulustaten.

De ngunifolk som givit sig av norrut expanderade också sina samhällen genom
att besegra och integrera de bantufolk som redan befann sig i nuvarande Zimbabwe,
Malawi och södra Tanzania.

Boernas expansion gjorde att de gång på gång kom i konflikt med Zulustaten och
även andra bantufolk. Boerna kunde slutligen besegra zuluarmen och slå sig ned
både i Natal och Transvaal. Särskilt i Transvaal hade Mfekane inneburit att stora
områden avfolkats tillfälligt och boerna tog för sig av dessa områden. Så små
ningom återvände bantufolk till sina tidigare områden, men då hade boerna etablerat
sig där och tvingade bantufolken att arbeta som tjänare eller slavar.

England annekterade Natal 1842 för att hindra att en självständig boerrepublik
växte upp vid kusten, som kunde hota Englands kontroll över Sydafrika och sjö-
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vägen till Indien. (Jämför apartheidregimens nuvarande argument att Sydafrika av
hänsyn till oljetransporterna måste kontrolleras av väst.)

Boerbefolkningen på högplatån innanför Drakensbergen ökade snabbt efter detta,
och de upprättade två stater: Sydafrikanska Republiken (nuvarande Transvaal) och
Oranjefristaten. England erkände dessa republiker 1852 och 1854 och hoppades
därmed skapa politisk stabilitet i området.

Befolkningen i dessa republiker bestod till största delen av bantu, boer och en del
utländska tjänstemän, lärare och präster. Den afrikanska befolkningen utnyttjades i
praktiken som slavar. För att kontrollera afrikanerna införde boerledningen pass
lagar och speciella reservat. De betraktade andra vita som utlänningar som inte hade
samma rättigheter som boerna. Detta retade särskilt de engelsktalande som kom från
Kapkolonin.

Britterna styrde Natal från 1842. Befolkningen där bestod till över 90% av
afrikaner. 16% av Natals yta avsattes som reservat åt dessa. Där prövades metoder
som sedan skulle återfinnas i många brittiska kolonier, t ex indirekt styre via höv
dingar som var samarbetsvilliga och hyddskatt för att tvinga afrikanerna att ta
lönearbete.

Landfördelningspolitiken med reservat innehöll också drag som utvecklades
vidare under apartheidsystemet i Sydafrika. Ekonomin i Natal inriktades efter 1870
talet på exportgrödor, särskilt sockerrör. En stor del av arbetskraften var kontrakts
arbetare från Indien.

Bildandet av Basutoland (Lesotho) är ett exempel på afrikansk reaktion på den
europeiska närvaron. Kung Moshoeshoe lyckades samla sothogrupper, som blivit
rotlösa på grund av Mfecane, i ett otillgängligt bergområde, Thaba Bosiu, mellan
Natal och Oranjefristaten. Europeiska missionärer blev ett diplomatiskt redskap för
Moshoeshoe i kampen mot boerna, som var det främsta hotet mot sothosamhället.

Handelsmän från Kapkolonin slog sig ned i området, vilket gynnade ekonomin.
Moshoeshoe införde plogar i jordbruket, exporterade spannmål och kunde köpa
vapen och hästar. Genom missionärerna sökte hövdingen engelska kronans skydd
mot boerna. De lokala brittiska tjänstemännen frful Kapkolonin tog dock ofta parti
för boerna i konflikterna om jordägande. Krig mot Oranjefristaten bröt ut och
Moshoeshoe förlorade delar av den bördigaste jorden. Efter nya försök fick
Moshoeshoe 1868 brittiskt beskydd. Området togs över av Kapkolonin 1871-1884
för att sedan återgå till England.

Orsaken till att en bantustat kunde uppstå mitt i det område där britter och boer
konkurrerade om inflytandet var dels denna konkurrens, dels Moshoeshoes skick
liga diplomati och bergstrakternas otillgänglighet.

Ett annat afrikanskt kungadöme som uppstod vid ungefär samma tid var Swazi
land. Swazierna kom från Indiska Oceanens kust till nuvarande Swaziland. Med
diplomati och erövring införlivades andra folkgrupper, inklusive sådana som flydde
från Shakas Zulunation. I motsats till zuluerna gick swaziernas strategi ut på för
svar i stället för anfall och balansering mellan stridande krafter.

Swazihärskaren Mswati lyckades väl med detta i mitten av 1800-talet men
Swaziland kom i kläm mellan engelsmän i söder, portugiser i öster och boer i norr.
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Samtidigt fruktade Mswati fortsatta attacker från zulus. Han överlät kontrollen över
vissa landområden till boerna för att få stöd därifrån. Efter hans död 1865 inleddes
koncessionsgivningen till både boer och engelsmän. Dock skrevs 1881 den s k
Pretoriakonventionen som skulle garantera swaziernas oberoende under sin egen
kung.

Den av boerna styrda Sydafrikanska Republiken (Transvaal) krävde att Swazi
land skulle införlivas i republiken. 1894 ställdes landet under Transvaals "beskydd"
trots swaziernas kraftiga protester.

Transvaals anspråk på Swaziland hotade efterhand alltmer England. Inte bara
utrikespolitiska intressen utan också omfattande brittiska investeringar måste skyd
das. Efter boerkriget återtog England kontrollen över området, som behandlades
ungefär som ett brittiskt protektorat. Efter olika överenskommelser mellan boer,
engelsmän och portugiser var då Swazilands yta ungefär hälften så stor som på
1840-talet under Mswati.

Karta 3.4 på sid 20 visar de territoriella förändringarna i södra delen av regionen
i slutet av 1800-talet.

Längre norrut i regionen uppstod nya samhällen, baserade på långdistanshandel.
I väster organiserade Ovimbundufolket omfattande karavaner mot den zambiska
högplatån och försvagade Lundastaten. Elfenben ersatte delvis slavar som export
vara.

Folken i västra Centralafrika påverkades av handeln med Europa. Den ledde å
ena sidan till en utarmning av de afrikanska samhällena genom att elfenben och
slavar exporterades på oförmånliga villkor. Å andra sidan stimulerades den lokala
handeln och produktionen ökade av t ex salt och järnsmide. Med den europeiska
handeln kom också nya grödor som kassava och majs.

I mitten av 1800-talet hade arab- och swahiliköpmän från östkusten trängt långt
in i landet och fått kontakt med handeln i nuvarande nordöstra Angola. Nya stater
uppstod längs handelsvägarna. Köpmän från östkusten tog över kontrollen över
handeln från bantustaterna. En sådan köpman var Msiri, som under 1880-talet
dominerade Kazembes område i södra Katanga. Norr därom dominerade swahili
köpmän från Zanzibar, av vilka den mest berömde var Muhammed Bin Hammed,
känd som Tippu Tib. Karta 3.5 på sid 21 visar de afrikanska staterna i regionen vid
denna tidpunkt.

Handeln från östkusten splittrade bantustaterna. Stora karavaner ingick ofta
allianser med lokala hövdingar för att attackera andra hövdingar. Den politiska
situationen karaktäriserades av anarki i många områden. Undantag var Bembastaten
i nuvarande Zambia. Med hjälp av vapen från östkusten attackerade Bemba an
gränsade samhällen och levde på handel med krigsbyten. Deras enhet och relativa
isolering skyddade dem från direkt påverkan av swahilikulturen.

De små bantustater som var de vanligaste i början av 1800-talet hade i mitten av
århundradet blivit större under inflytande av fjärrhandeln. Denna förändrade det
sociala mönstret. En ny arbetsfördelning, nya kulturella mönster, nya språk och
nya eliter uppstod. Rikedom blev det främsta kriteriet på makt. Utan den ökade
koloniala penetrationen hade dessa nya stater kanske kunnat utvecklas vidare. En
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sådan eventuell utveckling stoppades emellertid av de europeiska ländernas "kapp
löpning om Afrika".

TRANSVAAL
Självständigt 1852·77
Engelskt 1877·81
Självständigt 1881·1902

BECHUANALAND
PROTEKTORAT
1885

Karta 3.4. Territoriella förändringar i södra Afrika i slutet av I800-talet
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BASUTOLAND
Eng. 1868
Kap 1874·84
Eng. 1884

/ ~RIQUALAND

PONDO. DST 1819

LAND
1894

Sydafrikanska
Unionens gräns 1910

Efter"A New History of Southern Africa"

Kapplöpningen om Afrika

Senare delen av 1800-talet har kallats för "kapplöpningen om Afrika". De då
varande europeiska stormakternas konkurrens spred sig under denna period till
Afrika och alla försökte lägga under sig så stora områden som möjligt. Denna nya
form av europeisk kolonialism berodde på utvecklingen av kapitalismen i Europa,
som krävde mer råvaror. I stället för att uteslutande handla med de afrikanska
staterna ansåg sig de europeiska bolagen och regeringarna behöva ta över mineral
fyndigheter och stora landområden för odling.

Det innebar nya relationer i förhållande till de afrikanska staterna, vars härskare
dittills kontrollerat jordfördelningen och mineralutvinningen inom sina områden. De
europeiska bolagens och regeringarnas representanter använde sig av två metoder:
dels att skriva avtal med de afrikanska härskarna enligt vilka dessa överlät mineral
och landrättigheter till europeerna, dels om afrikanerna gjorde motstånd, med hjälp
av militär erövring.
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Karta 3.5. Södra Afrika strax före den koloniala uppdelningen

Efter "Fage. An Atlas of African History"

De flesta hövdingadömen i södra Afrika fick i böljan av denna period kontakt med
europeerna genom missionärer, handelsmän, "upptäckare" och jägare. Oenigheten
bland afrikanerna om hur man skulle möta den europeiska infiltrationen var en av
orsakerna till att ett enat motstånd inte uppstod. Vissa grupper samarbetade med
europeerna och tog vara på de nya ekonomiska möjligheterna. Afrikanska jord
brukare började producera överskott för försäljning till europeer som bosatte sig
mer permanent, t ex vid missionsstationerna.

Med allt fler brittiska missionärer i Sydafrika ökade motsättningarna mellan
boerna och engelska regeringen. Missionen betraktades av boerna med misstänk
samhet. Missionärerna å sin sida betraktade boerrepublikens rasideologi som ett hot
mot fortsatt arbete inåt landet. Livingstone började sin karriär med att försöka
hindra boerna att dominera området mellan Kalahari och Transvaal, som ledde
norrut mot Bechuanaland och MatabeleIand. Genom bl a Livingstone blev britterna
också medvetna om möjligheterna till handel och betydelsen av den politiska
kontrollen över områdena norr om Limpopo. Sedan Tyskland annekterat kusten i
Sydvästafrika (Namibia) förklarade England Bechuanaland som protektorat år 1885
för att hålla både boerrepublikerna och Tyskland borta från vägen norrut till
Centralafrika.

De europeiska kolonialmakternas kapplöpning om Afrika resulterade i en konfe
rens i Berlin 1884-85, vid vilken ungefärliga gränser drogs upp som fortfarande i
sina huvuddrag gäller. Ett av besluten vid Berlinkonferensen var att förutsättningen
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för en kolonialmakt att bli erkänd som sådan, var att man kunde visa att man hade
faktisk kontroll över sin koloni. Detta beslut, tillsammans med den snabbt växande
kapitalistiska utvecklingen i regionen, som möjliggjordes av guldutvinningen i
Witwatersrand från mitten av l 880-talet, kom att spela stor roll för den europeiska
imperialismens erövrande av södra Afrika.

Detta med kontroll över kolonierna var en känslig fråga för Portugal, den sva
gaste av de europeiska kolonialmakterna, som i Berlin hade tillerkänts Angola och
Moc;ambique på grund av Englands stöd.

I Angola försökte portugiserna använda två metoder: dels att förbättra kontrollen
över handeln med de inre delarna av kontinenten, dels att uppmuntra portugiser att
slå sig ned som nybyggare. Angola fungerade också som straffkoloni, dit fångar
deporterades. Full kontroll över territoriet fick den portugisiska kolonialmakten
aldrig.

I Moc;ambique gick Portugal vidare på den ide som låg till grund för prazo
systemet, men nu i betydligt större skala. Drygt hälften av landet arrenderades ut till
tre s k koncessionsbolag. Moc;ambiquebolaget som fick provinserna Manica och
Sofala, Niassabolaget som fick de nordligaste provinserna Niassa och Cabo
Delgado och Zambezibolaget som fick ungefår provinserna Zambezi och Tete. Det
huvudsakliga kapitalet i koncessionsbolagen var brittiskt, tyskt och franskt. Bo
lagen skulle enligt avtalen utveckla och administrera dessa territorier men gjorde i
stort sett vare sig det ena eller det andra. Motståndet från de afrikanska samhällena
var också starkt i vissa områden.

Bolagen brydde sig inte om att uppfylla avtalens paragrafer om att utveckla sko
lor och sjukvård och i relativt stor utsträckning negligerades också jordbruks
utvecklingen. Undantag var dels vissa plantager i Manica och Sofala för produktion
av socker och majs samt socker-, sisal- och kopraplantager i Zambeziprovinsen.

I större delen av Moc;ambique tog det portugiserna flera årtionden att få militär
kontroll på grund av motstånd från de afrikanska staterna.

Den kolonialmakt som kom sist till södra Afrika var Tyskland. Landets. in
flytande i nuvarande Namibia växte fram ur de aktiviteter en tysk affärsman vid
namn Franz Ltideritz bedrev i området på 1880-talet. Han ingick avtal med de
lokala hövdingarna, där dessa sålde ut stora territorier. Ltideritz fÖlmådde den tyska
regeringen att förklara områden han "skaffat" som tyska protektorat och utnyttjade
motsättningarna mellan Herero och Nama för att ytterligare öka det tyska området.

I böljan av 1900-talet reste sig Hererofolket och Namafolket igen mot tyskarna.
Under den tyska generalen Trotha, som gav en utrotningsorder, använde sig de
tyska trupperna av metoden att driva ut hereros i öknen och skjuta var och en som
försökte ta sig därifrån. Antalet hereros i landet minskade från 80000 till 16000
och ett nytt språkligt begrepp infördes: folkmord. Sedan tyskarna också slagit ned
Namafolkets resning började de i ökad utsträckning utvinna mineral och diamanter.
Passlagar och reservat infördes för afrikanerna.
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Sydafrikanska trupper besegrade under första världskriget tyskarna i Sydvästafrika
och ockuperade därefter området. Efter kriget tillerkändes Sydafrika rätten att ad
ministrera området som ett mandat för Nationernas Förbund.

Efter det att diamanter hittats i Kimberley 1867 och guld i Witwatersrandområclet
1886-87, expanderade guldutvinningen snabbt i Sydafrika.

Överskottet från guldutvinningen användes för nya gruvinvesteringar, men
slussades också till jordbrukssektorn, där det lade grunden till ett kapitalistisk jord
bruk, också inriktat på export. En förutsättning för höga vinster var låga kostnader
för arbetskraften. Detta åstadkoms med hjälp av migrantarbete och hård kontroll av
de afrikanska gruvarbetarna genom bl a passlagar. Viktiga delar av nuvarande
apartheidssystemet grundlades vid denna tid. (Denna utveckling redovisas i kap 4).

De vitas ökade dominans i Sydafrika skedde inte utan motstånd från afrikanerna.
En lång rad strider mellan ngunifolk och engelsmän eller boer ägde rum. Ett slag
som spelar en viktig symbolisk roll i den nuvarande afrikanska kampen mot vitt
minoritetsstyre i Sydafrika ägde rum vid Isandhlawana i nuvarande Natalprovinsen
år 1879. I detta slag besegrade zuluarmen den brittiska.

Det sista traditionella väpnade afrikanska upproret ägde rum 1906 när zulu
hövdingen Bambata reste sig mot britterna i Natalprovinsen.

Faktaruta
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Exkurs om de nationella gränserna i regionen

Redan en snabb blick på kartan över södra Afrika gör att man
undrar över vilka kriterier som användes när gränserna
mellan länderna drogs upp. Särskilt iögonenfallande är den
s k Capriviremsam, som tillhör Namibia, men som sträcker
sig som en kil österut mellan Botswanas nordgräns och
Angolas och Zambias sydgräns. Också Cabinda-enklaven,
skild från Angola inte bara av Kongofloden utan av ytter
ligare ett landterritorium och de små kungadömena Lesotho
och Swaziland, inklämda i Sydafrika, förefaller vara
underliga geopolitiska skapelser.

De koloniala gränserna i södra Afrika fastställdes i sina
huvuddrag vid en konferens i Berlin 1884-85. Händelser
därefter, framför allt under första världskriget, fick också
konsekvenser för "ägarförhållandena" i regionen. Vid
Berlinkonferensen togs inga större hänsyn till afrikanska
historiska, etniska och språkmässiga förhållanden. Förutom
kolonialmakternas geopolitiska önskemål och deras styrka
sinsemellan, återspeglar gränsdragningen också den om
fattande okunnighet om de faktiska förhållandena i området
som rådde i Europa.

Capriviremsan är resultatet av ett tyskt-engelskt avtal 1890.
Det gällde framför allt Östafrika, bl a att Tyskland erkände
Uganda som brittiskt intresseområde och öarna Zanzibar och
Pemba som brittiska protektorat. Avtalet gav också Tyskland
den landremsa, som uppkallades efter greve von Caprivi,
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som blivit tysk rikskansler 1890. Tyskland hade vid Berlin
konferensen fått vad man kal1ade Sydvästafrika erkänt som
tyskt intresseområde. Man vil\e också ha en korridor fram
til\ Zambezifloden.

Cabindaenklaven erkändes i Madridkonventionen 1786 som
en del av kungariket Angola. Vid Berlinkonferensen begärde
Portugal att få hela området norr om Kongoflodens utlopp
till Cabindaområdets nordvästra gräns. Tyskland och
Frankrike motsatte sig att Portugal skul1e få ful1 kontroll
över den viktiga flodmynningen och Portugal fick nöja sig
med Cabinda som en enklav efter att ha fått stöd av England.

Portugisiska regeringen var, trots landet svaghet, missnöjd
med Berlinkonferensens resultat och hade som mål att vidga
sin koloniala kontroll också til\ området mellan Angola och
Moc;ambique. Där kolliderade deras intressen med de
betydligt starkare makterna England och British South Africa
Company. Efter ett brittiskt ultimatum accepterade Portugal i
ett avtal 1891 de nu gällande gränserna för Angola och
Moc;ambique.

Som framgår av kapitlet om den historiska bakgrunden
existerar Lesotho och Swaziland som politiskt självständiga
stater på grund av sina kungars skickliga diplomati och
konkurrensen mel1an britter och boer fram till Sydafrikanska
Unionen bildande 1910. Andra viktiga faktorer efter detta år
var mycket starka önskemål från basuto och swazier att inte
integreras i Sydafrika, til\sammans med engelsmännens
tveksamhet inför den alltmer rasdiskriminerande politiken i
Sydafrika. .

Om de geografiska gränserna skul1e följa de etniska skulle
både Lesotho och Swaziland vara väsentligt större. Exempel
på andra geografiska gränser igenom etniska områden är:
- Gränsen mellan Namibia och Angola som går tvärs
igenom Ovambofolkets område.
- Gränsen mellan Angola och Zaire som delar Bakongo
folkets område.
- Gränsen mel1an Angola och Zambia som delar Chokwe
folkets område.
- Gränsen mellan Tanzania och Moc;ambique som går
genom Makondefolkets område.
- Gränsen mellan Moc;ambique och Malawi som delar
Malanjefolket.
- MatabeleIand i Zimbabwe och de delar av Botswana där
staden Francistown och Tatiområdet ligger, hänger ihop både
etniskt och ekonomiskt. Det var Ndebelerikets kung
Lobengula som gav Tati Concession Company utvinnings
rättigheter, som avser det område som nu ligger i Botswana.

I och med att diamanter och guld började brytas ökade det brittiska intresset att
behålla Kapkolonin och få kontroll över hela Sydafrika. Samtidigt befäste boerna
sin kontroll över Transvaal och Oranjefristaten. Motsättningarna mellan de två vita
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grupperna fOrstärktes. Sydafrikas ekonomiska centrum flyttades från Kimberley till
Witwatersrand i slutet av l880-talet. Boerregeringen i Transvaal lät påbörja en
järnväg från Delagoabukten, d v s nuvarande Maputo i M09ambique, för att bli
transportmässigt oberoende av engelsmännen i Kap. Ironiskt nog byggdes alltså
järnvägen från Maputo och hamnen där för att boerna skulle bli mer oberoende,
d v s av samma skäl som SADCC-staterna önskar bygga ut transportnätet genom
M09ambique, fast då för att bli mindre beroende av apartheidregimen.

Motsättningarna mellan britter och boer ledde till vad som brukar kallas boer
kriget 1899-1902 (vilket faktiskt var det andra anglo-boerkriget. Det första hade ägt
rum 1880-81). Även i detta krig myntades ett nytt begrepp: koncentrationsläger, dit
britterna förde kvinnor och barn från boersidan.

Engelsmännen segrade och den Sydafrikanska Unionen bildades 1910, be
stående av de brittiska områdena Kapprovinsen och Natal samt de två boerstyrda
Transvaal och Oranjefristaten. Motsättningar fanns kvar både mellan engelsmän och
boer och inom dessa grupper, där vissa ville samarbeta på det sätt som var grunden
för själva unionen och andra var helt emot detta samarbete.

I nuvarande Zimbabwe och Zambia leddes den europeiska jakten på mineral och
goda nybyggarjordar av Cecil Rhodes bolag British South Africa Company,
BSAC. Representanter för detta bolag lyckades övertala Ndebelekungen Lobengula
att lämna rätten att bryta mineral till bolaget. BSACs s k pionjärkolonn trängde in i
Mashonaland och grundade Fort Salisbury, där Zimbabwes huvudstad Harare nu
ligger. 1891 förklarade England Mashonaland som protektorat. Från Mashonaiand
trängde BSACs trupper in i Matabeleland. Både ndebele och shona gjorde uppror
mot kolonisatörerna men besegrades. Shonaupproret - "Chimurenga" - spelade en
viktig symbolisk roll under befrielsekriget mot den olagliga Smithregimen i
Sydrhodesia.

BSAC byggde järnväg genom nuvarande östra Botswana till Bulawayo i
Matabeleland och från hamnen Beira i M09ambique till Salisbury i Mashonaland.
Man hittade inga stora mineralfyndigheter och beslöt i böljan av 1900-talet att i
stället satsa på nybyggarjordbruk i stor skala. Bolaget förvisade afrikanerna till
reservat och gav vita nybyggare monopol på de bästa jordarna.

I en folkomröstning bland settlerbefolkningen om de ville att landet närmare
skulle ansluta sig till Sydafrika eller vara en brittisk koloni med "ansvarig rege
ring", segrade det senare alternativet och 1925 genomfördes detta.

British South Africa Company fortsatte i slutet av l800-talet norrut i sin jakt på
mineraler. De ingick år 1890 avtal med kung Lewanika i Loziriket som hoppades att
få brittiskt beskydd mot portugiser och ndebele. Särskilt mycket skydd utgick inte.
BSAC omväxlande ingick avtal och bekrigade ett antal andra riken i området för att
få kontroll både i nuvarande Zambia och Malawi. När bolaget inte hittade några
omfattande mineraltillgångar - de stora kopparfyndigheterna ansågs inte ekono
miskt brytvärdiga förrän på 1920-talet - började man använda området som
arbetskraftreserv. Genom att införa hyddskatt, som måste betalas kontant, tvingade
man många afrikanska män till gruvorna i Sydrhodesia, Sydafrika och Katanga.
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BSAC byggde järnväg också genom Nordrhodesia till Katanga och uppmuntrade
vita farmare att slå sig ned. 1921 var antalet europeer i området omkring 3 500.
Liksom i Sydrhodesia överlämnade BSAC i Nordrhodesia det administrativa an
svaret till brittiska regeringen 1924. Ett lokalt lagstiftande råd endast för de vita
upprättades. BSAC behöll gruvrättigheterna och skulle senare tjäna stora pengar på
dessa.

Viktiga delar av den ekonomiska strukturen i nuvarande Zambia, Zimbabwe och
Malawi har alltså sitt ursprung i BSACs verksamhet under perioden 1890-1920,
inklusive den fördelning av jord som hänvisat afrikanerna till de sämsta jordarna
och reseverat de bästa för vita nybyggare.

Faktaruta Motstånd mot kolonisatörer - verksamhet med
traditioner

När kampen för självständighet i södra Afrika på 1960-talet
övergick också till väpnat motstånd i Mo<;ambique, Angola
Zimbabwe, Namibia och Sydafrika, kunde den baseras på
traditioner långt tillbaka i tiden.

Redan 1590 led portugiserna nederlag mot Ngomele
Akitombo i nuvarande Angola. På 1630-talet organiserade
drottning Nzinga Nbundi motstånd från flera afrikanska
riken mot portugiserna.

I nuvarande Mo<;ambique och Zimbabwe blev portugi
serna tillbakaslagna när de ville skaffa sig kontroll över guld
utvinningen i Monomotapariket på 1600- och 1700-talet.

I Sydafrika räknar historikerna till åtta krig mellan Nguni
folk och Kapkolonin fram till mitten av 1800-talet.

Under "kapplöpningen om Afrika", från 1880-talet och
fram till 1920, gjorde en rad afrikanska folk väpnat motstånd
för att försöka undvika att bli underkuvade av kolonial
makter eller koncessionsbolag. Några exempel:

1879

1894-95

1895-98

1896-97

1896-97

1900
1902

1902-03

Slaget vid Isandhlawana i Natalprovinsen,
vilket britterna led nederlag mot Zuluarmen.
Lokala hövdingar attackerar Louren<;o Marques
i Mo<;ambique. De kunde besegras först sedan
trupp från Portugal transporterats till platsen.
Hehefolket gör motstånd mot tyskarna i
Tanganyika.
Shanganefolket i Gazastaten under kung
Gungunhana gör motstånd mot portugisernas
försök att få kontroll.
Ndebelefolket och Mashonafolket gör uppror
mot British South African Company.
Resning under Mapondera i Mazoe.
Baruerevolten mot British South African
Company.
1902 Bailundurevolten på Bieplatån i Angola.
Ovimbundus krig mot portugiserna i Angola.
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1905
1904-07

1906

1917

Maji-majiupproret mot tyskarna i Tanganyika.
Herero- och Namaupproret mot tyskarna
Namibia.
Zuluhövingen Bambatas uppror, det sista tradi
tionella mot de vita i Sydafrika.
Baruefolket ledde en allians i Zambezidalen i
revolt mot portugiserna.

Det afrikanska motståndet mot det "moderna" kolonials tyret
i regionen kan indelas i fyra perioder, baserade på hur det tog
sig uttryck. Några fasta gränser mellan perioderna går dock
inte att dra, metoder från tidigare "faser" försvann inte över
en natt för att nya metoder utvecklades och de nya meto
derna utvecklades gradvis och inte över hela regionen sam
tidigt. Med den reservationen i minnet kan följande perioder
urskiljas:

Fram till
ca 1920

ca 1910
ca 1950

ca 1945
ca 1970

ca 1960-

l) Via det traditionella afrikanska samhällets in
stitutioner. Ett viktigt mål var därvid att behålla
de inom dessa rådande maktförhållanden. Den
na metod kan indelas i två undergrupper: för
handlingar och överenskommelser respektive
väpnat motstånd.
2) Via afrikanska nationalkongresser, religiösa
samfund, sociala och ekonomiska föreningar.
Metoderna innebar bl a uppvaktningar, demon
strationer och passivt motstånd.
3) Modern afrikansk nationalism. Rörelser och
partier, ledda av det lilla skiktet utbildade afri
kaner. Nationell självständighet huvudpunkt.
Stöd söktes också utifrån, i FN och andra inter
nationella organisationer, hos liberala och so
cialistiska regeringar. Opinionstryck och för
handlingar huvudmetoderna.
4) Väpnad kamp, när fredliga metoder bedömts
vara utsiktslösa. Kombinerad med opinionsstöd
och materiellt stöd utifrån. Sanktioner
(Rhodesia och Sydafrika).

Kolonialismens" gyllene år"

Under denna period stabiliserades kolonialmakternas administration och som ett
resultat av första världskriget försvann Tyskland som kolonialmakt. I Tanganyika
ersattes Tyskland av England, som administrerade området som mandatområde
under Nationernas Förbund. Öarna Zanzibar och Pemba fortsatte att vara brittiska
protektorat. Sydafrika fick i uppdrag att administrera Namibia, kallat Sydvästafrika,
under Nationernas Förbund.
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Salazars övertagande av makten i Portugal 1926 innebar för kolonierna Angola och
M09ambique att de intensivare utnyttjades som råvaruproducenter för Portugals
ekonomi, samtidigt som övriga europeiska länder stängdes ute från dessa kolonier.
Portugisisk nybyggarverksarnhet uppmuntrades och i M09ambique infördes
tvångsodling av bomull och ris för afrikanerna. Samtidigt fortsatte den omfattande
exporten av m09ambikiska gruvarbetare till de sydafrikanska gruvbolagen, och
transithandeln från Sydafrika och Sydrhodesia via Louren90 Marques (nuvarande
Maputo) och Beiras hamnar ökade.

På grund av den portugisiska ekonomins svaghet kunde man inte låta ex
ploateringen av kolonierna ske med vanliga kapitalistiska medel, utan använde sig
av ett system av tvångsarbete av olika grader, samtidigt som den viktigaste export
varan i M09ambique var mänsklig arbetskraft. Till Angola lyckades Portugal föra
fler nybyggare, även om det dröjde till 1950-talet innan de anlände i större
mängder. Huvudgrödan för dessa nybyggare blev kaffe och plantagerna baserades
på tvångsarbete eller extremt låga löner för de afrikanska lantarbetama.

I Nordrhodesia försökte den brittiske guvernören få till stånd omfattande ny
byggarverksamhet, men misslyckades. Det ekonomiskt avgörande under perioden
var att stora kopparmalmfyndigheter upptäcktes och började exploateras av dotter
bolag till sydafrikanska Anglo-American Corporation och amerikanska Roan
Selection Trust.

Krigsförberedelserna i Europa på 1930-talet och andra världskriget skapade stor
efterfrågan och höga priser på koppar. Såväl de gruvbolag som skötte utvinningen,
som BSAC, som fick royalties, tjänade stora pengar, medan en mycket liten andel
av inkomsterna hamnade hos kolonialadministrationen i Nordrhodesia.

Gruvexpansionen resulterade i att Nyasaland och östra Zambia i ännu högre grad
kom att fungera som arbetskraftreservat. Förutom kringaktiviteter i gruvområdet
användes inte överskottet från gruvorna för att bygga upp någon annan väsentlig
ekonomisk verksamhet i landet eller infrastruktur som inte var behövlig för gruv
industrin.

I Sydrhodesia stabiliserades de vita jordbrukarnas position genom att så gott som
all bra jord reserverades för europeer. Ett antal lagar för ökad kontroll över afrika
nerna infördes efter sydafrikansk modell. Formellt var visserligen området en brit
tisk koloni. Men i praktiken styrde den vita minoriteten i hög grad själva utveck
lingen i landet.

Efter folkomröstning bland de vita och under stort motstånd från de svarta bilda
des 1953 Federationen Rhodesia och Nyasaland av nuvarande Zambia, Zimbabwe
och Malawi. Federationen var till fördel för det ekonomiskt mest utvecklade Syd
rhodesia. Dit överfördes också väsentliga delar av överskotten från koppargruvorna
i Nordrhodesia.

Botswana, Lesotho och Swaziland administrerades av britterna.
Swaziland var mest intressant för brittiska och sydafrikanska företag som inves

terade i gruvor, skogsbruk och plantagejordbruk.
Sydafrika försökte flera gånger övertyga britterna om att de tre s k BLS

territorierna borde ingå i Sydafrika, men frågan sköts varje gång på framtiden. Efter
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- På grund av missionärerna fler med högre utbildning än i
grannländerna.

Moc;ambique (1975)
- Omkring 200 000 av totalt ca 250 000 portugiser lämnade
landet 1974-75. Oerhörd brist på utbildad arbetskraft uppstod.
Distributionsväsendet kollapsade. Nästan inga mo<;ambika
ner hade fått utbildning under kolonialtiden.
- De flyende portugiserna tog med sig, förstörde eller sabo
terade så mycket utrustning, byggnader, arkiv m m som
möjligt.
- Över 90% av befolkningen analfabeter.
- Tvångsodling och tvångsarbete hade snedvridit små-
bondesektorn. 90% av befolkningen bodde på landsbygden.
- Arbetskraftsreserv för Sydafrika och Sydrhodesia.
- Transitområde för Transvaal och Sydrhodesia. Järnvägar
och hamnar inrättade främst för detta ändamål.
- Viss industri, med hög grad av importberoende.
- Största delen av valutainkomsterna från migrantarbetar-
löner och järnvägs- och hamnavgifter.

Swaziland (1968)
- Tull- och myntunion med Sydafrika. $ydafrikanskt och
brittiskt kapital dominerande i industri och jordbruk.
- Enklavekonomi.
- Två parallella politiska strukturer: Swazi Nation, som
dominerade, och en brittisk modell av parlament och för
valtning.
- Migrantarbetarekonomi, även om många män i jord
brukarfamiljer arbetade i gruvor eller på plantager i Swazi
land, andra i Sydafrika.
- Mer utbyggt kommersiellt jordbruk och industri än i
Botswana och Lesotho.

Tanzania (1961)
- Outvecklad ekonomi utan stora kända naturtillgångar.
- Exportjordbruk bestående av sisal, bomull, kaffe.
- Dåligt utbyggd infrastruktur i glesbefolkat land.
- 95% av befolkningen i självhushållsjordbruk.

Zambia (1964)
- En ekonomi, helt dominerad av kopparutvinningen, som
huvudsakligen kontrollerades av Anglo-American. Industri
och jordbruk koncentrerat till järnvägslinje söderut.
- Transporter, förvaltning m m inriktade på samarbete
söderut.
- Migrantarbetare i koppargruvorna samt i gruvor och jord
bruk i Sydrhodesia.
- Etniska motsättningar. Stora skillnader stad-landsbygd.
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Zimbabwe (1980)
- Mer utbyggd industrisektor än i något annat SADCC-Iand .
- Industri- och gruvsektorerna dominerade av brittiskt och
sydafrikanskt kapital.
- UDI-tiden innebar ökat beroende av Sydafrika, när det
gäller transporter, utrikeshandel, finansväsen.
- Jorden delad så att 6 000 vita settlers hade den bördiga och
den afrikanska befolkningen den sämre hälften.
- Stor förstörelse på landsbygden efter befrielsekampen.
- Utbildnings- och hälsovårdssystemen rasåtskilda.
- Jämfört med övriga länder, stort antal högutbildade.
- Historisk/etnisk/politiska motsättningar (ZANU/ZAPU/
vita politiskt; Shona-ndebele historiskt/etniskt).

Avkoloniseringen

Med Indiens självständighet 1947 böljade den "moderna" avkoloniseringen i tredje
världen. I slutet av 1950-talet nådde den Afrika och under 1960-talet blev en lång
rad stater, inklusive några i södra Afrika, självständiga. (Se karta 3.7.)

Karta 3.7 Avkoloniseringen

De nationella självständighetsrörelserna i dessa länder leddes ofta av några av de få
afrikaner som erhållit akademisk utbildning under kolonialtiden. Huvudmålet för
dessa rörelser var politisk självständighet. Några mer omfattande program för ut
vecklingen därefter fanns normalt inte. De flesta kolonier i Afrika som blev själv-
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ständiga under denna period tilltvingade sig denna självständighet utan någon väp
nad kamp. Den brittiska regeringen gick i södra Afrika med på att låta Tanzania,
Malawi, Zambia, Botswana, Lesotho och Swaziland bli självständiga stater under
perioden 1961-68.

De regeringar som trädde till i de just självständiga länderna kunde snart konsta
tera att det inte var lätt att förvandla en kolonial administration till ett instrument för
ekonomisk och social utveckling. Och extra stora svårigheter drabbade de länder,
vars regeringar försökte bryta sig ur den ekonomiska struktur som ärvts vid själv
ständigheten.

1963 bildades Organisation for African Unity, OAU. Förutom att utgöra en
organisation där de afrikanska länderna själva kunde diskutera gemensamma frågor
och arbeta för ökat samarbete kom OAV att engagera sig kraftigt i kampen mot
kolonialism och vitt minoritetsstyre i södra Afrika.

Efter den stora avkoloniseringsvågen återstod fem länder i södra Afrika: de
portugisiska kolonierna Angola och Moc;ambique, det sedan 1965 års "ensidiga
självständighetsförklaring" aven olaglig vit minoritetsregim styrda Rhodesia, det
av Sydafrika olagligt ockuperade Namibia samt Sydafrika, styrt aven vit
minoritetsregim.

Den svaga portugisiska kolonialmakten ville inte släppa ifrån sig sina kolonier,
eftersom man insåg att man - till skillnad från England och Frankrike - inte skulle
kunna behålla sitt ekonomiska inflytande efter det att kolonierna blivit självständiga.
De vita minoritetsregimerna i Rhodesia, Namibia och Sydafrika hade inte en tanke
på att släppa ifrån sig makten och slog med våld ned de afrikanska nationalist
rörelsernas försök att organisera sig och arbeta politiskt. Den enda återstående ut
vägen för de rörelser som arbetade för nationell självständighet var då att också
använda sig av den väpnade kampen som metod. Under 1960-talet inleddes denna i
samtliga fem länder.

Kampen för självständighet blev framgångsrik först i Moc;ambique och Angola.
Det var logiskt, eftersom Portugal var en svag kolonialmakt, som inte hade råd med
ett långdraget kolonialkrig.

Den moc;ambikiska befrielserörelsen FRELIMO bildades 1962 och påböIjade den
väpnade kampen 1964. Fram till 1968-69 fanns oenighet i FRELIMO om hur
kampen skulle föras, men därefter fastslogs en linje som bl a gick ut på att ett lång
varigt befrielsekrig måste föras och att kampen ägde rum mot den portugisiska
kolonialmakten och imperialismen, dvs den var inte något raskrig. Efter ökade
framgångar i gerillakriget för FRELIMO, skedde 1974 den kupp i Portugal som
resulterade i en politisk ledning som så småningom förhandlade om självständighet
för kolonierna.

FRELIMO kunde 1975 överta makten i Moc;ambique utan några konkurrerande
rörelser, även om portugisiska intressen i sista stund försökte skapa sådana.

I Angola var situationen en annan. Tre rörelser ansåg sig kämpa för landets
nationella självständighet, understödda av olika externa makter. MPLA stöddes
med vapen av Sovjetunionen och östeuropeiska länder samt från hösten 1975 av
kubanska trupper, som anlänt för att försvara MPLA mot invaderande sydafrikansk
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trupp, FNLA stöddes av USA, framför allt via CIA och Zaire, men också aven del
europeiska intressen och av Kina, UNITA stöddes framför allt av Sydafrika. Efter
Angolas självständighet har dokument publicerats som visar att UNITA också
samarbetade med den portugisiska kolonialregimen under befrielsekampen och att i
detta samarbete ingick att UNITA skulle bekämpa MPLA militärt.

Perioden före självständigheten i november 1975 var mycket dramatisk, med krig
mellan MPLA och kubanska trupper å ena sidan och FNLA och UNITA, med deras
uppbackare å den andra. Bl a hade sydafrikanska militära styrkor trängt långt upp i
landet. Detta krig kallas av MPLA det andra befrielsekriget. Det slutade med att
Angola blev självständigt under en MPLA-regering. Men denna var vid själv
ständigheten ifrågasatt av andra rörelser och hade inte samma möjligheter som
FRELIMO i MQ9ambique att påbörja en omstrukturering av det koloniala samhället.
Viktiga skäl till att självständighetskampen i Angola blev mer komplicerad var att
landets kända naturrikedomar är väsentligt större än Mo«ambiques och att portugi
siska och andra länders företags investeringar var större.

Mo«ambiques självständighet innebar att självständighetskampen i Zimbabwe
kunde intensifieras, genom att den ena befrielserörelsen, ZANU, fick bättre geo
grafiskt utgångsläge och materiellt och politiskt stöd av Mo«ambiques regering.
Den andra befrielserörelsen, ZAPU, opererade från Zambia. Det alltmer omfattande
befrielsekriget i Zimbabwe och gerillans framgångar bidrog, tillsammans med bl a
internationella sanktioner, till att tvinga fram förhandlingar, som resulterade i att
Zimbabwe blev självständigt 1980. I de allmänna val som ägde rum före själv
ständigheten segrade ZANU, och den regering som bildades dominerades av
ZANU-partiet.

Efter andra världskriget begärde Sydafrika i FN att Namibia skulle införlivas med
Sydafrika. Kravet avslogs och i FN ökade kritiken mot Sydafrikas namibiapolitik. I
Namibia växte oppositionen och 1960 bildades SWAPO, South West Africa
People's Organisation, som sedan dess lett kampen för ett självständigt Namibia.

1966 påbörjades den väpnade kampen. Samma är fråntog FNs generalförsamling
Sydafrika rätten att administrera Namibia. 1969 bekräftades detta av FNs säker
hetsråd och 1971 av Internationella Domstolen. Apartheidregimen i Sydafrika
ignorerade alla dessa beslut och fortsatte att integrera Namibia både politiskt och
ekonomiskt, samtidigt som man började en uppsplittring av området i "bantustans".

Efter Angolas självständighet 1975 ökade SWAPOs möjligheter att arbeta inne i
Namibia. Sydafrika svarade med att anfalla SWAPO-Iäger och angolanska mål i
Angola och dessutom invadera södra delen av landet under långa perioder (se
kapitel 7).

1978 antog FNs säkerhetsråd resolution 435 om vapenvila, FN-övervakad över
gångsperiod, inklusive val, och självständighet för Namibia. Den accepterades i
princip av alla parter, men apartheidregimen visade sig vid de därpå följande
förhandlingarna inte beredd att följa den. Man genomförde i stället interna "val",
utan bl a SWAPO, och försökte skapa en av Sydafrika kontrollerad regering i
Namibia.
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Under perioden fram till 1985 genomfördes flera internationella förhandlingar, som
alla saboterades eftersom Sydafrika vägrade att acceptera resolution 435. Från 1981
ökade apartheidregimen de militära attackerna mot Angola. Tillsammans med
Reagan-administrationen i USA kopplade man ihop diskussionerna om Namibias
självständighet med tillbakadragandet av kubanska trupper frän Angola.

1985 utropade Sydafrika en ny "övergångsregering" i Namibia. Sedan dess och
fram till början av 1988 var det diplomatiska läget låst, trots bl a flera initiativ i FNs
säkerhetsråd och generalförsamling. Samtidigt har Sydafrika ökat militariseringen i
Namibia och de militära angreppen på Angola. I maj 1988 påbörjades nya
diplomatiska diskussioner med Angola, Kuba, Sydafrika och USA.

I själva Sydafrika undertrycktes oppositionen mot rasåtskillnadspolitiken allt
hårdare. Vid en demonstration mot de förhatliga passlagarna i mars 1960 dödade
polisen i Sharpeville 66 demonstranter och skadade flera hundra. Detta utlöste om
fattande demonstrationer och strejker över hela landet. Apartheidregimen förbjöd
ANC och Pan African Congress, PAC, som bildats några är tidigare genom en
utbrytning ur ANC.

ANC tvingades under jorden i Sydafrika och upprättade en exilorganisation.
1961 beslöt man att också påbörja väpnad kamp. 1963 arresterade apartheidregimen
en rad ANC-ledare som dömdes till livstids fängelse. Under resten av 1960-talet
minskade oppositionens verksamhet i Sydafrika, men i början av 1970-talet ökade
den igen. Framför allt genomfördes en rad strejker och arbetsnedläggelser i
industrier och gruvor. Massdemonstrationer genomfördes och nya folkliga organi
sationer bildades, t ex Black Consciousness Movement, studentorganisationer,
stadsdelsorganisationer och kyrkliga organisationer.

Vid ungdomsdemonstrationer 1976 i Soweto, en svart förstad till Johannesburg,
dödade polisen omkring 700 ungdomar och ännu fler skadades. Vid de följande
oroligheterna över hela landet arresterades tusentals barn och ungdomar. Soweto
upproret fick samma symbolvärde som Sharpevillemassakern 16 är tidigare.

1977 förbjöd apartheidregimen 18 medborgarrätts- och kyrkliga organisationer
och två tidningar. Protesterna, strejkerna och oroligheterna fortsatte, samtidigt som
ANC genomförde ett antal sabotage mot viktiga ekonomiska mål och symboler för
apartheidsystemet, t ex polisstationer.

Regimen införde nya lagar för facklig verksamhet 1979. De innebar regler för
registrering och kontroll av de fackliga organisationerna, men gav också utrymme
för ökad facklig verksamhet. I november 1984 genomfördes den största strejk
aktionen dittills i Sydafrikas historia.

1983 bildades Förenade Demokratiska Fronten, UDF, av mer än 600 medlems
organisationer. Protester i skolorna och strejker på många arbetsplatser pågick
under hela 1984 och oroligheterna ökade ytterligare första hälften av 1985. Då
arresterade regimen också flera av de ledande personerna i UDF och anklagade dem
för högförräderi. I juni 1985 infördes undantagstillstånd i ett trettiotal områden i
landet.

I mars 1986 upphävdes undantagstillståndet, för att återinföras i juni och då för
hela landet. Regimen införde också allt strängare censur för inhemska och ut-
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ländska massmedier. Informationsflödet minskade men förtrycket fortsatte.
Undantagslagarna utnyttjades fOr att arrestera tiotusentals apartheidmotståndare,
särskilt sådana som tillhörde UDF, och dess anslutna organisationer samt fack
förbundet COSATU. Bland de arresterade fanns barn på ner till 7 år. Tusentals
fängslades utan rättegång, många trakasserades i hemmen och i skolorna. I Natal
provinsen bedrevs och bedrivs en del av denna verksamhet av folk knutna till
hövding Buthulezis Inkhata-rörelse, inte sällan i samarbete eller med stöd av
polisen.

I mars 1988 bannlystes 17 antiapartheid-organisationer, varav UDF var den
viktigaste. Fackföreningsrörelsen, COSATUs verksamhet begränsades kraftigt.

Parallellt med det allt starkare inhemska förtrycket, trappades attackerna mot
grannstaterna upp och som ett nytt element infördes mord- och mordförsök på
ANC-anslutna, inte bara i närområdet utan också i flera europeiska länder.

Faktaruta Apartheid och kolonialism på defensiven 
kronologi 1960-1986

År Händelse

1960 Sharpevillemassakern i Sydafrika.
1961 Tanzania självständigt.
1961 MPLA börjar väpnad kamp i Angola.
1962 FRELIMO bildas, genom sammanslagning av

tre mo<;ambikiska exilorganisationer.
1964 FRELIMO börjar väpnad kamp i

Mo<;ambique.
1964 Malawi självständigt.
1964 Zambia självständigt.
1965 Ensidig självständighetsförklaring (UDD i

Sydrhodesia.
1966 Botswana självständigt.
1966 Lesotho självständigt.
1966 Väpnade kampen börjar i Zimbabwe.
1966 SWAPO börjar väpnad kamp i Namibia.
1968 Swaziland självständigt.
1969 FNs säkerhetsråd förklarar att Namibia är

illegalt ockuperat av Sydafrika.
1975 Mo<;ambique självständigt.
1975 Angola självständigt.
1976 Sowetoupproret i Sydafrika.
1977 FNs säkerhetsråd beslutar om vapenembargo

mot Sydafrika.
1980 Zimbabwe självständigt.
1983 UDP bildas i Sydafrika.
1985 Sydafrika tvingas inställa sina

skuldbetalningar.
1986 En rad länder inför ekonomiska sanktioner mot

Sydafrika.
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4. SYDAFRIKAS EKONOMISKA STRUKTUR

En punktvis karaktäristik av den sydafrikanska ekonomin skulle kunna se ut på
följande sätt:

1) På den afrikanska kontinenten är Sydafrika resursmässigt och industriellt en
stormakt, som står för en stor del av kontinentens mineralutvinning, industri
produktion och jordbruksproduktion,

2) I det internationella ekonomiska systemet fungerar däremot Sydafrika som
råvaruexportör och kapitalvaruimportör. Dess industri är inte konkurrenskraftig på
världsmarknaden, endast i det afrikanska närområdet. Dess BNP är ca 3/4 av
Sveriges.

3) Apartheid som ekonomiskt system har garanterat tillgång på billig svart
arbetskraft till framför allt gruvbolag och de vita jordbruken.

4) Guldutvinningen har spelat och spelar fortfarande en central roll. Guld
försäljningen står för 40-50% avexportinkomsterna.

5) Industrisektorn har vuxit snabbt, särskilt efter andra världskriget. Den står
sedan slutet av 1960-talet för en större andel av BNP än gruvsektorn och jordbruket
tillsammans. Apartheidsystemets arbetskraftsregleringar har blivit ett allt större
hinder för storindustrins expansion.

6) Statens roll i ekonomin är stor och statliga företag har byggts upp i flera av de
mest strategiska ekonomiska sektorerna. Vissa företag har börjat att "privatiseras"
under 1980-talet.

7) Transnationella företag och internationella banker har spelat en väsentlig roll
genom att bidra med kapital men framför allt med teknologi.

8) Det inhemska industri- och finanskapitalet har koncentrerats till några få
företagsgrupper, som kontrollerar allt större del av den totala produktionen. Sam
tidigt har boerkapitalets inflytande ökat och den tidigare skillnaden mellan boer
kapital och brittiskt kapital suddats ut.

9) Den sydafrikanska ekonomin har stärkt sin ställning som ekonomiskt centrum
i regionen, ett centrum som använder arbetskraft från och utvinner råvaror i grann
länderna och för vilket grannländernas marknader för industrivaror är väsentliga.

10) Den sydafrikanska ekonomin är sårbar. Den är mycket beroende av det
internationella guldpriset och av import av olja och teknologi. Kostnaderna för
apartheidsystemets upprätthållande med hjälp aven omfattande repressionsapparat
och den militära ockupationen av Namibia och attackerna på grannländerna är stora
och tynger extra under lågkonjunktur. De inbyggda motsättningarna i apartheid
systemet gör också systemet sårbart.

Ekonomisk jätte i regionen - men inte i världsekonomin

Sydafrikas BNP är två och en halv gånger så stor som SADCC-Iändernas samman
lagda, dess industriproduktion är fem gånger så stor som SADCC-Iändernas
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sammanlagda och ett nonnalt skördeår skulle Sydafrika kunna försörja hela regio
nen med majs. Som närmare framgår av kapitel 5 dominerar Sydafrika regionens
ekonomi på de flesta områden.

Det är därför lätt att betrakta Sydafrika som en ekonomisk jätte, vilket stämmer i
ett regionalt perspektiv. Men i världsekonomin spelar Sydafrika en begränsad roll.
Landet är i hög grad en råvaruexportör och kapitalvaruimportör, dvs utrikes
handelsmässigt har det samma struktur som de flesta u-länder. Det speciella är att
omkring hälften av exportinkomsterna kommer från försäljning av guld, som haft
väsentligt bättre prisutveckling än de flesta andra mineraler.

Landet har stora reserver och står för en stor andel av västvärldens totala produk
tion av ett antal mineraler som anses strategiska, t ex platina, vanadin, antimon,
krom, mangan och uran.

Sydafrikas BNP motsvarar 3/4 av Sveriges, liksom dess industriproduktion.
Men endast ca 10% av industriproduktionen exporteras, jämfört med över hälften
av den svenska. Däremot har man på grund av transportfördelar goda möjligheter
att konkurrera med import från industriländerna i andra länder i regionen.

Sydafrikas BNP, fördelad på sektorer åren 1920-1986 framgår av tabell 4.1. Där
syns tydligt den snabba industritillväxten.

Tabell 4.1 Produktionssektoremas andel av Sydafrikas BNP (0/0)

Sektor 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1977 1986
Jordbruk
Skogsbruk
Fiske 22 14 13 18 12 8 8 6

Gruvdrift 18 16 19 14 14 10 13 16

Tillverknings-
industri 7 9 12 16 19 24 22 22

Källor: M Fransman: The South African manufacturing sector and economic sanctions, samt för
1986: Eill, Quarterly Economic Review

Apartheid som ekonomiskt system

Apartheidpolitik är rasåtskillnadspolitik, baserad på uppfattningen om den vita
rasens överlägsenhet. Politikens genomförande i praktiken innebär rasism och
repression, med rötter från mitten av 1600-talet när de första boerna började
undertrycka khoikhoi och sanfolk som fanns i området när de holländska skeppen
anlände. Den innebär förödmjukande lagar och förordningar som skiljer vita, in
dier, s k färgade och afrikaner i så gott som alla situationer i samhälle och privatliv.
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Detta är välkänt för de flesta. Men apartheid är också ett ekonomiskt system, inriktat
på att garantera billig svart arbetskraft till en kapitalistisk ekonomi. Huvud
instrumenten för att åstadkomma detta har varit och är fortfarande:

- Reservatpolitiken, senare utvecklad till bantustanpolitiken, som innebär att en
stor reservarme av arbetskraft finns tillgänglig när den behövs och kan skickas bort
när den inte behövs.

- Heltäckande system för kontroll av de svartas rörelse i landet med passlagar,
boendelagar och arbetskraftslagar.

- Ett politiskt system som utesluter de svarta från inflytande.
- En stark statlig apparat - militär, polis, säkerhetstjänst och domstolar - för att

upprätthålla systemet.
I faktaruta på sid 58 redovisas apartheidsystemets viktigaste lagar.
Såväl gruvutvinningen, särskilt guldproduktionen, som det kommersiella jord

bruk som växte fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var baserat på
extremt lågbetald arbetskraft. Det innebar att man på detta området inte kunde låta
marknadskrafterna spela, utan med olika medel fick sätta dessa ur spel för att
lönerna skulle kunna sättas tillräckligt lågt. De metoder som användes utvecklades
så småningom till att bli viktiga instrument i apartheidpolitiken.

För gruvbolagen gällde det dels att försäkra sig om den mindre andel yrkes
utbildad arbetskraft som behövdes. Den fanns ofta i Europa och måste lockas till
gruvorna med höga löner och garantier för att de inte skulle konkurreras ut av den
inhemska, afrikanska arbetskraften.

Det stora antalet anställda i gruvorna utförde arbeten som krävde mindre avan
cerad eller ingen yrkesutbildning. Genom att betala dessa människor låga löner
kunde gruvbolagen öka sina vinster och snabbare göra de kapitalkrävande inves
teringar som behövdes för att expandera verksamheten.

De metoder som användes för att hålla lönerna nere var bl a:
- Att betrakta de afrikanska arbetarna som migrantarbetskraft, skriva kontrakt

med dem på ett år i taget och tvinga dem att åka "hem" innan de kunde ingå ett nytt
årskontrakt. Genom att de inte utgjorde permanent arbetskraft fick de inte heller låta
familjen följa med och bo tillsammans med dem. Gruvarbetarna tvingades i stället
att bo i baracker med stora sovsalar under primitiva förhållanden. Gruvarbetarens
familj ansågs försörja sig själv i det reservat eller grannland där de bodde. Där
igenom kunde lönen sättas lägre än reproduktionskostnaden.

- Att samordna rekryteringen för alla gruvbolag, så att de inte skulle behöva
konkurrera med varandra.

- Att inte ge småbönderna i reservat och grannländer möjlighet att som ett alter
nativ till arbete i gruvorna tjäna de behövliga kontanterna genom odling och för
säljning. Detta skedde genom att diskriminera de afrikanska småbönderna i för
hållande till andra jordbrukare, särskilt de vita nybyggarfarmama, att förbjuda de
afrikanska jordbrukarna att odla vissa grödor eller att tvinga dem att odla vissa
andra. Vidare genom at ta ut skatt som krävde kontantinkomster.

40



Sydafrikas ekonomiska struktur

Med dessa och andra åtgärder såg den sydafrikanska regeringen och kolonial
administrationerna i grannländerna till att en stor arbetskraftsreserv alltid fanns
tillgänglig.

Motsvarande metoder användes för att åstadkomma en arbetskraftsreserv till de
vita jordbrukarna i Sydafrika. Genom Land Act 1913 fördrevs de afrikanska jord
brukarna till 8% av landets yta, där förutsättningarna för jordbruk var dåliga. 1936
fick de ytterligare 5% av samma kategori jord. Dessa reservat överbefolkades
snabbt och jordarna utarmades, erosionen förvärrades och några andra möjligheter
att överleva än att ta arbete i gruvor, industri eller på plantager fanns och finns än i
dag inte.

När det gällde jordbruken införde den sydafrikanska regeringen också lagar som
förbjöd en afrikansk lantarbetare eller arrendator vid ett vitt jordbruk att lämna detta
utan jordägarens tillstånd. De afrikanska jordbruksarbetarna och arrendatorerna blev
därmed i praktiken livegna.

Genom passlagar och andra lagar som kontrollerade de svartas rörelser i landet,
liksom de lagar som begränsade inflyttningen av icke-vita till städerna, kunde detta
system fortsätta att fungera. En allt mer omfattande kontroll- och repressionsapparat
byggdes upp för att se till att dessa lagar följdes. Passlagarna upphävdes 1986, och
de speciella passen för afrikaner som alltid måste uppvisas ersattes med identitets
handlingar för alla invånare. Domstolsväsendet slapp löpande1::land-behandla om
kring en kvarts miljon brott mot passlagarna per år. Group Areas Act som kon
trollerar boendet finns kvar och myndigheternas kontroll över invånarnas förflytt
ningar fortsätter att vara noggrann.

Industrisektorns snabba tillväxt innebar att en del av apartheidlagarna blev hinder
för fortsatt expansion. Ett annat komplex av lagar reglerade nämligen vilka arbeten
som får utföras av vita, färgade, asiater och svarta. Detta hindrade företags
ledningen att expandera verksamheten om tillräckligt många vita yrkesarbetare inte
fanns tillgängliga.

En del kapitalägare och företagsledare har därför under lång tid försökt förmå
regeringen att göra dessa gränser mer flexibla. Taket för svarta arbetares möjligheter
att få mer avancerade uppgifter har också gradvis höjts. Från 1981 har dessa "fårg
barriärer" tagits bort i de flesta industribranscher. De finns dock kvar för gruv
arbetare.

I och med att jordbruket började mekaniseras på 1960-talet har framför allt de
större jordbruken fått intressen som liknar industrikapitalets när det gäller att göra
arbetsmarknadslagarna mer flexibla.

Undervisningssystemet är fortfarande uppdelat efter hudfärg. Kostnaden per elev
i "vita" skolor är i genomsnitt sju gånger högre än i "svarta" skolor.
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Bantustans roll i apartheidsystemet

Bantustan är de områden som tidigare kallades infödingsreservat, dvs de 13% av
Sydafrikas yta som den vita regeringen reserverade för afrikaner. Som framgår av
kartan på sid 43 och tabellen på sid 45 utgörs de tio bantustans av ett sextiotal
landområden. Några basdata visas i tabell 4.2. Den genomsnittliga "BNP/inv" för
bantustans var 1985 väsentligt lägre än genomsnittet både för kategorin minst ut
vecklade u-länder, MUL, och för gruppen Afrika söder om Sahara.

Reservatens två huvudsyften var att åstadkomma stambaserade områden med
statliga myndigheter för afrikanerna och att begränsa och kontrollera dessas inflöde
till städerna.

Antalet afrikaner i städer ökade nämligen kraftigt under den ekonomiska tillväxt
och industriexpansion som ägde rum från 1920-talet och framåt. Den afrikanska
stadsbefolkningen mer än tredubblades mellan 1921 och 1946, och antalet afrikaner
i städerna beräknas 1985 vara omkring 10 milj, dvs omkring 40% av det totala
antalet i Sydafrika.

Reservaten blev således en plats i apartheidsystemet där alla afrikaner skulle för
varas som inte direkt deltog i det vita Sydafrikas produktion.

Med en ny lag 1959, Promotion of Bantu Se1f-Government Act omstrukturerades
de tidigare bantumyndigheterna i reservaten, som på 1960-talet döptes om till
"hemländer" eller bantustans och så småningom utökades från åtta till tio.

I teorin ägs jorden i bantustans gemensamt av alla afrikaner och vaIje familj har
rätt till sitt område. I praktiken utgör områdena överbefolkad landsbygdsslum. I
Bophuthaswana bodde 1977 omkring 142000 familjer på ett område som beräk
nades kunna försörja 26 000. En undersökning från Transkei 1974 visade att 60%
av alla hushåll inte kunde försöIja sig själva på den jord de hade.

Bantustans blev alltså redan när de kallades reservat det utrymme där en reserv av
arbetskraft förvarades. Dessa kunde endast få lönearbete i den vita ekonomin via de
officiella arbetsförmedlingarna i respektive bantustan. De hade inte rätt att själva
söka arbete i städerna.

Systemet består alltså av tre delar: en jordfördelning som gör det omöjligt att
försörja sig på jordbruk och tvingar fram en reservarme av arbetskraft, ett arbets
förmedlingssystem som inte släpper in folk från bantustans som inte behövs i den
vita ekonomin och en kontroll över boende i städerna som ser till att afrikanerna
tvingas tillbaka till bantustans när de inte längre behövs som arbetskraft.

Tvångsförflyttning är en annan del av systemet. Sedan 1960 har mer än tre
miljoner afrikaner tvångsförflyttats till bantustans från förstäder där de bott "illegalt"
eller från s k "svarta fläckar" i för övrigt "vita" jordbruksområden. De flesta som
tvångsförflyttats hamnar i s k omflyttningsläger. En tredjedel av befolkningen i
bantustans beräknas bo i sådana läger.
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Figur 4.1 Bantustans
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En annan viktig del av bantustanpolitiken är att alla afrikaner skall tillhöra en
bantustan och ha "medborgarskap" där. När en bantustan förklaras "självständig"
innebär det att samtliga afrikaner som tillhör denna bantustan blir av med sitt syd
afrikanska medborgarskap. Ju fler "självständiga" bantustans, desto färre svarta
medborgare i Sydafrika. Apartheidsystemets logik fullföljs den dag alla bantustans
är självständiga och Sydafrika följaktligen inte har några svarta medborgare.

Apartheidregimen har infört lagar för bantustans som gör det möjligt för myndig
heterna där att sköta kontroll och repression mot det politiska motståndet. Lagar
som t ex möjliggör fängelse utan rättegång, bannlysning etc. Bantustans militär och
polis byggs upp under ledning av sydafrikansk och f d rhodesisk personal. Över
befälhavaren i Transkei t ex var fram till 1987 Ron Reid-Daily som var chef för
kommandoenheten Selous Scouts i Rhodesia under Smithtiden.

Genom att bygga upp en politisk struktur och förvaltning i bantustans skapar
apartheidregimen också en grupp svarta med intresse av att behålla status quo.
Samma sak gäller på det ekonomiska området, där ett svart borgarskap kan byggas
upp, som har ett eget intresse av att det nuvarande systemet behålls.

Fram till böljan av 1988 har fyra bantustans förklarats "självständiga": Transkei
1976, BophuthaTswana 1977, Venda 1979 och Ciskei 1981. Förberedelser för att
göra också KwaNdebele självständigt har pågått i flera år.

Gruvsektorn - dynamon, vinstmaskinen och livbojen

Det var med diamantutvinningen i Kimberley och guldutvinningen i Witwatersrand i
slutet av 1800-talet som grunden lades för en snabb kapitalistisk utveckling av den
sydafrikanska ekonomin.

Den viktigaste rollen har guldbrytningen spelat. Först bidrog den till ett om
fattande inflöde av utländskt kapital för nya investeringar och till stora vinster. En
del av dessa fördes ut ur landet, men gradvis ökade den sydafrikanska andelen i
gruvföretagen, vinsterna plöjdes ned i nya investeringar.

Via den sydafrikanska staten slussades en del av vinsterna till jordbrukssektorn,
där de utgjorde basen för ett snabbt expanderande kommersiellt jordbruk. En del av
vinsterna användes också för investeringar i tillverkningsindustri. Den sektorns
stora expansionsperiod kom dock först efter andra världskriget.

Gruvbolagen expanderade snabbt och kapitalet koncentrerades till några få före
tagsgrupper. I dag kontrolleras så gott som hela guldutvinningen av sex företag, de
flesta med ägarintressen i varandra. Gruvsektorn har varit förutsättningen för den
extrema kapitalkoncentration som råder i Sydafrika.

Försäljningen av guld har alltid stått för en dominerande del av landets export
intäkter, i början av 1980-talet för omkring hälften. Under den senaste tioårs
perioden har höga guldpriser vid flera tillfällen räddat den sydafrikanska ekonomin
från att hamna i väsentligt svårare kris än vad som blivit fallet.
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Tabell 4.2 Basdata om bantustans

Bantustan Yta Antal Antal "BNP"j "BNP" "Huvud-
(km2) områden inv 1985 inv 1985 1985 stad"

(1.000) (Rand) (milj R)

Bophuthatswana 40509 7 1 721 676 1163 Mmabatho
Ciskei 7760 18 750 529 397 Bisho
Gazankuiu 6565 4 620 371 230 Giyani
KaNgwane 3823 3 448 241 108 Louisville
KwaNdebele 920 l 286 182 52 Siyabuswa
KwaZulu 31000 11 4382 242 1062 Ulundi
Lebowa 21833 8 2157 250 540 Lebowakgomo
QwaQwa 655 1 209 526 110 Phuthaditjhaba
Transkei 42000 3 3000 453 1329 Umtata
Venda 6875 3 460 533 245 Thohoyandou

Summa 161940 14033 375 5266 ~
l:l..
<§,....

Källa: South Africa Foundation, 1988 Information Digest ~
""Davies - O'Meara - Dlamini: The Struggle for South Africa '"ir
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Huvuddelarna av Sydafrikas industriella organisation växte också fram som ett
resultat av gruvbolagens behov.

Gruvsektorn står för omkring 15% av BNP, 60-65% av exportinkomsterna och
en väsentlig del av statsinkomsterna. De mycket stora gruvfinansbolagen spelar en
viktig roll i Sydafrikas ekonomi och politik, särskilt världens största gruvkoncern,
Anglo-American Corporation, kontrollerad av familjen Oppenheimer.

Men den sydafrikanska gruvsektorn är inte bara guld och diamanter. Som
framgår av tabell 4.3 spelar Sydafrika en viktig roll som producent av ett antal andra
mineral: antimon, krom, mangan, platinametaller, uran, vanadin, sillimaniter (an
vänds huvudsakligen som eldfast infodring i industriugnar) och vermikulit (som
kan ersätta asbest). De minera1er som anses viktigast för västländerna är krom,
mangan, platinametallerna och vanadin.

Tabell 4.3. Sydafrikas andel av världsproduktionen och reserver
av vissa mineraler (1977-79)

Mineral

Antimon
Guld
Krom
Mangan
Platinametaller
Uran
Vanadin
Diamanter
Sillimaniter
Vermikulit

% av världs
produktionen

18
57
34
27
48
12
39
21
33
35

% av beräknade
reserver

5-7
49 - 60
62 - 81
37 - 46
71 - 75

17 - 49
7

39 - 40

Källa: Sydafrikas betydelse för världens råvaruförsörjning
(Kommerskollegium, 1981)

Redan på ett tidigt stadium litade guldgruvorna till staten när det gällde att åstad
komma tillräcklig tillgång på arbetskraft, beredd att arbeta till de låga löner guld
bolagen erbjöd. 1898 skapades det centrala rekryteringssystem som innebar att
gruvorna inte konkurrerade om afrikansk arbetskraft utan höll lika låga löner.
Mellan 1911 och 1970 sjönk reallönen för afrikanska guldgruvearbetare och skill
naden mellan svarta och vita gruvarbetares genomsnittslön ökade från 1: 10 tilll :20.
Under perioden 1971-75 ökade de svarta gruvarbetarnas reallöner kraftigt, därefter
har ökningstakten sjunkit igen.

Ökningen under 1970-ta1et hade flera orsaker: de snabbt stigande guldpriserna,
en kraftig ökning av den andel av gruvarbetarna som rekryterades i Sydafrika i
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stället för från grannländerna, osäkerhet hos gruvbolagen vad effekterna skulle bli
av utvecklingen i Angola och Mogambique, tillbakadragandet av migrantarbetare
från Malawi, strejker och andra missnöjesyttringar från gruvarbetarna.

Bland annat på grund av de låga lönerna för de afrikanska gruvarbetarna kunde
gruvbolagen göra stora vinster, som förutom till aktieutdelning och nyinvesteringar
också kunde slussas över till investeringar i jordbrukssektorn och industrin. Inte
minst viktigt var att guldförsäljningen genererade utländsk valuta som gjorde det
möjligt att importera industrivaror och i allt högre utsträckning kapitalvaror för att
bygga upp en inhemsk industri.

När det internationella guldpriset 1971 släpptes fritt från sin tidigare fasta nivå på
35 USD per ounce, innebar detta utomordentligt stora vinststegringar för gruv
bolagen. Vinsten per ton guldmalm var 1978 sex gånger större än 1970. Malmer
med låg guldhalt kunde brytas med vinst. På grund av guldutvinningen klarade den
sydafrikanska ekonomin den internationella konjunkturnedgången efter 1975
väsentligt bättre än den annars skulle ha gjort.

Guldet fortsatte att stiga till våldsamma höjder 1980, för att därefter sjunka, bl a
på grund av Reaganadministrationens stora budgetunderskott och därav föranledda
höga räntepolitik i USA. Detta fick naturligtvis konsekvenser för Sydafrika, vars
betalningsbalansproblem ökade. I mitten av 1980-talet låg guldpriset mellan 300
och 400 USD per ounce, varefter det ökade till i genomsnitt 450 USD under 1987,
vilket bidrog till att förbättra betalningsbalanssituationen.

Industrisektorn - snabbt expanderande, men utlandsberoende

Industrins snabba expansion kan visas med sektorns ökande andel av BNP, från
4% år 1911 till 23% år 1971, en nivå på vilken den legat sedan dess. Industrins
andel av BNP har sedan böljan av 1970-talet varit större än gruvutvinningens och
jordbrukets tillsammans. Antalet anställda inom industrin ökade från 120 000 år
1911 och 536000 år 1951 till 1 362000 år 1976 och 1 468000 år 1981.

Den sydafrikanska industrin är främst inriktad på hemmamarknaden. Den böljade
som komplement till gruvbolagen, fortsatte som konsumtionsvaruindustri bakom
gränsskydd och byggs nu ut för att också kunna producera maskiner och kapital
varor bakom gränsskydd. Den är fortfarande beroende av import av maskiner,
kapitalvaror och teknologi. I en studie från 1973 uppgav 3/4 av företagen att mer än
90% av den teknologi de använde kom utifrån. Denna andel har sannolikt minskat
men är fortfarande stor. Det märks på importen, som år 1980 till mer än hälften
bestod av maskiner och transportmedel (om posten "Övrigt", som bl a innehåller
olja och vapen, tas bort).

Den sydafrikanska industrin är i stort sett inte konkurrenskraftig internationellt,
däremot i närregionen. Omkring 10% av industriproduktionen exporteras, det mesta
till grannländerna.
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Det finns en inbyggd motsättning mellan industrins önskemål att vidga den in
hemska efterfrågan och andra delar av näringslivets önskemål om att hålla de
afrikanska arbetarnas löner nere. Förutsättningen för en väsentligt ökad inhemsk
efterfrågan är en ökad köpkraft hos de svarta, dvs högre löner. Detta skulle
sannolikt innebära att många vita jordbruk och såväl industrier som gruvbolag
skulle läggas ned eller öka sin mekaniseringsgrad, för att minska antalet anställda.

Jordbruket

Den kommersiella, av vita ägda, jordbrukssektorn växte fram i samband med guld
utvinningens expansion. Den baserades på den ökade efterfrågan från den snabbt
växande befolkningen som arbetade i och kring gruvorna. Den finansierades i stor
utsträckning med överskott från gruvorna som av de statliga myndigheterna
slussades över till jordbrukarna i form av lån och bidrag. Genom att med Land Act
hänvisa den överväldigande majoriteten av afrikanska jordbrukare till reservat som
utgjorde endast 8% av ytan och genom att starta en Land Bank 1912, som endast
lånade ut till vita jordbrukare, hindrade de statliga myndigheterna att de vita jord
bruken fick konkurrens av de svarta. Det hade nämligen visat sig omedelbart efter
det att gruvdriften kom igång, att de svarta småjordbrukarna snabbt reagerade på
den ökade efterfrågan och producerade överskott, som konkurrerade med de vita
jordbrukarnas.

Från denna tid härstammar uppdelningen i ett kommersiellt jordbruk, så gott som
helt ägt av vita jordbrukare och baserat på lågavlönad svart arbetskraft, och ett
"självhushållsjordbruk" i bantustans, bedrivet av svarta.

Det kommersiella jordbrukets andel av BNP har kraftigt sjunkit, men står för ca
10% av exportintäkterna, exklusive guldförsäljningen och 1/5 av antalet löne
anställda. Tabell 4.4 visar hur jordbrukets andel av BNP och sysselsättningen
minskat.

Det kommersiella jordbruket är också viktigt i Sydafrikas ekonomi, eftersom det
är integrerat med andra sektorer, framför allt industri som bearbetar jordbruksvaror
och som producerar insatsvaror för jordbruket.

Antalet vita jordbruk har gradvis sjunkit sedan 1950-talet och uppgår i början av
1980-talet till ca 85 000. På dessa jordbruk bor ca 350 000 vita, ca 250 000 färgade
och asiater och ca 3,1 milj afrikaner (inklusive familjemedlemmar). Antalet afri
kanska lantarbetare har minskat frän ca 1,4 milj 1971 till drygt 0,8 milj 1985.

Jordbruksproduktionen i det kommersiella jordbruket har ökat framför allt på
grund av att den odlade arealen ökat. Mekaniseringsgraden har också ökat, framför
allt på de större jordbruken. Många av de "vita" jordbruken har låg produktivitet.
Omkring 20% av de vita jordbrukarnas inkomster består av statsbidrag.
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Tabe114.4 Jordbrukets andel av BNP och sysselsättning (%)

År BNP Lönearbetare

1921 22 63
1950 18
1960 12
1970 8 33
1978 7 27
1986 6 20

Källor: J Nattrass: The South African Economy
R Ridell: Economic sanctions and the South African agricultural sector
Eill: Quarterly Economic Review

Genomsnittsstorleken på ett vitt jordbruk var över 1 100 ha år 1976, men den
siffran döljer stora skillnader. 5% av jordbruken stod för 40% av arealen, 24%
hade mindre än 50 ha. I dessa siffror ingår både odlad mark och betesmark.

Självhushållsjordbruken i bantustans ger lägre och lägre avkastning allteftersom
överbetning, erosion och överbefolkning ökar. I många områden, där tidigare afri
kanska familjer varit självförsörjande, bor efter regeringens tvångsförflyttningar av
totalt ca 3 milj människor så många att detta inte längre är möjligt. Bantustans blir
därmed beroende av import av spannmål från de kommersiella jordbruken.

De statliga!öretagen i nyckelsektorer

Förutom att införa lagar, som kontrollerar och reglerar den afrikanska arbetskraften
och garanterar de privata företagen tillgång på billig sådan, har staten också stora
företag av ekonomiskt och militärt strategiskt intresse.

Det har dels gällt att etablera tung industri, som det eventuellt skulle vara svårt att
förmå privat kapital att intressera sig för, dels att ha statlig kontroll över produk
tionen av strategiska varor och tjänster. Flera av de statliga bolagen har vuxit sig
mycket stora. Landets största statliga företag är South African Transport Services,
SATS, som kontrollerar de sydafrikanska järnvägarna, hamnarna och flygbolaget
South African Airways samt driver bussrörelse. SATS är det bolag som har flest
anställda i landet, drygt 270 000 år 1981.

Andra stora statliga bolag är elektricitetsbolaget ESCOM, järn- och stålbolaget
ISCOR, som kontrollerar mer än 75% av landets järn- och stålproduktion, SASOL,
som producerar olja från kol, ARMSCOR, som ansvarar för en stor grupp företag
som producerar vapen, ammunition och utrustning för den sydafrikanska krigs
makten. ARMSCOR är också ansvarigt för importen av krigsmateriel, vilket kräver
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speciella aktiviteter, eftersom FNs vapenembargo mot Sydafrika gäller sedan 1977.
Industrial Development Corporation, IDC, är ett stort statligt holdingbolag.

Sedan mitten av 1980-talet diskuteras privatisering av några av de statliga bo
lagen, både för att staten behöver de pengar en försäljning skulle innebära och som
en del av den privatiseringsideologi som vuxit fram i de flesta västländer.

Företagsägande koncentrerat till allt större och alltfärreföretagsgrupper

Den ökade kapitalkoncentrationen i den sydafrikanska ekonomin kan indelas i tre
perioder:

1) Kapitalkoncentrationen i gruvsektorn 1896-1920. Under denna period centra
liserades gruvkapitalet till de sex gruvkoncerner, som fortfarande tillsammans helt
dominerar gruvsektorn, samtidigt som flera av dem diversifierat sin verksamhet och
också har stora intressen i tillverkningsindustri, jordbruk och finansväsen.

2) Kapitalkoncentrationen i industrisektorn, 1945-1960. Först efter andra världs
kriget kom denna expansion på allvar igång. Flera av gruvkoncernerna, framför allt
Anglo American Corporation, satsade då stora resurser i industrisektorn. Efter det
att Nationalistpartiet bildat regering 1948 ökade också "boerkapitalets" expansion
med hjälp av regeringsåtgärder. Vidare medverkade regeringen till att bygga upp
stora statliga företag i nyckelsektorer.

3) Konsolidering och sammanvävning av de största företagsgrupperna, från 1960
och framåt. Den utvecklingen har lett till att i stort sett alla stora koncerner har
ägarintressen hos varandra och att direktörer och styrelsemedlemmar i olika kon
cerner sitter i varandras styrelser. Figur 4.2 på sid 52 visar hur relationerna mellan
de åtta största privata koncernerna såg ut 1981. Som framgår av figuren tillhör tre
av dessa "åtta-i-topp" koncerner "boerkapitalet".

Redan 1972, då en stor statlig utredning om kapitalkoncentrationen i den syd
afrikanska ekonomin gjordes, stod 5% av företagen för omkring 2/3 av den totala
försäljningen i landet. Sedan dess har kapitalkoncentrationen ökat ytterligare. Denna
utredning diskuterade i termer av enskilda företag. Om man tar hänsyn till att några
koncerner, t ex Anglo American Corporation, Barlow Rand, Federale Volks
beleggins och Anglovaal tillsammans år 1979 ägde uppemot 800 industriföretag,
inser man att koncentrationen är ännu högre.

Kapitalkoncentrationen har fortsatt under 1980-talet. Mellan 1983 och 1987
ökade de fyra största företagsgrupperna (Anglo, Sanlam, SA Mutual och Rem
brandt) sin sammanlagda andel av värdet på aktiebörsen i Johannesburg från 70%
till 83%.

Tabell 4.5 visar hur stora tillgångar de största privata och statliga företagen hade
1986. Av tabellen framgår att värdet av nio statliga företags (inkl centralbank, post
och Landbank) tillgångar är omkring 1/4 av de 50 största företagens sammanlagda
tillgångar. Värdet av Anglogruppens tillgångar är något större. De fyra största
privata koncernerna äger omkring hälften av totalen. Om de statliga företagen
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räknas bort är Anglogruppens andel 35% och de fyra största gruppernas är 65%.
Det enda riktigt stora uländska företaget med detta mått mätt är Stanbic, dvs
Standard Bank. Rembrandt-gruppen spelar i tabellen en mer undanskymd roll än
vid Johannesburgsbörsen, eftersom den består aven mängd företag med mindre
tillgångar än de femtio största.

Tabell 4.5 De 50 störstaa sydafrikanska företagens tillgångar 1986
(milj R)

Företag/företagsgrupp Tillgångar % av total % av icke
milj R statliga

Statliga företag 98.130 25,6

varav ESCOM (el) (35.664)
SATS (transporter) (12.614)
Reserve Bank (Centralbank) (13.617)

Anglo American-gruppen 100.973b 26,3 35,4

varav Anglo (21.409)
First National Bank (fd Barcl) (18.752)
TheBeers (10.241)
Southem Life (5.511)
Amic (5.052)
Amgold (5.038)

Sanlam-gruppen 48.205 12,6 16,9

varav Bankorp (14.436)
Gencor (11.424)
Sanlam (9.611)
Trustbank (8.410)

SA Mutual 19.030 5,0 6,7
Barlow Rand-gruppen 17.128 4,5 6,0
Liberty 15.500 4,0 5,4
Nedbank 13.785 3,6 4,8
Volksas 12.945 3,4 4,5
Rembrandt-gruppen 4.389c 1,1 1,5

Stanbic (Standard Bank) 20.352 5,3 7,1

a Rankade efter värdet på deras tillgångar
b Barclay's blev helt kontrollerat av Anglo 1987
c Spelar en blygsam roll i "50 i topp-listan", men är fjärde största ägargrupp på Johannesburgs-
börsen.
Källa: Top Companies, Supplement to Financial Mail, 22/5 1987.
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Figur 4.3 Anglo-American företagsimperium 1985-86
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Den största och mest kända av de sydafrikanska koncernerna är Anglo American
gruppen. Den är världens största gruvkoncern och äger dessutom både i och utanför
Sydafrika industrier, jordbruk, skogstillgångar, finansinstitutioner och försäk
ringsbolag. Dess totala tillgångar är lika stora som sammanlagda BNP i alla nio
SADCC-Iänderna.

Anglo American-gruppen äger drygt 2/3 av alla investeringar i Sydafrikas gruv
sektor, dess industriholdingbolag AMIC äger drygt 100 industriföretag i Sydafrika
och ett sextiotal utanför. Dess diamantbolag de Beers är världens största i sin sektor
och kontrollerar via Central Selling Organisation omkring 80% av världens
diamantförsäljning. Via holdingbolaget MINORCO, registrerat i Luxemburg, är
Anglo den största utländska investeraren i USA. Anglo har minoritetsintressen i en
rad av de övriga koncernerna och företagen i Sydafrika, t ex Barlow Rand, South
African Breweries och SANLAMs gruvholdingbolag Gencor. Genom att många
amerikanska och engelska företag från 1985 har sålt sina investeringar i Sydafrika
har Anglo-koncernens dominans ökat ytterligare. Dess andel av totala börsvärdet på
Johannesburgsbörsen ökade från 54 % år 1985 till 60 % i slutet av 1986.

Utländskt kapital

Som framgått tidigare finansierades en väsentlig del av de omfattande investe
ringarna i guldutvinningens tidiga period med utländskt kapital. Framför allt var de
brittiska investeringarna stora. Inom gruvsektorn har sedan det sydafrikanska
inflytandet ökat. Men utländska investeringar och lån från internationella banker har
strömmat in i Sydafrika och spelat en viktig roll när det gäller expansionen av
industri, bankväsen och gruvsektorn. Värdet av de totala utländska investeringarna i
Sydafrika framgår av tabell 4.6. Den kraftiga ökningen 1985 beror på att den syd
afrikanska randens värde sjönk till mellan 1/2 och 1/3 av den tidigare kursen i
förhållande till övriga västvalutor.

Någon statistik med exakt fördelning på länder finns inte publicerad, men be
räkningar ger vid handen att hälften av dem kommer från Storbritannien. Omkring
600 brittiska företag hade 1984 investeringar i Sydafrika, omkring 300 företag från
USA och lika många från Västtyskland. Både när det gäller direkta och indirekta
investeringar dominerar dessa tre länder.

De utländska direktinvesteringarna är koncentrerade till industri, handel, gruv
utvinning och finansväsen. Fram till slutet av 1970-talet utgjorde de i genomsnitt ca
1/3 av totalinvesteringarna i dessa sektorer. I de mest expansiva och sofistikerade
industribranscherna som kemisk industri och elektronik dominerar den utlandsägda
delen.
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Tabell 4.6. Utländska investeringar i Sydafrika (milj R vid resp
års slut)

År

1952
1955
1957
1962
1967
1972
1977
1982
1985
1986

Direkta
investeringar
17360
27927

1431
1790
2682
5252
8848

17 360
27927
27551

Indirekta
investeringar
33245
55534

1421
1488
1936
4337

12797
22509
55534
44353

Totala
investeringar
40605
83461
2852
3278
4618
9589

21645
39869
83461
71904

Källa: South African Reserve Bank, Quarterly Bulletin

Särskilt i dessa sektorer, men även i andra, står de utländska företagen inte bara för
kapital utan också för teknologi. Tillgången på teknologi utifrån är utomordentligt
viktig för att expandera industrisektorn och åstadkomma den nationella ekonomi
med stor självförsörjningsgrad som apartheidregimen har haft som ett viktigt mål
under lång tid. I en studie från 1974 beräknades att teknologiöverföring utifrån låg
bakom ca 40% av den sydafrikanska ekonomins tillväxt under perioden 1957-72.

Oppositionen mot apartheidsystemet växte kraftigt och organiserades bättre under
1980-talet. Botha-regimen mötte detta med dels löften om reformer, dels ökat för
tryck. Massmedias reportage om detta förtryck bidrog till att opinionen i Europa och
USA för sanktioner mot Sydafrika stärktes kraftigt, vilket i sin tur bidrog till att
regeringarna i flera länder införde vissa sådana sanktioner. (Sanktionerna diskuteras
utförligare i kap 9.)

Sanktioner, hot om sanktioner, den sociala och politiska oron och dåliga eko
nomiska tillväxten i Sydafrika innebar för utländska investerare högre risker och
sämre vinstprognoser. Nettokapitalflödet (i storleksordningen 2 mdr USD både
1985 och 1986, väsentligt mindre 1987) började gå ut ur landet. Utländska direkt
investeringar slutade i stort sett och efterträddes av försäljning av redan gjorda in
vesteringar till sydafrikanska intressen.

Under tvåårsperioden 1986-1987 såldes omkring 150 USA-ägda företag och ca
60 brittiska, däribland några av de mest kända transnationella företagen som
General Motors, Ford, IBM, Coca Cola, Pepsi Cola, Kodak, General Foods,
Apple Computer, Singer, Barclay's Bank, Standard Bank och Citibank.

Detta innebär i de flesta fall inte att moderbolagen avslutar sina kontakter med
Sydafrika. De levererar sina produkter, delar och teknologi och får inkomster i form
av export- och licensintäkter. Företagen i Sydafrika ägs av den tidigare inhemska
företagsledningen eller något stort sydafrikanska företag. Bl a har Anglo-American
koncernen på detta sätt relativt billigt fått eller ökat kontrollen över f d Barclays
Bank, Citibank och Ford.

55



Sydafri!w i södra Afri!w

Den sydafrikanska ekonomins sårbarhet

Apartheidregimen framhåller gärna hur avancerad industrisektor landet lyckats
bygga upp och hur man gradvis kunnat minska beroendet av omvärlden, både när
det gäller militär och civil produktion. Tillväxten i den sydafrikanska ekonomin var
också udder hela efterkrigstiden fram till 1980 snabb, i genomsnitt drygt 6% per år
under perioden 1960-70 och knappt 4% 1970-81. Industrisektorn har vuxit
väsentligt snabbare. Men den är en stor nettoimportör, som måste försörjas med
utländsk valuta som gruvdriften och jordbruket tjänar in.

Liksom för de flesta länder i världsekonomin har tillväxttakten i Sydafrika sjunkit
sedan slutet av 1970-talet. Realt minskade Sydafrikas BNP både 1982-83 och
1985. I genomsnitt var tillväxten 1% per år under perioden 1980-87, dvs väsentligt
lägre än befolkningstillväxten. De betalningsbalans- och budgetproblem som apart
heidregimen ställts inför skulle ha varit betydligt större om inte guldpriset från 1978
ökade kraftigt för att nå en topp i början av 1980. Därefter sjönk det fram till 1985
varefter det ånyo ökade så att genomsnittet för 1987 i dollar räknat var mer än
dubbelt så högt som genomsnittet för 1978 (se tabell 4.7 ).

Tabell 4.7 Genomsnittligt guldpris på
Londonmarknaden 1974-1987

Åf
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

USD/ounce
159
161
125
148
193
307
613
460
376
424
360
317
368
447

Guldprishöjningen har bidragit till att dölja strukturella brister i den sydafrikanska
ekonomin och därmed landets ekonomiska sårbarhet som ökat från slutet av 1970
talet.

Den ekonomiska sårbarheten kan sammanfattas i följande punkter:
- För valutaintäkterna är Sydafrika beroende av guldpriset. Med det guldpris som

gällt de senaste åren har guldförsäljningen stått för nästan lika stora valutaintäkter
som all annan varuexport tillsammans. En sänkning eller höjning av priset på
Londonmarknaden med en USD per ounce innebär motsvarande inkomstförlust,

56



Sydafrikas ekonomiska struktur

resp vinst för Sydafrika med 20 milj USD. Om guldpriset sjunker blir Sydafrika i
motsvarande mån beroende av investerings- och lånekapital utifrån för att finansiera
den omfattande import som krävs för att fortsätta att bygga ut industrisektorn.

- Sydafrika är beroende av oljeimport. SASOLs tre olja-ur-kol-fabriker klarar
maximalt 1/3 av oljekonsumtionen även med de restriktioner på bensinförbrukning
som råder i landet.

- Industrisektorn är i hög grad beroende av teknologi och komponenter utifrån.
Detta gäller både den militära och den civila industrin. Officiellt sägs att Sydafrika
producerar 70% av den militära utrustningen. Men då glömmer man att en stor del
av den inhemskt producerade utrustningen består av importerade komponenter. Den
utländska teknologins roll är mycket stor i industrisektorn, speciellt i hög
teknologiska branscher som elektronik och kemi.

- Kostnaderna för att upprätthålla apartheidsystemet utgör en tung budgetpost.
Budgetbidragen bara till de fyra s k "självständiga" bantustans uppgick 1986 och
1987 till totalt 2,3 mdr R eller 3% av de totala budgetutgifterna. Att ha en juridisk
och administrativ apparat för att upprätthålla 14 parallella myndigheter i varje
sektor, t ex undervisningsministerier och skolväsen för vita, asiater, s k färgade
och svarta i Sydafrika samt för de tio bantustans - är dyrbart. Ännu kostsammare är
de snabbt stigande utgifterna för militär och polis för att trycka ner den sociala och
politiska oppositionen i landet, ockupera Namibia och attackera grannländerna.

Apartheidsystemets inbyggda motsättningar gör det också sårbart. Tidigare
diskuterades ofta en motsättning mellan "brittiskt" och "boer"-kapital, liksom en
motsättning mellan de i huvudsak brittisktägda företagen och den boerkontrollerade
regeringen och förvaltningen. Det "brittiska" kapitalet skulle önska en uppluckring
av apartheidsystemet, som bromsade företagens utveckling, medan boerintressena i
första hand av "ideologiska skäl" skulle önska en fortsättning och skärpning av
apartheidsystemet.

Utvecklingen sedan andra världskriget har ändrat konstellationen inom "det vita
samhället". Som framgått av tidigare avsnitt har dels en fortsatt btpitalkoncentration
ägt rum, dels har genom ett antal regerings- och förvaltningsbeslut "boer"-kapitalet
expanderat kraftigt och dels har en sammanvävning av "brittiskt" och "boer"-kapital
ägt rum.

Huvudmotsättningen inom den "vita" ekonomin går därför nu mellan storkapitalet
å ena sidan och de mindre företagen och de vita/löneanställda i både privat och
offentlig sektor å den andra.

Storkapitalet önskar en uppmjukning av apartheidsystemet, dels i form av ökad
flexibilitet att anställa afrikansk arbetskraft på kvalificerade poster, dels för att öka
köpkraften i samhället.

Ökad köpkraft för afrikanerna kan endast åstadkommas genom att de får högre
löner. En sådan utveckling hotar mängder av mindre företag liksom en stor del av
de vita jordbrukarna och - om guldpriset inte är tillräckligt högt - många av guld
gruvorna. En ökad flexibilitet, när det gäller att anställa afrikaner på kvalificerade
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arbeten, hotar många vita löneanställda i industri och förvaltning. Från dessa
grupper är motståndet därför starkt.

Den här motsättningen är alltså inbyggd i själva apartheidsystemet. Höjda löner
resulterar också i ökad mekanisering i industri och jordbruk, vilket åtminstone på
kort sikt ökar det redan stora antalet svarta arbetslösa. Sannolikt skulle också ett
antal vita industriarbetare bli arbetslösa. En expansion av industrisektorn med ökad
mekanisering skulle också innebära ökad import.

Faktaruta
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Apartheidsystemets viktigaste lagar

Ett omfattande komplex av lagar reglerar apartheidsystemet.
Många infördes innan begreppet apartheid lanserades, men
med samma syfte: att skapa och upprätthålla ett samhälls
system som säkrar en hårt kontrollerad och billig arbetsstyrka,
som utgör basen för den nödvändiga kapitalackumulationen
i det vita sydafrikanska samhället. Lagarna har blivit alltmer
heltäckande och är ofta så flexibelt utformade att de kan
användas mot allt som uppfattas som ett hot mot systemet
eller dess företrädare.

De viktigaste lagarna gäller följande områden:
- Jordfördelningen
- Kontroll över de svartas boende och förflyttning i landet

Arbetsmarknaden
- Politisk representation
- Säkerhetslagar
- Bantustans

Jordfördel ningslagar

Natives Land Act 1913 och Natives Land and Trust Act 1936,
med tillägg 1954 och 1964, fördelar landets yta så att 13% är för
afrikanerna, som utgör 75% av befolkningen och 87% är för
de vita, som utgör 13% av befolkningen. Tilläggen innehåller
bl a regler som kraftigt minskar antalet svarta arrendatorer
vid vita jordbruk.

Lagar som kon trollerar boende och förflyttning

Till denna kategori hör passlagarna, av vilka de första in
fördes i Kapkolonin 1760 och gällde slavar. Sedan har en rad
passlagar införts för olika kategorier människor, både före och
efter det att Sydafrikanska Unionen bildades 1910.

Natives Abolition of Passes and Coordination of Documents
Act 1952, ersatte den tidigare omfattande floran av pass med
ett standardpass, kallat referensbok. Alla afrikaner över 16 år
måste alltid bära detta pass, som innehåller uppgifter om
bostadsort, arbetsgivare, arbetstillstånd m m. Referensboken
måste kunna uppvisas på anfordran. Mellan 200 000 och
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250 000 afrikaner dömdes fram t o m 1985 årligen för brott
mot passlagarna, dvs därför att de inte kunnat visa upp sitt
pass för polisen.

Group Areas Act 1950 bestämmer var vita, asiater och s k
färgade får bo i städerna. De afrikaner som tillåts bo i städerna
tilldelas bostadsområden enligt Black (Urban areas) Consoli
dation Act, 1957 och 1966. Genom Natives (Urban Areas)
Amendment Act, 1955, infördes kontroll av inflödet av
afrikaner till städerna. För att få stanna mer än tre dygn i ett
stadsområde måste en afrikan ha arbetstillstånd. Enda
undantaget från denna regel finns angivet i paragraf 10 och
gäller afrikaner som bott i samma stadsområde sedan födseln
eller arbetat tio år för samma arbetsgivare eller 15 år för olika
arbetsgivare i samma stadsområde.

Law on Cooperation and Development Act, 1983, skärpte
restriktionerna i paragraf 10. Bland annat måste personer med
rättigheter enligt denna paragraf äga det hus de bor i för att få
ha sina familjer hos sig. Dessförinnan hade paragraf 12 i
Natives (Urban Areas) Amendment Act ändrats år 1978. Den
handlar om afrikaner som är utländska medborgare, som
aldrig kan erhålla rättigheter enligt paragraf 10. Genom att
ändra definitionen av utlänningar från "inte född i Syd
afrika" till "inte sydafrikansk medborgare" utesluts alla per
soner som är födda efter det att "deras" bantustan blivit
"självständigt" från möjligheten att få paragraf lO-rättigheter.
Om ett par generationer kommer detta att gälla alla afrikaner.
Vita invandrare, däremot, blir automatiskt sydafrikanska
medborgare efter fem år och deras barn ifrån födseln.

Abolition of Influx Control Act, 1986 innebar att vissa av
de tidigare passlagarna upphävdes, bl a Black (Urban areas)
Consolidation Act och dess tilläggslagar. Identitetshandlingar
gällande alla invånare infördes och domstolarna slapp att
hantera en kvarts miljon ärenden rörande brott mot pass
lagarna. I stället infördes andra regler för ;1tt kontrollera dem
som försöker bosätta sig i av myndigheterna inte godkända
områden.

Black Communities Development Amendment Act, 1986
ger vissa möjligheter för afrikaner att få full äganderätt till
tomt och hus i afrikanska stadsdelar.

Arbetsmarknadslagar

Industrial Consolidation Act, 1924, behandlade överhuvud
taget inte afrikanska anställda och uteslöt därmed dessa från
vad lagen handlade om, nämligen möjligheter att förhandla
kollektivt och bilda fackföreningar. Native Labour (Settle
ments of Disputes) Act, 1953, förbjöd afrikaner att strejka.

Industrial Conciliation Amendment Act, 1979, som efter ett
antal ändringar heter Labour Relations Act, 1981, ger ut
rymme också för afrikaner i fackföreningar som låter regi-
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strera sig och sina medlemmar och som följer de mycket
komplicerade regler som gäller vid förhandlingar och fackliga
aktioner och som bl a innebär, att man måste ha myndighets
godkännande för att genomföra en strejk.

En annan typ av arbetsmarknadslagar har upprättat s k
färg-barriärer inom olika yrken genom att utesluta afrikaner
från arbeten som klassificerats som mer kvalificerade. Sådana
lagar var t ex Native Building Workers Act, 1951, och para
graf 77 i Industrial Conciliation Act, 1956. De flesta s k
färgbarriärIagar togs bort med Labour Relations Act. Ett viktigt
undantag gäller gruvarbetarna, där Mines and Works Act,
1911, med tillägg gäller och u tesluter afrikaner från vissa
arbeten.

I början av 1988 lade Botha-regimen fram ett förslag till ny
arbetsmarknadslag, Labour Relations Amendment Bill. Om
förslaget antas innebär det att många av de fackliga rättigheter
som afrikaner erhöll 1979 och 1981 tas bort eller kraftigt
begränsas. Bl a begränsas möjligheterna till lagliga strejker
ytterligare. Företagen får rätt att använda sig av selektiv
återanställning efter strejk och kan åtala facket för förluster på
grund av strejk. Lagförslaget innebär också att sympati- och
solidaritetsstrejker förbjuds och minskar arbetstryggheten.

Lagar som gäller politisk representation

När Sydafrikanska Unionen bildades 1910 var alla icke-vita i
Transvaal och Oranjefristaten, som styrts av boerna, ute
slutna från all representation politiskt. I Natalprovinsen hade
bri tterna lå ti t indierna ha viss begränsad rös trä tt och i
Kapprovinsen gällde ett politiskt system där rätten att rösta
hängde samman med inkomst- och egendomskriterier, inte
med hudfärg. Detta gav framför allt en del av de s k färgade
rösträtt. Genom nya lagar begränsades de icke-vitas rösträtt
ytterligare. Först så att de endast kunde rösta på vita, som
skulle representera deras intressen, och slutligen så att inte
ens denna möjlighet stod till buds i och med Separate
Representation of Vo ters Amendment Act, 1968.

Sydafrikas nya Grundlag, 1984, införde ett system med tre
kamrar i parlamentet, en för vita, en för färgade och en för
asiater. Representanter för dessa röstas in av respektive be
folkningsgrupp. Kamrarna kan besluta i frågor som anses
gälla just den folkgruppen. I övriga frågor sker den parla
mentariska behandlingen av kamrarna gemensamt. Det
innebär att den vita kammaren har absolut majoritet, vilket
framgår av figur 4.4 på sid 64. Liksom tidigare saknar
afrikaner enligt den nya konstitutionen alla möjligheter till
politisk representation.



Sydafrikas ekonomiska struktur

Lagar om bantustansystemet

Dessa kan delas in i två kategorier: sådana som gör det
möjligt att tvångsförflytta "onödiga" afrikaner i vita områden
till bantustans och sådana som ger "regeringar" och
"myndigheter" i bantustans administrativ och polisiär makt
över de människor som "tillhör" dessa områden.

Till den första kategorin hör de tidigare redovisade lagarna
om jordfördelning och om boende- och flyttningskontrolL
Förutom dessa finns t ex Prevention of Illegal Squatting Act,
1951, som gör det möjligt att tvångsförflytta svarta jord
brukare från landsbygdsområden som förklarats vara reser
verade för vita, s k svarta fläckar.

Till den andra kategorin hör Promotion of Bantu Self
Government Act, 1959, som delade upp afrikanernas 13% av
landet i tio separata administrativa områden, bantustans. Den
lade också ansvaret för dessa bantustans förvaltning på
särskilda myndigheter i dessa.

Bantu Homelands Citizenship Act, 1970, anger att alla
afrikaner i Sydafrika är medborgare i en bantustan, oavsett
om de bor där eller inte. Allteftersom bantustans blir "själv
ständiga stater" blir också dessa afrikaner "utlänningar" i
Sydafrika, dvs förlorar sitt sydafrikanska medborgarskap.
Detta har hittills skett med ca 9 miljoner afrikaner.

Black States Constitution Act, 1979, ger regeringarna i alla
bantustans omfattande makt att t ex fängsla utan rättegång,
förbjuda möten och bannlysa personer och organisationer.

Restoration of South African Citizenship Act, 1986, innebär
att de som är "medborgare" i "självständiga" bantustans åter
kan få bli medborgare i Sydafrikanska Republiken, förutsatt
att de uppfyller vissa villkor. De ska nämligen ha bott i Syd
afrika redan innan deras respektive bantustan blev "själv
ständigt" (vilket innebär 1976 för TranskeC 1977 för
BophuthaTswana, 1979 för Venda och 1081 för Ciskei) och
fortsatt att bo i Sydafrika sedan dess. Det handlar alltså om
dem som blev "medborgare" i "självständiga" bantustans,
men aldrig bott där. Andra "medborgare" i dessa "själv
ständiga" bantustans som bott permanent mer än fem år i
Sydafrika kan också söka sydafrikanska medborgarskap. Det
har beräknats att ca 1,75 miljoner människor skulle klara
denna lags villkor, medan ca 7 miljoner inte gör det.

Säkerhetslagar

Många lagar för att skydda apartheidsystemet mot opposition
har införts sedan 1910. Efter 1948 har de skärpts, samtidigt
som nya lagar införts. Hela komplexet av säkerhetslagar
ersattes 1982 av Amended Internal Security Act. Det innebär
att bl a följande lagar finns med, ibland efter viss moder
nisering:
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- Suppression of Communism Act, 1950, som förbjuder
kommunistpartiet och all kommunistisk verksamhet. Lagen
definierar som kommunism bl a allt som bidrar till att upp
muntra fientliga känslor mellan europeiska och icke
europeiska raser i landet. Utan rättslig prövning kan en
person enligt denna lag placeras i husarrest.

- Terrorism Act, 1967, med dödsstraff för terrorism, en
verksamhet som definieras mycket allmänt och bl a in
kluderar att störa statens verksamhet och skapa fientliga
känslor mellan vita och svarta.

- Public Safety Act, 1953, som gör det möjligt att införa
undantagstillstånd medelst dekret, dvs utan vanlig lag
stiftning.

- Criminal Procedure Act, 1955, med tillägg 1965, som
tillåter fängslande utan rättegång i 180 dagar.

- The Riotous Assembly Act, 1956, som begränsar
möjligheterna att samlas till möten.

- Unlawful Organizations Act, 1960, som ger presidenten
rätt att förklara en organisation olaglig och upplösa den.

- Publications and Entertainment Act, 1962, som gör det
olagligt för tidningar att kritisera apartheid för att vara
orättvist.

- Affected Organizations Act, 1974, som ger regeringen
möjlighet att förklara en organisation "påverkad" (affected)
och därmed förhindra den från att ta emot bidrag från ut
landet.

Förutom de redan existerande lagarna inför Amended
InternaI Security Act ett antal nya, bl a förbud mot "skrämsel"
(intimidation). Det innebär att det är brottsligt att förleda eller
tvinga någon att utföra eller underlåta att utföra en handling.
Bevisbördan ligger på den åtalade. Maximistraffet är tio års
fängelse och lagen tycks vara införd för att hindra t ex
hyresbojkotter, bussbojkotter och liknande aktioner.

Demonstrations in or near Court Building Prohibition Act,
1983, förbjuder varje demonstration eller samling inom 500
m från en domstolsbyggnad. Lagen tycks i första hand vara
riktad mot anti-apartheidorganisationer.

Enligt Protection of Information Act, kan tidningsansvarig
eller journalist som publicerar konfidentiell information
eller officiella dokument dömas till tio års fängelse eller höga
böter. Regeringen kan förhindra publicering av varje slag av
information som den anser känslig.

National Key Points Act, 1980, ger försvarsministern rätt att
beordra företag som anses särskilt viktiga att sätta upp
industrimilis och genomföra andra åtgärder för att försvara
anläggningar.

I enlighet med Public Safety Act proklamerades den 21 juni
1985 undantagstillstånd i ett trettiotal distrikt i landet. Detta
upphävdes den 7 mars 1986.
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Den 12 juni 1986 återinförde president Botha undantags
tillståndet, nu för hela landet. I maj 1988 är det fortfarande i
kraft.

Undantagstillståndet ger bl a polis och militär rätt att
fängsla och förhöra vem som helst i 14 dagar om de anser att
detta är nödvändigt för att upprätthålla allmän ordning. Polis
och militär kan också göra hus- och personundersökningar
utan papper från domstol eller annan myndighet. Vem som
helst kan utsättas för "kontroll" utan någon föregående
prövning. Ingen som agerar för myndigheterna under
undantagslagarna kan åtalas för sin verksamhet.

Skrivna eller på andra sätt framförda uttalanden som
betraktas som subversiva kan beslagtas. Omfattande restrik
tioner för hur begravningar får gå till har införts. Möten är
förbjudna i många områden. Innehav av T-tröja, flaggor eller
märken med förbjudna organisationers namn eller emblem
är förbjudna. Massmediacensur är införd och i mars 1988
förbjöds flera oppositionella tidningar, bl a "New Nation"
och "The South". Censuren innebär att vare sig inhemska
eller utländska journalister kan filma, fotografera eller skriva
om oppositionen och hur den tar sig uttryck, annat än i form
av den information som polis och militär lämnar.

Promotion of Orderly Internai Politics Bill är ett lagförslag
som presenterades i början av 1988. Om det införs kommer
användningen av utländska fonder för politiska ändamål att
förbjudas. Eftersom det senare definieras av myndigheterna
som i stort sett all opposition, stoppas därmed en stor del av
det utländska stödet till organisationer och grupper som på
något sätt är kritiska mot apartheid.

Andra delar av apartheidlagstiftningen

Till dessa hör t ex de lagar som reglerar den segregerade ut
bildningen med Bantu Education Act, 1953. Coloured Peoples'
Education Act, 1963, Indian Education Act, 1965, och Extention
of University Education Act, 1959.

Slutligen skall nämnas de lagar som förbjudit äktenskap
och sexuellt umgänge mellan människor från olika ras
grupper, Prohibition of Mixed Marriages Act, 1949, och
Immorality Amendment Act, 1950. Dessa lagar upphävdes
1985.
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Figur 4.4. Den nya sydafrikanska grundlagen, 1984
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5. REGIONENS EKONOMISKA STRUKTUR

Gruvutvinningen, migrantarbetarsystemet och reservatpolitiken är tre komponenter
som präglat södra Afrikas ekonomiska struktur. De har starka band sinsemellan och
har utgjort basen för den utveckling som resulterat i dagens situation, med gruv-,
industri- och finanskapitalet i Sydafrika som regionens ekonomiska centrum och
grannländer och bantustans som dess periferi. De vita i Sydafrika, som utgör 4-5%
av regionens befolkning, erhåller eller kontrollerar minst hälften av regionens in
komster.

Gruvhantering

Södra Afrika är en av världens mineralrikaste regioner. Även om Sydafrika domi
nerar, är tillgångarna inte koncentrerade till detta land. I Namibia utvinns mest uran
i regionen, i Botswana mest diamanter, i Zambia mest koppar. Angola är det enda
landet i regionen där man utvinner olja. Tabell 5.1 visar produktion, kända reserver
och ägandeförhållanden i de olika länderna.

Tre av SADCC-länderna har nästan mono-mineral-ekonomier: Angola med olja,
Botswana med diamanter och Zambia med koppar. Tre av länderna har få kända
eller utvecklade mineraltillgångar, nämligen Malawi, M09ambique och Tanzania.
Två länder har tömts på viktiga mineraler, nämligen Lesotho på diamanter och
Swaziland på järnmalm och snart också på asbest. Swaziland har dock stora kol
tillgångar och diamantfyndigheter som började utvinnas 1984. Om ungefär 15 år
anses de nu kända kopparfyndigheterna i Zambia vara helt exploaterade. Slutligen
finns Zimbabwe, där utvinning aven lång rad mineraler äger rum utan att något
mineral dominerar.

Kontrollen över mineralutvinningen ligger i huvudsak hos ett antal transnationella
gruvbolag, dels genom ägande men också genom kontroll över teknologi, före
tagsledning och försäljning. De Beers hade fram t o m 1985 företagslednings- och
teknologiavtal för diamantgruvan i Angola, och kontrollerade försäljningen genom
Central Selling Organisation.

Anglo American Corporation har 20% av aktierna i Hwangie Collieries i
Zimbabwe, men fungerar också som administrativa och tekniska rådgivare.

Dominerande bland gruvbolagen är Anglo American-gruppen. Andra trans
nationella gruvbolag med intressen i regionen är Lonrho, AMAX, Union Carbide,
Rio Tinto Zinc och Falconbridge samt energibolagen Gulf Oil, Texaco, Shell och
BP. AMAX tycks vara på väg ut ur regionen, eftersom man sålt sitt aktieinnehav i
Tsumeb i Namibia och i Zambia Consolidated Copper Mines.

Anglo American-koncernen spelar en stor roll i hela regionen. De Beers är ägare
till eller delägare i alla diamantgruvorna, dvs också de i Namibia, Botswana,
Angola och Tanzania. Genom Central Selling Organisation står De Beers också för
försäljningen av diamanter. Vidare har Anglogruppen intressen i bl a utvinningen
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av vanadin, koppar, bly och zink i Namibia, koppar-nickel i Botswana, koppar i
Zambia och kol, koppar, nickel, järn, stål och ferrokrom i Zimbabwe.

Om man också räknar in Anglogruppens intressen i jordbruks-, skogs- och
industrisektorn i Malawi, Swaziland och Zimbabwe samt migrantarbetarlönernas
betydelse för valutaintäkterna i Lesotho, Malawi, Moc;ambique och Swaziland kan
slutsatsen dras att samtliga SADCC-Iänder utom Tanzania och Angola (trots
diamantgruvan) i väsentlig grad är beroende av Anglogruppen för sina valuta
inkomster.

Migrantarbetarsystemet

Gruvbolagen baserade redan från den tidiga expansionen sina vinster på låga löner
till de afrikanska gruvarbetarna, som framgått av kapitel 4. Systemet med migrant
arbetskraft var en viktig förutsättning för att hålla dessa låga löner. Situationen från
gruvbolagens utgångspunkt redovisas också i kapitel 4. Här skall effekterna på
utbudssidan diskuteras, dvs de länder varifrån migrantarbetarna kommer. Littera
turen om detta ämne är omfattande och här finns endast utrymme för några
huvudpunkter.

Som framgår av tabell 5.2 var Mo<;ambique fram till slutet av 1920-talet det
dominerande ursprunget för migrantarbetare. 1905 kom nästan 3/4 av gruv
arbetarna därifrån och 1927 fortfarande omkring hälften. De stora gruvbolagens
gemensamma rekryteringsorganisation, WNLA, fick redan 1902 av de portugisiska
kolonialmyndigheterna monopol på att rekrytera gruvarbetare i södra Mo<;ambique.
Detta monopol upphävdes inte förrän på 1960-talet.

Från början av 1930-talet ökade rekryteringen av gruvarbetare i Sydafrika och
Lesotho. Under andra världskriget ökade andelen gruvarbetare från själva Syd
afrika ytterligare och uppgick till över 2/3. Därefter ökade ånyo rekryteringen i
Mo<;ambique och i Malawi. I början av 1970-talet arbetade drygt 100000 gruv
arbetare från vardera av dessa länder i de sydafrikanska gruvorna.

Den tydligaste trenden från mitten av 1970-talet är den kraftiga ökningen avan
talet gruvarbetare från Sydafrika. Som framgår av tabellen fördubblades deras antal
från 1976 till 1979 och deras andel ökade från 1/3 till närmare 60%.

Orsakerna till att gruvbolagen länge använt sig av migrantarbetare från grann
länderna redovisades i kapitel 4. Faktorerna bakom den förändring som skedde i
början av 1970-talet var både internt sydafrikanska och regionala.

Strejker och oroligheter vid gruvorna under 1971-1973 påverkade sannolikt
gruvbolagen. Trots ökad mekanisering i gruvorna gäller att särskilt guldutvinningen
i existerande gruvor är arbetsintensiv. Prisökningen på guld från 1971 resulterade i
att gruvbolagen önskade öka produktionen, bl a genom att börja utvinning i gruvor
som tidigare inte varit lönsamma. Detta innebar ökad efterfrågan på arbetskraft.
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Tabell 5.1 Södra Afrika - produktion av några viktiga mineraler 1982

ANG =Angola MOe;: == Mo<;ambique TAN =Tanzania ZIM =Zimbabwe
BOT =Bo!Swana SWA =Swaziland ZAM =Zambia NAM =Namibia

MineraVmetall ANG BOT MOe;: SWA TAN ZAM ZIM SADCC %av NAM Syd- Totalt %av
totalt väst- afrika södra väst-

världen Afrika världen

Guld (ton) - 0,4 13,4 13,8 1,4 - 664,3 678,1 70

Nickel 17,8 13,4 31,2 8 20,5 51,7 13
(1000 ton)

Koppar 18,0 530 25 573 9 49 207 829 13
(1000 ton)

Kobolt (ton) 254 - 2300 98 2652 18

Krom 432 432 9 2162 2594 53
(1000 ton)

Ferrokrom - - 200 200 12 - 570 770 47
(100 ton) ::=:;,

'"00

Kol (tusen ton) 415 500 100 604 2 969 4 590 O 140137 144627 5
c:;"- ;:,

'";:,
'"Diamanter 1400 7 770 300 9 470 28 1010 8 850 19330 58 '"(1000 karat) ~
;:,
<::>
~

Asbest 100 250 350 <;;"
(1000 ton) tr

'""Källa: Rävarugruppen l::

0\ ~
:::-.l ....
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1974 stoppade president Banda i Malawi den sydafrikanska rekryteringen i landet,
efter en flygolycka där 74 malawiska gruvarbetare dödats. Delvis kompenserades
detta under 1974 och 1975 med ökad rekrytering i M09ambique. Men gruvbolagen
beslöt efter M09ambiques självständighet att minska rekryteringen också därifrån.
Skälen till detta var förmodlingen flera. Dels en viss osäkerhet om hur FRELIMO
regeringen i M09ambique skulle agera. Dels en ovilja att fortsätta det lönesystem
som bl a innebar att en del av gruvarbetarnas löner betalades ut i guld till det tidigare
officiella guldpriset, dvs 35 USD per uns. Efter det att guldpriset 1971 släppts fritt
tillföll skillnaden portugisiska kolonialadministrationen och efter självständigheten
M09ambiques regering. Rekryteringen i M09ambique skars 1977 ned till ca 35 000
per år, vilket motsvarade omkring 1/3 av de högsta rekryteringssiffrorna. Under
samma period ökade rekryteringen i Lesotho något, men inte tillräckligt för att
kompensera bortfallet från M09ambique och Malawi.

Under 1980-talet har andelen migrantarbetare i de sydafrikanska gruvorna varit
omkring 40%. För gruvbolagen är det viktigt att behålla de erfarna gruvarbetare
som rekryteras främst från Lesotho och M09ambique. Det visar bolagens reaktioner
när regimen hotat med att förbjuda sådan rekrytering.

I Sydafrika ökade arbetslösheten bland de svarta. Tvångsförflyttningen av tre
miljoner människor till bantustans innebar ökad trängsel och möjligheterna att för
sörja sig på jordbruk i dessa områden försämrades. Med en nedåtgående kon
junktur från mitten av 1970-talet ökade arbetslösheten också utanför bantustans.

Den genomsnittliga reallönen för en afrikansk guldgruvearbetare sjönk från 1889
till 1921. Därefter ökade den något men fram till 1970 var den lägre än i slutet av
1800-talet. I början av 1970-talet höjdes lönerna kraftigt, vilket hade samband med
den redovisade situationen. En förutsättning för att rekrytera flera gruvarbetare i
Sydafrika var en minskning av löneskillnaden mellan industri och gruvor. 1971 var
en afrikansk industriarbetares genomsnittslön tre gånger så stor som en gruv
arbetares. 1976 hade skillnaden minskat så att industriarbetarlönen låg en halv gång
högre än gruvarbetarlönen. Detta innebar en kraftig reallön~ökning för gruv
arbetarna.

För migrantarbetarna i gruvorna var ofta alternativen sämre, trots de låga lönerna
fram till början av 1970-talet. För att tjäna kontanter, dels för att betala skatt, dels
för att köpa varor kunde t ex en småjordbrukare i M09ambique arbeta som lant
arbetare i Zimbabwe, Sydafrika eller i M09ambique eller söka sig till städerna i
M09ambique. Lantarbetarlönerna var ännu lägre än gruvarbetarlönerna. Och de
sydafrikanska gruvorna betalade något mer än de i Zimbabwe. Lantarbete i
M09ambique var det allra sämsta alternativet. Möjligheterna att få lönearbete i stä
derna i M09ambique var mycket små. De sydafrikanska gruvarbetarrekryterings
kontoren fanns på många platser i M09ambique, medan osäkerheten att få arbete i
städerna var stor.

För grannländernas ekonomier betydde migrantarbetet bl a:
- Den mest produktiva arbetskraften på landsbygden lämnade landet för perioder på
ett eller ett och ett halvt år. Visserligen sköts familjejordbruket i hög grad av
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kvinnorna, men vissa tyngre uppgifter ligger på männen, t ex röjning av ny mark.
Deras bortovaro betydde ofta lägre produktion i jordbruket.
- Familjernas dagliga försörjning måste ofta klaras med självhushållsjordbruk. I
den meningen subventionerade och subventionerar grannländerna, eller rättare sagt
familjejordbruken i dessa länder, Sydafrika.
- Familjesplittringen skapade och skapar sociala problem, som drabbar både
individer och samhälle.
- Många familjejordbrukare alienerades inför sin roll som jordbrukare, även sedan
de slutat att arbeta i gruvorna.
- Samtidigt innebar migrantarbetet inkomster för staten, särskilt under den period
då en del av lönerna betalades i guld. (Gäller M09ambique.)

Helt klart är att omfattande migrantarbete resulterar i att de områden varifrån
migrantarbetarna kommer knyts närmare det område där arbetet utförs, och att en
stor andel av arbetsstyrkan integreras i en annan nations ekonomi. Migrantarbetar
systemet och transportlederna har varit de främsta instrumenten för att göra södra
Mo<;ambique till en ekonomiskt naturligare del av Transvaal än av det övriga
Mo<;ambique. För Lesotho är situationen extrem. Omkring 80% av de lesothiska
lönearbetarna arbetar i Sydafrika, de flesta i gruvorna. Som framgår av tabellen
fördubblades antalet lesothiska gruvarbetare från början av 1960-talet till slutet av
1970-talet. Detta återspeglar sannolikt förutom gruvbolagens rekryteringspolitik
också ökade svårigheter att i Lesotho försörja sig på familjejordbruk, vilket bl a
beror på ökat befolkningstryck och erosion.

Förutom att större delen av Lesothos arbetsmarknad ligger i Sydafrika har denna
utveckling inneburit att överföringar från migrantarbetarna, tillsammans med in
komster från tullunionen med Sydafrika, Botswana och Swaziland, är den domi
nerande valutainkomstkällan.

Reservatsystemet

Bakom systemet att reservera vissa - mindre bördiga - områden för afrikanska
jordbrukare och andra - mer bördiga - för europeer, ligger inte bara gruvbolagens
behov av arbetskraft. De vita jordbrukarna behövde många afrikanska lantarbetare;
Kolonialadministrationerna behövde afrikansk arbetskraft för vägbyggen, järn
vägsbyggen och annat grovarbete.

En förutsättning fOr att få afrikanerna att "frivilligt" söka lönearbete var att de inte
kunde erhålla motsvarande inkomster genom att sälja överskott från familjejordbruk
och att de var tvungna att betala utgifter kontant. Det senare åstadkoms bl a genom
att s k hyddskatt eller andra skatter infördes. Vidare ökade intresset för kontant
inkomster genom att industrivaror blev vanligare och attraktiva.

Åtskilliga studier har visat att den afrikanska småbonden, när han fick chansen att
sälja överskott till nyetablerade marknader, t ex sådana som uppstod i samband med
att gruvutvinning påbörjades eller missionsstationer etablerades, snabbt ökade sin
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produktion. Så länge denna möjlighet förekom var det svårt att utan direkt tvång
förmå männen att lämna jordbruk och familj för att ta lönearbete i gruvor, på
plantager eller i industrier.

Genom att tränga ihop afrikanerna i tättbefolkade reservat, där jordarna var
mindre bördiga och som låg längre ifrån de nyetablerade marknaderna, försvårades
deras möjligheter att klara sina kontantinkomster på endast det jordbruket gav.
Genom att de vita jordbrukarna dessutom fick statligt stöd i form av krediter,
rådgivning och subventioner kunde de också konkurrera ut de afrikanska jord
brukarna. Även andra diskriminerande åtgärder, som att förbjuda afrikaner att odla
vissa grödor, användes ibland.

Resultatet av dessa åtgärder var att antalet afrikaner som sökte arbete i gruvor och
på de vita jordbruken, även till de låga löner som arbetsgivarna var beredda att
betala, ökade kraftigt.

Gruvbolagens behov tillfredställdes ändå inte under den tidiga gruvexpansionen.
1905 började man importera gruvarbetare från Kina, eftersom antalet afrikaner som
lät rekrytera sig inte räckte till. Den kinesiska gruvarbetanmporten stoppades dock
snabbt på grund av opposition i England, som fram till Sydafrikanska Unionens
bildande 1910 var kolonialmakt. Senare vidtogs ytterligare åtgärder i Sydafrika för
att öka utbudet av afrikansk arbetskraft. Bl a infördes lagar som innebar att alla
afrikaner som bodde i städer utan att ha arbete och arbetstillstånd kunde sändas till
reservaten. Där var det redan överbefolkat, så deras möjligheter att överleva be
rodde på om de kunde få arbete i gruvor eller på jordbruk.

De viktigaste orsakerna till att systemet med särskilda reservat för afrikanerna
infördes i regionen, var alltså dels behovet av lönearbetare till expanderande gruv
utvinning och kommersiellt jordbruk, dels de vita nybyggarjordbrukamas intressen
av att minska konkurrensen från det afrikanska jordbruket.

I Sydafrika åstadkoms, som tidigare redovisats, reservaten genom Natives Land
Act 1913 och Natives Land and Trust Act 1936 med vissa tillägg.

I Sydrhodesia infördes den första lagen om särskilda reservat för afrikaner 1920.
En ny jordfördelningslag kom 1930 och ytterligare en 1969. Den senare delar upp
jorden i tre kategorier: för vita kommersiella jordbruk och rancher, för individuella
afrikanska jordbrukare och för merparten av de afrikanska småjordbrukarna reser
vat s k Tribal Trust Lands. De omkring 6 000 kommersiella vita jordbruken täckte
omkring hälften av landets yta, medan ca fem miljoner afrikaner på landsbygden
fick dela på den andra hälften, med sämre jordar och mindre nederbörd. Efter
självständigheten har ett jordomfördelningsprogram påbörjats i Zimbabwe, som
fram till 1984 inneburit att ca 30 000 afrikanska familjer erhållit egna småjordbruk.

I Zambia försökte kolonialadministrationen, efter det att Storbritannien 1924
övertagit administrationen från British South Africa Company, att locka vita ny
byggare till området. Stora områden reserverades för dessa och 1930 beräknades
60 000 afrikaner ha tvingats bort från sin mark. Intresset från europeernas sida var
måttligt. Antalet europeiska jordbruk översteg aldrig l 300 och på 1940-talet fick
kolonialadministrationen lov att återlämna en del landområden till afrikanskt jord-

71



Sydafrika i södra Afrika

bruk för att undvika att de i ännu högre grad förbuskades och infekterades av
tsetseflugor.

I Mo~ambique förekom inte samma reservatsmodell som i de brittiska kolo
nierna. Däremot tvingades afrikanska jordbrukare iväg för att lämna plats för
portugisiska nybyggare i de bördigaste floddalarna. Motsvarande gällde i Angola,
där portugiserna uppmuntrades att starta kaffeplantager. I Malawi och Botswana
reserverades relativt små områden för vita jordbrukare. I Swaziland hade Swazi
Nation (den traditionella institution som domineras av de ledande swaziska famil
jerna) genom olika avtal blivit av med 60% av landets yta, framför allt till brittiska
och sydafrikanska företag. Gradvis köptes en del av dessa områden tillbaka, så att
Swazi Nation nu beräknas ha kontroll över drygt hälften av landets yta.

I Namibia infördes samma reservatsmodell som i Sydafrika. Det hade för övrigt
tyskarna gjort i sin version redan innan Sydafrika började administrera området
1919.

Det afrikanska jordbruket

Migrantarbetarsystemet och reservatspolitiken har kraftigt påverkat det afrikanska
familjejordbrukets situation. De är i södra Afrika mer involverade i penning
ekonomin än i många andra afrikanska länder. Eftersom jordarna i reservaten ofta
är dåliga och befolkningstrycket starkt är det på många håll inte ens möjligt att klara
den egna familjens försörjning, än mindre producera överskott. Särskilt svår är
situationen i de sydafrikanska bantustans. Ett exempel därifrån på makronivå: Den
sk Tomlinsonkommissionen skrev i sin rapport 1955 att med planerad utveckling
skulle reservaten - dvs de områden som nu kallas bantustans maximalt klara 2,4
miljoner människors försörjning. Vid den tidpunkten bodde där 3,6 miljoner
människor. Nu bor över 8 miljoner där och erosionen har på 30 år ytterligare för
sämrat odlingskapaciteten.

Ofta talar man om ett "modernt" och ett "traditionellt" jordbruk i Afrika. Det
moderna jordbruket producerar i huvudsak för avsalu och har större inslag av
maskiner och kemiska medel. Dess produktivitet är högre. Det traditionella jord
bruket anses producera för den egna familjen, med mycket primitiv teknologi och
låg avkastning. Ofta betraktas dessa sektorer som åtskilda från varandra - en dual
ekonomi - vilket knappast är korrekt i allmänhet och i synnerhet inte i södra Afrika.
Sektorerna hänger i stället ihop, och det traditionella jordbrukets låga produktivitet
beror delvis på den moderna sektorns utveckling.

I de portugisiska kolonierna vidtogs ytterligare åtgärder från kolonialadministra
tionens sida, som försvårade för de afrikanska småbönderna att försörja den egna
familjen. I Mo<;ambique infördes t ex tvångsodling av bomull 1938. I mitten av
1940-talet odlade nästan en miljon männniskor i norra M~ambique bomull. Resul
tatet kommenterades av biskopen av Beira på följande sätt:
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Sedan bomullsodlingen infördes har stora områden med bördig jord slutat att
producera livsmedel för befolkningen och det har uppstått hunger i regionen. I en
av mina församlingar har dödens vålnad slagit ned över befolkningen på grund av
bristen på livsmedel. Jag känner till några distrikt där afrikanerna endast får 50-90
escudos för sin skörd. Om de i stället hade odlat andra grödor än bomull i detta
område skulle skörden kunna säljas för 2 000-4 000 escudos.

Det moderna jordbruket är ofta subventionerat på olika sätt: låga priser på in
satsvaror, gratis rådgivning, producentpriser som är högre än världsmarknads
priserna etc. Samtidigt har den historiska utvecklingen inneburit att det afrikanska
familjejordbruket på flera sätt är diskriminerat. Ingen eller mycket begränsad
tillgång på krediter, rådgivning och insatsvaror. Ett geografiskt läge som gör det
svårare att konkurrera med de kommersiella jordbruken som vanligen ägs av vita.
Samt en grundläggande faktor: att reservatspolitiken innebar att de bördigaste
jordarna reserverades för de vita. Utvecklingen i Zimbabwe efter självständigheten
visar att om familjejordbrukarna får stöd i form av t ex bättre utsäde, insatsvaror
och krediter kan de kraftigt öka sina skördar till den nivå som sätts av jord
kvaliteten. I några länder, främst Zambia och Moc;ambique, finns en outnyttjad
jordpotential som kan utnyttjas redan utan fårgående jordreform.

Livsmedelsförsörjningen i regionen

Den långvariga torkan i regionen 1981-83 innebar att spannmålsproduktionen i
samtliga länder sjönk under eller mycket under den normala. Det innebar också att
en trendrnässig nedgång i jordbruksproduktionen per invånare kraftigt förstärkts
och att svält drabbat befolkningen i vissa områden. Till och med Sydafrika, som
normalt producerar omkring fem miljoner ton majs mer än vad som konsumeras i
landet, tvingades 1984 och 1985 importera denna basfåda, varav en del ifrån
Zimbabwe. Att majsöverskottet ett normalår är så stort innebiir inte att befolk
ningens behov av majs inte skulle vara större. Däremot att dess köpkraft och
därmed efterfrågan inte är större. Överskottet kan därför säljas, t ex till grann
länderna. Detta innebär dock förlust för den sydafrikanska staten. De vita jord
brukarna i Sydafrika är nämligen kraftigt subventionerade.

Även under normala skördeår måste flera av länderna i regionen importera majs,
som är stapelfödan i hela regionen. (Endast i Botswana odlas det mer av något
annat sädesslag, nämligen sorghum.) Permanenta majsimportörer är Botswana,
Lesotho, Swaziland och Moc;ambique. Samtliga SADCC-länder importerar vete
och/eller vetemjöl för stadsbefolkningens bröd. 1980, som var ett relativt dåligt
skördeår får många länder, beräknas SADCC-länderna sammanlagt ha importerat
ca 700 000 ton majs, 550 000 ton vete och 150000 ton ris.

I Zimbabwe produceras ett "normalår" ett majsöverskott på omkring en miljon
ton. Det innebär att Zimbabwe ensamt skulle kunna täcka övriga SADCC-länders
importbehov av majs, förutsatt att dessa kan betala och transporterna fungerar.
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Kolonialt transportniit

Transportnätet följer det vanliga koloniala mönstret. Järnvägarna, ofta byggda i
slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet, förbinder gruvor och jordbrukscentra
i inlandet med hamnar vid kusten för att skeppa ut råvaror. Som framgått av kapitel
4 byggde British South African Company flera av regionens järnvägar. Tvär
förbindelserna är få. (Se figur 5.1.)

De järnvägar som byggts på senare tid har haft strategisk ekonomisk betydelse.
Det gäller dels järnvägen från Zambia till Dar es Salaams hamn i Tanzania, som
kraftigt minskar Zambias beroende av koppartransporter söderut. Vidare järnvägen
från Zimbabwe över Beitbridge, som byggdes under UDl-tiden för att öka Syd
rhodesias möjligheter att transportera via Sydafrika, och därmed undvika de inter
nationella sanktioner som beslutats av FN. Ytterligare en järnväg byggs från norra
Transvaal i Sydafrika genom norra Swaziland för att kopplas till den existerande
järnvägen till hamnen i Richards Bay i Sydafrika. Den kommer att göra Sydafrika
mindre beroende av hamnen i Maputo och samtidigt dra in Swaziland hårdare i det
sydafrikanska transportnätet.

Förutom i Sydafrika, Zimbabwe och Zambia är huvudvägnätet rudimentärt i
regionen. l Moc;ambique t ex har regeringen sedan självständigheten börjat bygga
en huvudväg som skall förbinda landets norra och södra delar. Någon sådan
byggde nämligen aldrig kolonialadministrationen.

Under senare år har flygnätet och telekommunikationerna mellan SADCC
länderna byggts ut, så att förbindelser kan upprätthållas utan att gå via vare sig
Sydafrika eller de f d kolonialmakterna. Utbyggnaden är långtifrån klar, men
situationen har väsentligt förbättrats.

Industriproduktion

Tabell 5.3 visar industriproduktionens andel av BNP och den andel av befolk
ningen i arbetsför ålder som är anställd i industrisektorn i de olika länderna i
regionen.

Sydafrikas industriproduktion är ca fem gånger så stor som SADCC-ländernas
gemensamma. BLS-ländernas industri är dominerad av sydafrikanska intressen.
Sydafrikanskt kapital finns också i väsentlig utsträckning i industrisektorn i
Zimbabwe, liksom i mindre utsträckning i Malawi ocn Moc;ambique.

I Zimbabwe och Sydafrika har industrin kommit några steg längre än till enkel
importsubstituerande tillverkning och övrig tillverkning för hemmamarknaden. I
Swaziland är de få större företagen inriktade på den sydafrikanska marknaden.

I Angola och Moc;ambique avbröt självständigheten en snabb industriutbyggnad
som startade på 1960-talet, när den portugisiska kolonialmakten släppte in utländskt
kapital. I Luanda och Maputo växte under denna period upp industrier, huvud
sakligen inriktade på att producera konsumtionsvaror för den växande gruppen
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portugiser. Viss tung industri upprättades också, t ex järn- och stålindustri, olje
raffinaderi, konstgödselfabrik och sammansättningsfabriker för jordbruksmaskiner
och lastbilar. Dessa anläggningar är nu omoderna och i dåligt skick.

Karta 5.1 Järnvägsnätet i södra Afrika-regionen

~ ca

Källa: SADCC och A New History of Southern Africa

I mitten av 1970-talet fanns det sex "industricentra" utanför Sydafrika i regionen:
Salisbury (nuvarande Harare) och Bulawayo i Rhodesia, Luanda i Angola,
Louren<;o Marques (nuvarande Maputo) i Mo<;ambique, Ndola i Zambia och
möjligen Dar es Salaam i Tanzania. I mitten av 1980-talet utnyttjas produktions
kapaciteten i rimlig utsträckning endast i Harare och Bulawayo, medan utnyttjande
graden på övriga platser är mycket låg, samtidigt som åtskilliga anläggningar för
fallit och måste upprustas för att kunna användas igen.
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Utrikeshandel

Samtliga länder i södra Afrika baserar sin export på råvaror. För de flesta kommer
inkomsterna från några få varor, vilket framgår av tabell 5.4. För Angola och
Zambia står en produkt för nästan 90% av de totala exportintäkterna och för
Botswana är motsvarande andel 2/3. För alla länder utom Zimbabwe står tre
produkter för mer än hälften av exportinkomsterna.

Tabell 5.3 Industrisektorns andel av produktion och sysselsättning (%)

Land

Angola
Botswana
Lesotho
Malawi
Ma<;ambique
Swaziland
Tanzania
Zambia
Zimbabwe
Namibia
Sydafrika

a) inkl gruvdrift
b) exkl självhushållsjordbruk

Tillverknings
industrins andel
av BNP 1985

13a)
6

13
12
13
23

5
22
29

5
23

Industrins andel
av sysselsätt
ningenb) 1980

16
8
4
5

18
9
6

11
15

29

Källor: Peet : Manufacturing industry and economic development in the SADCC countries (1983).
The World Bank: Toward Sustained Development in Sub-Saharian Africa (1984). World
Development Report (1987) EID Country Reports

Alla länder i regionen har också en likartad importstruktur med stor andel industri
varor, kapitalvaror och insatsvaror, som köps från framför allt EG-Iänderna och
USA. Undantag från denna regel är BLS-staterna som tar en mycket stor del av sin
import ifrån Sydafrika.

Utrikeshandelns typiska u-landsmönster gör ländernas ekonomier sårbara för
världsmarknadsprisernas svängningar på exportråvarorna och de ständiga pris
ökningarna på industrivaror och kapitalvaror i industriländerna. Samtliga länder är
också beroende av teknologiimport för att utveckla den moderna sektorn, aven om
det är en väsentlig gradskillnad mellan t ex Sydafrika och Malawi.
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Tabell 5.4 Södra Afrikas länder de viktigaste exportvarornas andel
av totala exporten

Land Tre största exportvaror % av totala exporten
största tre största

År

Angola 1. råolja; 2. raffmerade oljeprod; 90
3. kaffe

Botswana 1. diamanter; 2. koppar-nickel; 75
3. kött

Lesotho 1. ull o mohair; 2. industriprod; 36
3. diamanter

Malawi 1. tobak; 2. te; 3. socker 54

M~ambique 1. räkor; 2. cashewnötter; 3. socker 48

Swaziland 1. socker; 2. träv. o massa; 3. frukt 40

Tanzania 1. kaffe; 2. bomull; 3. sisal 48

Zambia 1. koppar; 2. kobolt; 3. zink 80

Zimbabwe 1. tobak; 2. guld; 3. ferrolegeringar 20

Namibia 1. uran; 2. diamanter; 3. andra min. 38

Sydafrika 1. guld; 2. andra min.; 3. metaller 40

Källa: Bill Quarterly Economic Reviews

97 1985

90 1986

71 1983

79 1986

80 1986

76 1986

58 1986

1985

48 1986

83 1986

63 1986
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6. SADCC-LÄNDERNAS EKONOMISKA BEROENDE
AV SYDAFRIKA

Tabell 6.1 på sid.79 visar översiktligt på vilka områden de olika SADCC-länderna
är ekonomiskt beroende av Sydafrika, med en ungefärlig uppdelning på mycket
starkt, starkt, svagt och inget beroende. Ett visst mått av subjektivitet finns natur
ligtvis med i bedömningen, eftersom några allmänt gällande kriterier inte finns.

Tabellen ger en statisk bild av situationen i början av 1980-ta1et. I den här föl
jande genomgången land för land ska jag också diskutera de tydligaste möjlig
heterna att minska det nuvarande beroendet.

Faktaruta Begreppet beroende

Begreppet beroende kan vara svårt att handskas med. Eko
nomiska relationer mellan två länder eller företag skapar
vanligen någon form av ömsesidigt beroende. Men när den
ena parten är väsentligt starkare än den andra uppstår en
obalans. Den kan användas av den starkare för att tvinga den
svagare att genomföra åtgärder mot sin vilja också på andra
områden än där beroendet föreligger. Eller den starkare
parten kan genomföra åtgärder som kostar honom litet, men
är till väsentligt större skada för motparten, därför att denne
vidtagit någon åtgärd på ett annat område som den starkare
ogillat. En del teoretiker talar i dessa sammanhang om två
slags beroenden. Det första är det kortsiktiga, innan det finns
möjlighet att vidta anpassningsåtgärder. Det kallas känslighet
(sensitivity). Det andra är det långsiktiga beroende som
kvarstår när anpassningsåtgärder för att minska det aktuella
beroendet har vidtagits. Det kallas sårbarhet (vulnerability).
Ett exempel: Lesothos geografiska läge gör att dess beroende
av Sydafrika när det gäller transporter kommer att vara
mycket stort både på kort och lång sikt. Det är då en mycket
liten skillnad mellan känslighet och sårbarhet. För Zimbabwe
är däremot skillnaden på samma område stor, eftersom på
längre sikt i stort sett alla transporter kan gå via Mo<;ambique.

Av de nio SADCC-länderna är sex "landlocked", dvs saknar egen kust och är
därför beroende av att transportera sin export och import via andra länders hamnar.

I förhållande till Sydafrika är Lesotho och Botswana mest beroende. Till
sammans med Swaziland ingår dessa länder sedan 1910 i en tullunion med Syd
afrika, Southern African Customs Union (SACU). Medlemskapet i tullunionen har
sannolikt ökat de tre ländernas importberoende av Sydafrika, även om omfattande
import därifrån säkert skulle ha skett också utan tullunion.

För de tre länderna utgör inkomsterna från tullunionen en väsentlig del av deras
statsinkomster. Tullunionen presenteras närmare i faktarutan på sid 88.
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Tabell 6. 1 SADCC-Iändemas ekonomiska beroende av Sydafrika på olika områden

Land

Sektor Angola Botswana Lesotho Malawi M~ambique Swaziland Tanzania Zambia Zimbabwe

Transporter Inget Mkt starkt Mkt starkt Svagt Svagta Starkt Inget Starkt Starkt
Telekommunikationer Inget Inget Svagt Inget Inget Inget Inget Inget Inget
Import, allmänt Svagt Mkt starkt Mkt starkt Starkt Svagt Mkt starkt Inget Starkt Starkt
Import, spannmål Inget Starkt Starkt Inget Starkt Starkt Inget Starkt Inget
Import, oljeprod. Inget Mkt starkt Mkt starkt Inget Svagt Mkt starkt Inget Inget Svagt
Import, övr. energi Inget Starkt -86 Mkt starkt Inget Svagtb Starkt Inget Inget Inget
Export Svagt Svagt Mkt starkt Svagt Svagt Starkt Inget Svagt Svagt
Gruvutvinning Svagt Mkt starkt Inget Inget Inget Starkt Svagt Starkt Starkt
Industri Inget Starkt Mkt starkt Starkt Svagt Starkt Inget Inget Starkt
Jordbruk Inget Svagt Starkt Svagt Svagt Starkt Inget Svagt Svagt
Bankväsen Inget Starkt Mkt starkt Inget Mkt starkt Inget Inget Starkt
Migrantarbetare Inget Starkt Mkt starkt Starkt Starkt Svagt Inget Inget Inget
Budgetinkomster Inget Mkt Starkt Mkt starkt Svagt Svagt Mkt starkt Inget Svagt Svagt

a En viktig inkomstkälla är avgifter i Maputo-hamn och på järnvägen för sydafrikanska varor. Däremot är M~bique
inte beroende som de andra länderna av att transportera sina varor via Sydafrika
b El från Cabora Bassa, som går via transformatorstation i Sydafrika till Maputo-områdel
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Fram till 1976 var alla tre länderna också medlemmar i en valutaunion med Syd
afrika. Detta år bröt sig Botswana ur unionen och upprättade sin egen centralbank
och valuta. Därmed har Botswanas regering möjlighet att minska den sydafrikanska
inflationens verkningar på den botswanska ekonomin. Naturligtvis påverkas
Botswana ändå väsentligt av de penning- och valutapolitiska åtgärder Sydafrika
vidtar. Lesotho och Swaziland ingår fortfarande i valutaunionen, även om de skaf
fat sig egen valuta, som är bunden till den sydafrikanska randen.

Av de tre s k BLS-staternas är Lesothos läge svårast. När det gäller transporter
och kommunikationer med omvärlden är landet helt i händerna på Sydafrika.
Nästan all import och 1/3 av exporten sker med Sydafrika. Det är via detta land som
alla oljeprodukter kommer och normala skördeår importeras omkring 40% av
Lesothos spannmålskonsumtion därifrån. Antalet lesothiska lönearbetare i Syd
afrika är fyra gånger så stort som antalet lönearbetande i Lesotho. Den del av
migrantarbetarnas löner som i form av pengar eller varor förs hem till Lesotho är
åtta gånger större än exporten och finansierar normalt över hälften av importen.

Inkomster från tullunionen stod 1985/86 för 2/3 av statsinkomsterna. Industri,
distribution och bankväsen är också sektorer med väsentligt sydafrikanskt in
flytande.

Sydafrika har använt Lesothos beroende vid olika tillfällen för att sätta press på
landets regering att inte tillåta ANC-flyktingar i landet. Genom grundligare gräns
kontroll har Sydafrika skapat brist på varor i Lesotho och långa köer för både varu
transporter och migrantarbetare. Denna metod användes bl a strax före militär
kuppen 1986 i vilken premiärminister Jonathan och hans regering ersattes med mer
samarbetsvilligt folk.

Oljeförsörjningen är en annan känslig punkt för Lesotho. Landets nuvarande
kapacitet att lagra oljeprodukter motsvarar några dagars konsumtion. Hotet att
minska antalet migrantarbetare från Lesotho har framförts flera gånger.

Efter decenniers diskussioner skrevs 1987 avtal om vatten och vattenkrafts
projektet Highlands Water Scheme, som ska förse Sydafrika och Lesotho med el
kraft och den sydafrikanska industrin med vatten.

Lesotho har på grund av sitt geografiska läge liten möjlighet att minska sitt
beroende. Sårbarheten är nästan lika stor som känsligheten. På ett par punkter vid
tar man dock åtgärder. Oljelagringskapaciteten skall ökas. Ett nytt flygfält blev klart
1985 vilket åtminstone i princip gör flygtrafIken mindre beroende av Johannes
burgs flygplats. Vidare har en telelänkstation byggts, som innebär att telefon och
telex inte behöver gå via Johannesburg.

Som framgår av faktarutan på sid 95 har Lesotho vid åtskilliga tillfällen utsatts
för sydafrikanska kommandoräder. Bl a har två av de mot apartheidregimen mest
kritiska f d ministrarna i Jonathans regering mördats, liksom sydafrikanska flyk
tingar och civila lesothier.

Även Botswana är mycket beroende av Sydafrika för sina transporter till om
världen och tar 80% av sin import därifrån. Exporten, däremot, går i hög grad till
andra länder. Dock kräver t ex exporten av kött till EG kylvagnar för järnvägs
transporten till sydafrikansk hamn. De har ibland inte funnits tillgängliga när
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Botswanas regering röstat i FN eller uttalat sig offentligt pä ett sätt som apartheid
regimen ansett förgripligt.

Oljeimporten kommer via Sydafrika och till 1982 befann sig Botswana i samma
situation som Lesotho. Nu finns lagringskapacitet för tre mänaders konsumtion.
Men det tog över ett är innan oljebolagen fick tillständ av apartheidregimen att
leverera olja till sina cisterner.

Ett normalt skördeär importeras omkring hälften av spannmålskonsumtionen,
vanligen frän Sydafrika.

En allt större del av den ekonomiska tillväxten, valutaintäkterna och stats
inkomsterna kommer ifrån diamantutvinningen, som sker i samarbete mellan
botswanska staten och det sydafrikanska företaget de Beers, som ocksä kontrollerar
all försäljning. Skatteinkomster och vinster från diamantutvinningen samt in
komster frän tullunionen stod 1985/86 för ca 2/3 av statsinkomsterna.

Liksom i Lesotho kontrolleras i Botswana en väsentlig del av varudistribution,
industri och bankväsen av sydafrikanska intressen.

Till skillnad frän Lesotho kan Botswana minska beroendet av Sydafrika när det
gäller transporter och utrikeshandel, framför allt genom att i ökad utsträckning an
vända Zimbabwe. Transporterna blir dock dyrare, eftersom sträckorna till ham
narna i Moc;ambique är längre. Dessutom förutsätter detta alternativ att järnvägs
och hamnkapaciteten i Zimbabwe och Moc;ambique förbättras, liksom säkerhets
läget i M09ambique.

Botswana har vidtagit ätgärder som minskar landets infrastrukturella beroende av
Sydafrika. Vägen till Zimbabwe-gränsen har förbättrats, järnvägen upprustats, en
ny internationell flygplats har byggts, telefonförbindelser med omvärlden sker via
satellit och inte via Johannesburg. Vidare togs ett nytt kolkraftverk i bruk 1987,
som skall göra Botswana mindre beroende av elektricitet frän det sydafrikanska
nätet.

Tullunionen gör industrin beroende av den sydafrikanska, också därför att import
därifrån är svär att konkurrera med för lokala producenter. Zimbabwe är naturligt
vis en alternativ importör, men hittills har importen därifrän inte ökat särskilt
mycket. Tvärtom har ett antal zimbabwiska företag flyttat till Botswana, varifrän de
exporterar till Zimbabwe.

Genom den snabba ekonomiska tillväxten sedan självständigheten har Botswana
skaffat sig ökade ekonomiska möjligheter att minska beroendet av Sydafrika. Sam
tidigt har den ekonomiska tillväxten inneburit att beroendet blivit mer sofistikerat. I
vissa fall har det blivit ömsesidigt, t ex när det gäller diamantutvinningen, där de
Beers omfattande investeringar gör att bolagets intresse av att undvika störningar
blir stort.

Den sydafrikanska militära destabiliseringen mot Botswana har ökat, framför allt
frän 1985 (se faktarutan sid 95).

Av BLS-staterna har Swaziland mest intensivt samarbetat med apartheidregimen,
trots att landets geografiska läge gör det mindre sårbart än bäde Lesotho och
Botswana. Den minimala swaziska ekonomin - 600 000 invänare och BNP som
motsvarar 0,6% av Sydafrikas - är, liksom Lesothos och Botswanas, strukturellt
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infogad i den sydafrikanska. 80% av importen kommer från Sydafrika, inkl alla
oljeprodukter och ca 20% av spannmålskonsumtionen. Sydafrikanska företag har
stort inflytande bl a när det gäller industri- och jordbruksinvesteringar, distribution,
tele och post. Åtskilliga tekniker och företagsledare är sydafrikaner.

Man håller på att bygga en huvudväg till gränsen mot M09ambique. Efter det att
den sista järnmalmen fraktats iväg 1980, är transporterna på järnvägen till Maputo
mycket mindre. Järnvägsförbindelsen med den sydafrikanska hamnen Richards
Bay har gjort att en större del av Swazilands utrikeshandel transporteras den vägen.

Intäkterna från tullunionen utgjorde 1985/86 drygt 60% av statsinkomsterna.
Möjligheter finns för Swaziland att i väsentlig utsträckning minska såväl

transport- som utrikeshandelsberoendet med hjälp av M09ambique, förutsatt att
detta lands ekonomiska och säkerhetspolitiska situation förbättras. Swazilands
regering tycks dock snarare inrikta sig på att ytterligare bygga ut länkarna till Syd
afrika, bl a genom att låta sydafrikanska järnvägsbolaget bygga en järnväg genom
landet från Transvaal till hamnen i Richards Bay.

De ekonomiska relationerna mellan Angola och Sydafrika har minskat sedan
landet blev självständigt 1975. När de Beers företagslednings- och försäljnings
kontrakt med det angolanska diamantbolaget 1985 gick ut, förnyades det inte.

På kolonialtiden planerades ett mycket omfattande vattenkraftprogram i Cunene
floden, med portugisiska och sydafrikanska intressen. Ruacanadammen och dess
kraftverk på gränsen mellan Angola och Namibia är den enda del av detta program
som genomförts. Sydafrika har svårt att utnyttja kraftverkets kapacitet på grund av
SWAPO-gerillans aktiviteter, trots att sydafrikanska armen under lång tid ockuperat
stora delar av Cuneneprovinsen. Eftersom kraftverket är avsett för elkraft till
Namibia är detta också ett exempel på sydafrikanskt beroende.

Angola är det land som drabbats hårdast av Sydafrikas militära attacker. Syd
afrikansk militär har åtskilliga gånger ockuperat stora delar av södra Angola (se
faktarutan sid 95).

Malawis geografiska läge är sådant att man inte skulle behöva ha omfattande
ekonomiska relationer med Sydafrika. Men president Banda har i hög grad sam
arbetat med apartheidregimen. Malawi är det enda afrikanska land som har upprättat
ambassad i Pretoria. I gengäld för politiskt stöd har Malawi erhållit finansiellt och
tekniskt bistånd från Sydafrika. Bl a är den nya huvudstaden Lilongwe delvis
finansierad med sydafrikanskt bistånd. Kommersiellt sydafrikanskt kapital finns i
turistindustrin och vissa andra industrier, bl a ett sockerbruk och en konstgödsel
fabrik. Järnvägen till hamnen Nacala i M09ambique byggdes med bl a sydafrikansk
finansiering, när M09ambique fortfarande var portugisisk koloni.

Malawi tar 35-40% av sin import från Sydafrika, men exporten dit utgör endast
några få procent av totalexporten. Under framför allt 1960-talet och böljan av 1970
talet sändes många migrantarbetare från Malawi till de sydafrikanska gruvorna.
Efter 1974, minskades antalet kraftigt. År 1986 angavs det vara ca 21000.
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Möjligheterna att minska Malawis ekonomiska beroende av Sydafrika är stora. De
nuvarande relationerna är resultat av politiska beslut i Malawi och inte av struk
turella band.

Från 1960-talet försökte Salazar- och Caetanoregimerna i Portugal "rädda" sina
afrikanska kolonier genom att släppa in utländskt kapital. I MOt;ambiques fall
gällde det bl a sydafrikanska företag som investerade framför allt i Maputoområdet.
Liksom i Angola minskade i Mo<;ambique dessa relationer snabbt efter själv
ständigheten.

Under kolonialtiden var den sydafrikanska transittrafiken via Maputos hamn en
viktig inkomstkälla, vilket den fortsatt att vara för FRELIMO-regeringen. Sedan
självständigheten har dock transportvolymen i hamnen minskat till 15% av 1973
års.

En begränsad del av Mo<;ambiques utrikeshandel sker med Sydafrika - ca 10
15% av importen tas därifrån och mindre än 10% av exporten går dit. Emellertid är
importen därifrån viktigare än vad dess andel anger, eftersom en del utgör t ex
reservdelar och insatsvaror som är nödvändiga för att hålla produktionen i gån!S.
Vidare tas ofta teknisk expertis och andra specialister från Sydafrika, särskilt i akuta
lägen. Ett exempel är de sydafrikanska specialister som kallades in 1982 för att
släcka bränderna i oljelagren i Beira, sedan den sydafrikastödda organisationen
RNM saboterat dem.

En viktig länk till den sydafrikanska ekonomin är fortfarande migrantarbetarna,
även om antalet rekryterade per år från 1977 minskade till omkring en tredjedel av
tidigare rekrytering. Det totala antalet lagligt anställda mo<;;ambikiska gruvarbetare i
Sydafrika år 1986 angavs till omkring 61000. I början av 1988 begärde apartheid
regimen att gruvbolagen skulle sluta rekrytera från Mo<;;ambique, vilket bolagen
motsatte sig. Antalet mo<;ambikaner som illegalt arbetar i Sydafrika, främst inom
jordbruket, har ökat de senaste åren och beräknas vara mellan 30000 och 70 000.

RNMs härjningar i Mo<;ambique har lett till att hundratusentals mo<;ambikaner (i
april 1988 beräknades antalet vara ca 800 000) har flytt till grannländerna, varav en
del till Sydafrika, Zimbabwe och framför allt Malawi.

En annan länk, som i första hand får ses som att Sydafrika är beroende av
Mo<;ambique, är elkraftförsörjningen av industriområdet i Transvaal från Cabora
Bassa-kraftverket i Mo<;ambique. Det skulle kunna stå för omkring 10% av Syd
afrikas elförsörjning men kraftledningarna från Cabora Bassa till Sydafrika har
saboterats av RNM under senaste åren. En liten del avelkraften till Sydafrika åter
importeras till Maputoområdet.

Omedelbart efter Nkomatiavtalet 1984 ansåg en del bedömare att samarbetet
skulle öka med Sydafrika i form av ökat sydafrikanskt utnyttjande av Maputos
hamn och upprustning av den och järnvägen dit, samt ökat samarbete med syd
afrikanska företag, i bl a turistsektom. Detta har dock inte skett.

Tanzania har nästan inga ekonomiska relationer med Sydafrika. Den enda torde
vara Williamson Diamond-gruvan där de Beers är minoritetsdelägare och kontrol
lerar försäljningen.
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Zambias beroende av Sydafrika gäller framför allt transportlederna, koppar
produktionen och import av bl a spannmål. Transportberoendet minskade kraftigt
när järnvägen till Dar es Salaam blev färdig i mitten av 1970-talet.

Så länge järnvägsnätet till hamnarna i Mo<;ambique och till Benguela i Angola inte
fungerar har Zambia endast två transportalternativ: Tazarajärnvägen till Dar es
Salaam och järnvägarna och vägarna söderut till sydafrikanska hamnar. Järnvägen
till och hamnen i Dar es Salaam har haft åtskilliga administrativa, tekniska och
ekonomiska problem under ett antal år. Detta har varit ett viktigt skäl för att låta en
stor del av transporterna gå via Sydafrika. Detta skulle vara ett ekonomiskt sämre
alternativ om rutterna via Angola och M~ambique fungerade.

Zambia tog drygt 20% av sin import från Sydafrika 1984, framför allt livsmedel,
inklusive spannmål. På detta område är Zimbabwe under normala skördeår ett
alternativ. För Zambia, liksom för andra SADCC-stater med urusel betalnings
balans och brist på utländsk valuta, skulle en ökad intern SADCC-handel under
lättas om någon form av internt betalningssystem inrättades. (Se vidare avsnitt 8 om
SADCC-samarbetet.)

Under 1978-80 importerade Zambia omkring 1/5 av landets spannmåls
konsumtion. Odlingspotentialen anses dock vara väsentligt större än den nuvarande
produktionen, vilket innebär att landet skulle kunna vara självförsörjande.

Kopparutvinningen i Zambia har sedan den kom igång i stor skala på 1930-talet
dominerats av sydafrikanska Anglo-American Corporation och delvis USA-ägda
Roan Selection Trust. Efter självständigheten tog zambiska regeringen gradvis över
ägandet och ökade kontrollen över företagsledning och försäljning. Sedan 1982 är
kopparutvinningen organiserad inom ett företag, Zambia Consolidated Copper
Mines, där zambiska staten äger 60% och Anglo Americans dotterbolag 27%. Den
zambiska statens inflytande har alltså ökat kraftigt, men Anglo American har fort
farande stort inflytande över teknologi, försäljning och företagsledning.

Zimbabwes beroende gäller främst transportleder samt det omfattande syd
afrikanska ägandet av produktionsapparat och bankväsen.

Landet är hänvisat till transportlederna genom Sydafrika, i den utsträckning
transittrafiken via Moyambique inte fungerar. Under perioden 1976-80, då
FRELIMO-regeringen i M09ambique stängde sina transitleder i enlighet med FNs
bojkottbeslut, var transportlederna genom Sydafrika de enda fungerande. Många
företag i Zimbabwe har fortsatt att transportera via Sydafrika också under perioder
när transportlederna via M09ambique fungerat. Som mest har sedan självständig
heten omkring 40% av utrikeshandeln gått den senare vägen.

Transportberoendet har utnyttjats av apartheidregimen flera gånger. Bl a försökte
man tvinga Zimbabwes regering att diskutera relationerna mellan länderna på
ministernivå, genom att hålla tillbaka oljetransporter 1982/83, efter det att olje
ledningen från Beira i Moyambique sprängts. För att försvåra för Zimbabwe att bl a
transportera sitt majsöverskott drog sydafrikanska järnvägsbolaget 1981 med kort
varsel tillbaka 25 järnvägslok man tidigare hyrt ut.

Enligt en grov beräkning skulle ca 70% av Zimbabwes moderna sektor vara ut
landsägd, med brittiska och sydafrikanska företag som de helt dominerande. Flera
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av de stora sydafrikanska gruvbolagen, främst Anglo American, har ägarintressen i
utvinningen av bl a nickel, koppar, kol, järn, ferrokrom och tungsten.

Inom tillverkningsindustrin finns sydafrikanska intressen i bl a bryggerier, trä
och pappersindustri, cementindustri, glasindustri, kemisk industri, handelsgödsel,
järn- och stål och metallindustri. I jordbrukssektorn finns sydafrikanska inves
teringar bl a i sockerplantager, citrusodlingar, majs-, bomulls- och tobaksodlingar
samt skogsplanteringar.

Bankväsendet domineras av de brittiska bankerna Standard Bank och Barclays
Bank som tidigare arbetade i Zimbabwe via Sydafrika. Flera försäkringsbolag i
landet är sydafrikanska.

Även om det sydafrikanska industri-, gruv- och finanskapitalets ägande är stort,
är det viktigaste beroendet i sammanhanget det som uppstår när det gäller kontrollen
över teknologi, företagsledning och marknadsföring. En nationalisering av ägandet
betyder därför inte att beroendet försvinner. Den zimbabwiska regeringen har varit
utomordentligt försiktig när det gäller nationaliseringar och andra åtgärder för att
skaffa sig ökad kontroll över de utländska investeringarna i landet.

På några områden har dock konkreta åtgärder vidtagits. Regeringen har bildat en
Mineral Marketing Corporation för alla mineraler utom guld. 1985 bildades också
statliga Mineral Development Corporation. Rhobank, som var ett dotterbolag till
sydafrikanska Nedbank, har nationaliserats och heter Zimbank.

Zimbabwe tar omkring 1/3 av sin import från Sydafrika och levererar ungefär 1/5
av sin export dit. Exporten består bl a av textil- och konsumtionsindustrivaror inom
ett särskilt preferensavtal, som ingicks på UDI-tiden. 1982 meddelade Sydafrika att
man inte ville förlänga detta avtal vilket skulle ha försvårat exporten väsentligt, men
accepterade slutligen ett nytt. Samma hot har senare upprepats. Sydafrika hade
ånyo visat att det finns många ekonomiska trådar att dra i om Zimbabwes regering
inte skulle "sköta sig".

En sådan tråd som man redan dragit i, gällde migrantarbetarna från Zimbabwe.
1980 fanns det omkring 20 000 i Sydafrika. 1981 beslöt apartheidregimen att deras
kontrakt inte skulle förnyas, varefter antalet gradvis sjunkit till noll.

Det av Sydafrika ockuperade Namibia, slutligen, är snarast en integrerad del av
den sydafrikanska ekonomin. En beräkning från 1980 kom fram till att drygt 2/3 av
produktionsmedlen i landet ägs av sydafrikanska intressen. Utrikeshandeln domi
neras av Sydafrika. Transportsystemet är inriktat på den sydafrikanska marknaden
och järnvägsbolaget ägs av sydafrikanska staten. En väsentlig del av "stats
budgeten" finansieras av Sydafrika.

Detta innebär att vid en framtida självständighet kommer beroendet av Sydafrika
att vara mycket stort och möjligheterna för den sydafrikanska regimen att försvåra
den ekonomiska utvecklingen kommer att vara nästan hur stora som helst

På längre sikt finns dock möjligheter för ett självständigt Namibia att öka sam
arbetet med andra länder i regionen, framför allt Angola. Detta är dock en långsiktig
process, som bl a förutsätter att omstruktureringen får ske utan sydafrikansk in
blandning och att Sydafrika släpper ifrån sig hamnen i Walvis Bay, som är
Namibias enda ordentligt utbyggda.
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Sydafrikas beroende av SADCC-länderna

Sydafrikas beroende av SADCC-ländema, (se tabell 6.3) gäller några få områden.
Viktigast är exportmarknaden för sydafrikanska industrier samt de relativt stora
investeringar som de sydafrikanska företagen har i Botswana (de Beers diamant
utvinning) och Zimbabwe (en rad företag i jordbruk, industri och gruvor). El
kraften från Moc;ambique och Angola kunde spela en viktig roll. I framtiden kom
mer ett kritiskt beroende att uppstå på grund av att Sydafrikas växande industri
kräver ökad tillgång på vatten, som sannolikt måste tas från grannländerna.

Fortfarande kommer omkring 40% av gruvarbetarna i de sydafrikanska gruvorna
från grannländerna. Gruvbolagens rekryteringsorganisation har visat sig vara
flexibel inför förändringar i rekryteringssituationen. Det är därför troligt att även en
snabb "bojkott" av migrantarbetare från grannländerna inte skulle resultera i mer än
en kort produktionsnedgång i gruvorna. De stora gruvbolagen har protesterat när
apartheidregimen hotat att skicka hem migrantarbetarna. Åtminstone på kort sikt
skulle en sådan åtgärd innebära förluster för bolagen. Kostnaderna i migrant
arbetarnas hemländer och för dem själva skulle dock bli väsentligt högre.

När det gäller transporter är det bara hamnen i Maputo som är aktuell. Inte heller
här är det sydafrikanska beroendet starkt: Även om en del transporter från Trans
vaal är billigast via Maputo, är kostnadsskillnaderna i förhållande till Richards Bay
sannolikt begränsade, med undantag av koltransporterna. I än högre grad gäller det
när järnvägen genom Swaziland står färdig.

Tabell 6.2 Andel av SADCC-ländernas utrikeshandel 1984
Sydafrika resp

Land % av exporten % av importen
till SADCC till Syd- frän SADCC frän Syd-

Angola ° ° 0,2 °Botswana 4,0 8,8 8,8 78,2
Lesotho ° 33,3 0,2 74,3
Malawi 8,6 7,3 11,1 40,4
M093llbique 11,7 4,4 5,1 11,7
Swaziland 1,5 37,0 0,3 90,0
Tanzania 1,9 ° 1,1 °Zambia 4,1 0,7 7,4 21,2
Zimbabwe 11,3 18,3 7,0 19,3

SADCC totalt 4,3 7,2 4,2 29,7

Namibia ° 25,0 ° 90,0
Sydafrika 9,6 2,8

Källa: Stephen R Lewis, Jr: Economic Realities in Southem Africa (IDS, Sussex, Discussion
Paper 232, 1987).

86



SADCC-ländernas ekonomiska beroende av Sydafrika

Sydafrikas beroende kommer att öka väsentligt vad gäller vattenförsörjningen till
den expanderande industrin. Som redan nämnts skrevs 1987 avtal om Highlands
Water Scheme, som skall leda vatten från Lesotho till industriområdet i Transvaal
och producera elektricitet såväl till Sydafrika som Lesotho. Detta är det enda stora
utvecklingsprojektet i Lesotho. Dess första fas, kostnadsberäknad till 1,5 mdr R
beräknas vara klar 1995 och hela projektet som beräknas vara färdigt år 2017
innebär en planerad investering på totalt 8 mdr R.

Ett projekt som hittills är på idestadiet, är att leda vatten från Zambezifloden
genom Botswana till Transvaal.

Den sydafrikanska konsumtionsindustrin har en viktig marknad i SADCC-län
derna, dels i BLS-staterna, dels i Zimbabwe och Zambia. Sydafrikas handels
balansöverskott gentemot SADCC-ländema har de senaste åren uppgått till 1,3-1,8
miljarder USD, vilket är omkring hälften av landets totala handelsbalansöverskott.
Till detta ska läggas de inkomster Sydafrika får av transittrafiken från några av
SADCC-ländema, som beräknats till mellan 300 milj och 500 milj USD per år. Till
detta kommer vinster och utdelningar på investeringar i SADCC-ländema.

Tabell 6.3 Sydafrikas ekonomiska beroende av SADCC-Iänder på
olika områden

Sektor

Transporter
Telekommunikation
Import, allmänt
Import, spannmål
Import, oljeprod.
Import, övrig energi
Export

Gruvutvinning
Industri
Jordbruk
Bankväsen
Migrantarbetare

Budgetinkomster

Vattenförsörjning

Grad av beroende

Svagt
Saknas
Svagt
Saknas
Saknas
Svagt
Starkt för industrivaror

Svagt
Svagt
Svagt
Svagt
Starkt
Svagt
Svagt

Starkt

I förhållande till
vilket land

M09ambique

Zimbabwe

Angela, M09ambique
BLS-staterna, Zambia,
Zimbabwe
Botswana
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Lesotho, M09ambique
Botswana, Malawi
Botswana, Lesotho,
Swaziland
Lesotho, ev Botswana
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Tullunionen mellan Sydafrika, Botswana, Lesotho
och Swaziland

Tullunionen upprättades redan 1910, dvs då Sydafrikanska
Unionen bildades. Vid denna tidpunkt var det underförstått
både hos sydafrikaner och britter att de brittiska territorierna
Bechuanaland, Basutoland och Swaziland senare skulle
integreras med Sydafrika. Tull och myntunionen var bl a ett
steg för att underlätta en sådan framtida integrering.

Avtalet 1910 visade sig vara oförmånligt för de brittiska
territorierna, men reviderades inte förrän 1969, d v s efter det
att territorierna blivit självständiga stater. Diskussioner
fördes i början av 1980-talet om ytterligare revideringar. Bl a
ville Sydafrika inkludera de "självständiga" bantustans i
avtalet, som separata avtalspartners. Detta skulle innebära att
BLS-staterna de facto erkände bantustans och avtalet
accepterades därför inte.

I början av 1988 gäller fortfarande avtalet från 1969. Det
bygger på principen att alla tullintäkter, importavgifter och
extra avgifter på vissa varor samlas i en "inkomstpool" för
hela regionen. Denna pool fördelas sedan mellan länderna.
Vid fördelningen multipliceras BLS-staternas (Botswana,
Lesotho, Swaziland) andel med 1,42. De får alltså större
intäkter än vad en strikt proportionell fördelning skulle ge.
Samtidigt dröjer det två år innan den slutliga avräkningen
sker, vilket varit till nackdel för BLS-staterna.

Tullunionsavtalet innehåller också en klausul som i
princip tillåter BLS-staterna att under en åttaårsperiod införa
tullskydd för nyetablerad produktion gentemot import från
Sydafrika. I praktiken kan Sydafrika hindra detta. Botswana
har hittills endast använt denna klausul en gång, då för att
skydda det bryggeri som startats i Gaborone med syd
afrikanskt delägarskap.

Tullunionen ger företag i BLS-staterna rätt att tullfritt
exportera till den stora sydafrikanska marknaden. Emellertid
har, som så ofta är fallet när parterna har synnerligen ojämn
ekonomisk styrka, den svagare parten inte lyckats slå sig in
på den starkare partens marknad. Till detta har bidragit andra
handelshinder än tullar och krav som sydafrikanska
myndigheter ställer på de produkter som tillåts säljas.

Intäkterna från tullunionen utgör en väsentlig del av
BLS-Iändernas totala valuta- och statsinkomster. De står t ex
för omkring 2/3 av Lesothos och Swazilands statsinkomster
och omkring 1/4 av Botswanas.
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7. APARTHEIDREGIMENS REGIONALA POLITIK

Bakgrunden till den nuvarande strategin

Som framgått av kapitel 4 och 5 har den ekonomiska utvecklingen i Sydafrika
inneburit att södra Afrika fungerar som ett regionalt system, med centrum bestående
av de sydafrikanska gruvorna, industrierna och bankerna. Utvecklingen i regionen i
övrigt har i hög grad tjänat centrums tillväxt och kapitalbildning:

- Som arbetskraftsreserv - mellan 200 000 och 300 000 migrantarbetare från
grannländerna bara i de sydafrikanska gruvorna.

Som råvarukälla för de sydafrikanska gruvbolagen, t ex diamanter i Namibia,
Botswana, Tanzania, Angola och Swaziland, koppar i Zambia, Zimbabwe,
Botswana och Namibia, guld, krom och järn i Zimbabwe.

Det regionala transportnätet, framför allt järnvägarna, har vuxit fram i första
hand för att tjäna de sydafrikanska gruvbolagens och vita nybyggares intressen.
Detta syns tydligt på kartan på sid 75.

- Allteftersom avkoloniseringen svept längre söderut på den afrikanska konti
nenten har apartheidregimen i ökande utsträckning använt militära medel i sin
regionala politik. Först genom att hjälpa de koloniala regimerna i grannländerna att
hålla tillbaka befrielserörelserna, sedan genom att attackera dessa länder efter själv
ständigheten.

Ett viktigt mål har varit att isolera den nationella befrielsekampen inne i Sydafrika
från stöd utifrån. Officiellt har apartheidregimen drivit linjen att allt väpnat motstånd
i Sydafrika sker i form av attacker utifrån. Men det är svårt att hävda att sabotage
och attacker i t ex trakten av Durban och Port Elizabeth har utförts av personer som
arbetar från M09ambique eller Zimbabwe.

Från Sydafrikanska Unionens bildande 1910 och fram till 1960-talet försökte den
sydafrikanska regeringen övertyga den brittiska om att Bechuanaland (Botswana),
Basutoland (Lesotho) och Swaziland skulle inkorporeras i Sydafrika. Dessa tre
territorier skulle då ha kommit direkt under Pretoriaregeringens kontroll och redu
cerats till "bantustans". Därmed skulle den territoriella uppdelningen av Sydafrika
ha kunnat presenteras som 50:50 i stället för nuvarande 87% för de vita och 13%
för de svarta.

Sedan Sydafrika 1961 utträtt ur det brittiska samväldet (för att undvika att bli
uteslutet) och sedan det stod klart att brittiska regeringen förberedde de tre terri
torierna för självständighet, framförde Verwoerdregimen i Sydafrika år 1963 för
slaget om att ett "samvälde av stater i södra Afrika" skulle bildas. En frihandelszon
skulle vara det första steget mot ett samvälde med Sydafrika som "moderland".
Försöket misslyckades och något södra-Afrika-samvälde bildades inte.

Inför de tre brittiska territoriernas självständighet ingrep Sydafrikas regering i
dessa länders interna politik genom att stödja partier som var mindre radikala, för
att därmed få mer samarbetsvilliga regeringar i de nya länderna. Genom att
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Botswana, Lesotho och Swaziland också fortsatte att vara medlemmar i 1910 års
tull- och valutaunion hade apartheidregimen mycket starka ekonomiska påtryck
ningsmöjligheter. De tre ländernas självständighet innebar snarast att beroendet
förstärktes, eftersom det brittiska "beskyddet" försvann.

Verwoerds efterträdare Vorster startade i slutet av 1960-talet en kampanj för att
minska apartheidregimens tilltagande politiska isolering på den afrikanska konti
nenten. Denna "utåtriktade politik" var i första hand avsedd för de konservativa
regeringarna i den afrikanska samarbetsorganisationen OAU. Dess mest upp
seendeväckande framgång var etablerandet av diplomatiska förbindelser med
Malawi 1968, ett par år senare följt av ömsesidiga statsbesök. Ökade kontakter med
en del andra afrikanska stater åstadkoms också. Inom OAU stoppades denna
utveckling med en resolution 1971 som fördömde apartheidregimens verksamhet
som "manövrer för att splittra de afrikanska staterna" och behålla det rådande
systemet i Sydafrika.

Det portugisiska kolonialsystemets kollaps 1974 och det ökade trycket från
nationella befrielserörelser i Sydrhodesia och Namibia gjorde att Sydafrika snabbt
ökade militärbudgeten under 1970-talet. 1977-78 var den 3,5 gånger så stor som
1973-74. Parallellt försökte Vorster åstadkomma en sammanslutning av stater i
södra Afrika, inom ramen för en "detente"-politik, riktad mot "gemensamma
fiender",

Efter den misslyckade sydafrikanska invasionen i Angola 1975-76 och den
brutala nedslagningen av Soweto-ungdomarnas protester under 1976 var förut
sättningarna att få även den konservativaste afrikanska regering att acceptera
detentepolitiken borta. I slutet av 1976 befann sig därför apartheidregimen i en
situation med omfattande intern oro och kollaps för den regionala politiken.

"Den totala strategin"

Det nya tänkande som presenterades mot bakgrund av denna situation, kom från
krigsmakten. Dåvarande försvarsministern P W Botha lade 1977 fram en s k vit
bok, som lanserade "den totala strategin". Den gick ut på att man mäste mobilisera
ekonomiska, politiska, sociala, psykologiska och militära resurser för att försvara
apartheidsystemet både internt och regionalt. Vitboken underströk behovet att
bibehålla en solid militär balans gentemot grannstater och andra stater i Afrika.
Samtidigt föreslog den ekonomiska ätgärder och ätgärder gällande transporttjänster,
distribution och telekommunikationer för att åstadkomma politiskt och ekonomiskt
samarbete mellan södra Afrikas stater. Sedan Botha blivit premiärminister 1978
blev den totala strategin officiell politik. En omfattande reorganisering av stats
apparaten genomfördes som bl a innebar att åtskilliga med militär bakgrund place
rades pä viktiga poster i den civila förvaltningen.

Regionalt innebar detta en vidareutveckling av de tankar på en sammanslutning
av stater i södra Afrika som Vorster lagt fram fem år tidigare. Begreppet
"Constellation of Southern African States", CONSAS, lanserades. CONSAS skulle
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visa den sydafrikanska kapitalismens överlägsenhet i förhållande till "det kommu
nistiska anloppet" och söka regionala lösningar på regionala problem. Det senare
innebar att Sydafrika internationellt s~ulle erkännas som regional stormakt med
södra Afrika som inflytelsesfår. Vidare skulle de s k självständiga bantustans ingå i
CONSAS, och därmed "bakvägen" erkännas av andra länder än Sydafrika självt.
De regionala ekonomiska banden skulle stärkas, grannländernas stöd till befrielse
rörelserna ANC och SWAPO skulle minska, liksom kritiken mot apartheidregimen.
Grannländernas intresse av internationella sanktioner mot Sydafrika skulle också
minska eftersom de i ökad utsträckning skulle drabba regionen som helhet.

Apartheidregimen har när man försökt genomföra "den totala strategin" lagt
tyngdpunkten på olika åtgärder under olika perioder. Man kan urskilja i huvudsak
fem sådana faser, även om de inte har några klara gränser och vissa åtgärder före
kommit hela tiden i förhållande till några av SADCC-Iänderna.

Den första fasen skulle Olnfatta perioden från början av 1979 till mitten av 1980.
Under denna period försökte apartheidregimen lansera CONSAS-iden både i
grannländerna och internt till företagen i Sydafrika, som bl a uppmanades att bidra
till en regional utvecklingsbank.

Samtidigt stärktes befrielserörelsernas ställning i Rhodesia och frontstaterna tog
initiativ till det som skulle bli Southern African Development Coordination Con
ference, ett projekt för samarbete mellan de självständiga staterna i regionen med
mål motsatta CONSAS, dvs ökat ekonomiskt oberoende för medlemsstaterna och
ökat regionalt samarbete utan Sydafrika. I och med att ZANU-Iedaren Robert
Mugabes parti överlägset vann valet som föregick Zimbabwes självständighet stod
det också klart att Zimbabwe, som var nyckellandet i CONSAS-strategin, inte
skulle komma att medverka i en sådan.

Dessa kraftiga motgångar för CONSAS-strategin innebar att apartheidregimen i
större utsträckning än tidigare övergick till destabilisering av grannländerna. Denna
andra fas sträcker sig från mitten av 1980 till början av 1984.

Militärt drevs destabiliseringen både direkt i form av attacker mot och invasion i
södra Angola, kommandoräder mot Mor;ambique och Lesotho och indirekt i form
av stöd och ledning av rörelserna RNM i Mor;ambique, UNITA i Angola och LLA i
Lesotho samt hot om att göra Mor;ambique till en andra front (Angola är den
första). Den ekonomiska destabiliseringen innebar t ex att ta tillbaka de lokomotiv
som varit utlånade till Zimbabwe sedan Rhodesiatiden, just när dessa behövdes
som bäst på grund av rekordskörden 1981. Vidare att skapa svårigheter för
Zimbabwes exportvaror i de sydafrikanska hamnarna, samt att hota med att säga
upp de preferensavtal med Zimbabwe som gällt sedan Rhodesiatiden och som till
försäkrade bl a den zimbabwiska textilindustrin en fördelaktig marknad i Sydafrika.
Också M09ambique fick känna på den ekonomiska destabiliseringen i form av brist
på järnvägsvagnar och plötsligt hemkallande av sydafrikansk personal från
Maputos hamn.

Ett huvudmål för apartheidregimen var att försvaga och hota de grannländer som
aktivt stödde ANC, så att regeringarna i de drabbade länderna skulle tvingas att
avstå från sitt stöd till den sydafrikanska befrielserörelsen. Ett annat var att försvåra
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försöken inom SADCC att minska beroendet av transporter via Sydafrika.
Det förefaller som om apartheidregimen delat in SADCC-Iändema i tre kate

gorier. Den första kategorin består av konservativa stater, som kunde tänkas bli
samarbetspartners. Malawi och Swaziland tillhör denna kategori. Dessa lockades
med ekonomiska förmåner. Swaziland fick bistånd för att bygga en järnväg genom
landet, som förbinder Transvaal med hamnen i Richards Bay och extra bidrag inom
ramen för tullunionen. Swaziland erbjöds också väsentliga landområden, som hit
tills utgjort KwaNgwane bantustan och en del av Kwazulu bantustan. Domstolar i
Sydafrika förklarade överlåtelserna illegala och de har t o m 1987 inte genomförts.

Den andra kategorin var särskilt sårbara stater och den tredje de stater vars
politiska system och utvecklingsmodell utgjorde den största utmaningen mot
apartheid, dvs Angola och Moyambique. Dessa två länder samt Lesotho, som till
hör kategori två, utsattes för de hårdaste attackerna under 1982 och 1983. Södra
delen av Angola var ockuperad av sydafrikanska trupper från slutet av 1981 och det
sydafrikanska stödet till UNITA förstärktes. Dessutom genomfördes kommando
räder mot flera mål i Angola av sydafrikanska förband. I Moyambique ökade
Sydafrika sitt stöd till RNM och en omfattande förstörelse över större delen av
landet åstadkoms. Man sprängde oljeledningen från hamnstaden Beira till Mutare i
Zimbabwe flera gånger. Zimbabwes regering beslöt då att låta förband ur sin arme
hjälpa till med bevakningen av oljeledningen.

Lesotho drabbades av ett antal destabiliseringsåtgärder, militära och andra. Flera
räder ägde rum mot mål i huvudstaden Maseru, bl a dödades 42 sydafrikanska
flyktingar och lesothiska civila i en kommandoräd i december 1982. Sabotage och
mordförsök på premiärminister Jonathan ingick också. Samtidigt drogs de eko
nomiska tumskruvarna åt. Bl a sattes restriktioner för gränspasseringen av personer
och varor. Sydafrika hotade också med att stoppa de lesothiska gruvarbetarna i
Sydafrika. Gruvarbetarnas löner utgör den största valutakällan för landet, om re
kryteringen till gruvorna stoppades skulle alltså effekten för den lesothiska eko
nomin bli omfattande.

Lesotho fick lov att böja sig för åtminstone en del av Sydafrikas krav. I augusti
september 1983 evakuerades ett sextiotal ANC-medlemmar.

Zimbabwe drabbades av destabilisering på en lägre nivå. Landet fick känna på
ekonomiska nålsting, t ex begränsad oljetillförsel via Sydafrika, när oljeledningen
från Beira i Moyambique sprängts. Samtidigt som det sydafrikanska statliga
transportbolaget försökte få företagen i Zimbabwe att i ökad utsträckning trans
portera genom Sydafrika i stället för genom Moyambique. De interna konflikterna
mellan ZANU och ZAPU utnyttjades också och militärt stöd lämnades till vissa s k
dissidenter. En radiostation öppnades också i Sydafrika för anti-ZANU-sändningar
till Matabeleiand, där ZANUs folkliga stöd är svagast.

92



Apartheidregimens regionala politik

Nkomati-avtalet och Lusaka-överenskommelsen

Invasionen i Angola och den intensiva verksamheten i M09ambique gjorde att en
del grupper i apartheidlägret i Sydafrika ansåg att man åter borde pröva mer
regionalt samarbete under sydafrikansk dominans i enlighet med iden bakom
CONSAS. Vidare började en del av apartheidregimens vänner i industriländerna
känna sig besvärade av de militära aktionerna i grannländerna. Bl a lär Reagan
administrationen ha begärt att Botharegimen skulle använda mer av "morot" och
mindre av "piska" i sina relationer med grannländerna. Sovjetunionen varnade
också Sydafrika officiellt i december 1983 att man inte skulle acceptera att MPLA
regeringen i Angola föll.

Invasionen i Angola kostade apartheidregimen alltmer, eftersom det angolanska
motståndet i slutet av 1983 skärptes med hjälp av nya leveranser av vapen och ut
rustning från Sovjetunionen. Kritiken även i regeringstrogen press i Sydafrika
ökade i takt med antalet dödade vita sydafrikanska soldater.

I februari 1984 träffades representanter för Sydafrika och Angola i Zambias
huvudstad Lusaka och kom överens om att Sydafrika skulle dra bort sina trupper
från Angola och att Angola inte skulle tillåta SWAPOs trupper att fylla upp det
vacuum som den sydafrikanska militären lämnade efter sig. Lusakaöverens
kommelsens text är inte publicerad, men det anses att den inte innehåller någon
paragraf som förbjuder parterna att stödja repektive SWAPO och UNITA. Lusaka
överenskommelsen är alltså av ett annat slag än Nkomati-avtalet.

Den kraftiga destabiliseringen av M09ambique, tillsammans med tre års torka och
en på många punkter misslyckad jordbrukspolitik hade resulterat i att M09ambique
befann sig ekonomiskt på knä. En nödvändig förutsättning - men alls inte tillräcklig
- för förbättrat försörjningsläge och en återuppbyggnad av ekonomin var att RNMs
sabotage och överfall slutade. Enda möjligheten att åstadkomma detta var enligt
FRELIMO-regeringen att Sydafrika slutade stödja RNM.

Nkomati-avtalet innehåller paragrafer som förbjuder parterna att låta sitt territo
rium användas av någon "stat, regering, utländsk militär styrka, organisationer eller
individer som planerar eller förbereder våld, terrorism eller aggression mot
territoriella integriteten eller politiska oberoendet av den andra eller som kan hota
säkerheten hos dess invånare". Detta innebar att Sydafrika enligt avtalet måste sluta
att stödja RNM och M09ambique att stödja ANC.

Mycket snart efter avtalets undertecknande skickade M09ambiques regering ut de
flesta ANC-medlemmar som befann sig i landet. Endast ett tiotal har tillåtits stanna
förutom några ANC-medlemmar som arbetar i den m09ambikiska administrationen.

Däremot upphörde RNMs verksamhet i M09ambique på intet sätt. Tvärtom ökade
överfallen och attackerna i Maputoprovinsen omedelbart efter det att avtalet under
tecknats, vilket bl a anses bero på att sydafrikanska armen strax innan hade skickat
över tusen RNM-personer över gränsen till M09ambique.

Att RNM fick omfattande stöd utifrån, även efter Nkomati-avtalet är helt klart.
Vittnesmål om omfattande leveranser av vapen och utrustning finns. Att Malawi
åter användes som bas för RNM-attacker är också klart. Vidare togs två syd-

93



50000
100 000
50000

215000
320000
735000

Sydafrika i södra Afrika

afrikanska officerare till fånga i södra M~arnbique i februari 1985. Detta, till
sammans med "Gorongoza-dokumenten" gjorde att eventuella rester av den syd
afrikanska regimens trovärdighet när den påstod att den följde ingångna överens
kommelser helt försvann.

Efter det att Nkomati-avtalet undertecknats blev det känt att Swazi1ands regering
redan 1982 hade ingått ett liknande avtal. Detta kan förklara en del övergrepp mot
ANC-flyktingar i Swaziland både av swazisk polis och militär och av sydafrikansk
polis som fritt fått jaga sydafrikanska flyktingar i landet.

Ökad aggression

Den fjärde fasen inleddes i mitten av 1985 och pågick fram till början av 1988. Den
innebär ökade militära attacker mot grannländerna, mord på och mordförsök mot
ledande ANC-representanter i exil både i Afrika och Europa samt kraftigt ökat
internt förtryck.

I maj 1985 gjorde en sydafrikansk kommandogrupp ett misslyckat försök att
sabotera oljeinstallationer i Angola. I juni attackerades bostäder i Botswanas
huvudstad Gaborone. I maj 1986 attackerades "mål" i Botswana, Zambia och
Zimbabwe, medan Samväldets grupp av eminenta personer var i Sydafrika för att
bl a med regimen diskutera frågan om sanktioner. Under 1987 har attackerna
fortsatt i Angola, Mo<;ambique, Zambia, Zimbabwe och Botswana (se faktarutorna
sid 95).

I januari 1986 lyckades apartheidregimen genom att stänga gränsen till Lesotho
göra det möjligt för mer samarbetsvillig militär i detta land att ta över makten från
premiärminister Jonathan. Det var första gången regimen i Pretoria lyckades åstad
komma regimskifte i ett grannland.

I oktober 1986 dödades M~ambiques president Samora Machel i en flygkrasch i
Sydafrika nära gränsen till M~arnbique. Sannolikheten för att Sydafrika låg bakom
kraschen är stor, även om klara bevis inte kunnat fås.

Beräkningar av hur många som dödats i Angola och M~ambique på grund av
Sydafrikas destabilisering under perioden 1980-1986 kommer fram till totalt
735 000 människor. "Delposterna" i dessa beräkningar, som bl a använder upp
gifter från UNICEF, är följande:

- Kriget i M~ambique
- Hungersnöden p g a kriget i M~ambique
- Krig och hungersnöd i Angola
- Barn som dött p g a krigets effekter i M~ambique
- Barn som dött p g a krigets effekter i Angola
Totalt

Den största invasionen hittills i Angola påbörjades i oktober 1987 och pågick fort
farande i maj 1988. Invasionens första syfte var att rädda UNITA-styrkor som var
på flykt undan de angolanska regeringstrupperna, som hade fått förbättrad ut-
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rustning. Omkring 9 000 man sydafrikansk trupp beräknades befinna sig i Angola
på våren, med mycket pansar och långtskjutande artilleri.

I maj 1988 påbörjades möjligen en ny fas i den sydafrikanska strategin, på
tvingad av utvecklingen. Botha-regimen deltog då i diskussioner med Angola, USA
och Kuba om sydafrikanskt och kubanskt tillbakadragande från Angola och i oklar
omfattning om Narnibias självständighet. Samtidigt aktualiserade man återupp
rättande av den med M~ambiquegemensamma säkerhetskomrnissionen som in
rättades efter Nkomatiavtalet men som inte fungerat sedan slutet av 1985.

Orsakerna till regimens intresse att återvända till diskussionsbordet var säkert
fler. En viktig orsak var att man militärt kört fast i kriget i södra Angola, att
förlusterna blev stora och kostnaderna höga. En annan var USA-administrationens
tendens att i ökad utsträckning stödja Frelimo-regeringen i M09ambique och
fördöma RNM.

Den nygamla benägenheten att använda diplomatiska medel resulterade också i att
splittringen i den sydafrikanska ledningen tydligt syntes. Militären föreföll helt
motsätta sig diplomatiska lösningar och särskilt alla diskussioner som eventuellt
skulle leda till att ockupationen av Narnibia ifrågasattes.

Faktaruta Sydafrikas militära attacker på sina grannländer

Från 1975, då Mo<;ambique och Angola blev självständiga,
men framför allt efter Zimbabwes självständighet och
SADCCs bildande 1980, har Sydafrikas militära attacker mot
grannländerna ökat kraftigt.

Apartheidregimen har motiverat sina attacker med att
man anfallit ANC- och SWAPO-baser. Den har också sagt att
detta kommer att pågå tills grannländernas regeringar slutar
att ge ANC och SWAPO möjlighet att utnyttja sina terri
torier. Länge har regimen i Pretoria också hävdat att alla
gerillaattacker och sabotage inne i Sydafrika har skett från
baser utanför landets gränser och att dem,a verksamhet ingår
i en total attack mot Sydafrika, styrd av "världskommu
nismen".

En av de "baser" den sydafrikanska krigsmakten anföll
1983 bestod aven mo<;ambikisk syltfabrik och några bostads
hus i en förstad till huvudstaden Maputo.

Apartheidregimens väpnade aggressioner mot grann
länderna har tagit sig följande uttryck:

- Regelrätt ockupation aven del av landet. Denna metod
har använts i Angola.

- Flygattacker, kommandoräder och sabotage mot
bestämda mål. Denna metod har använts i Angola,
Mo<;ambique, Botswana, Lesotho, Zambia och Zimbabwe.

- Kidnappningar och gränskränkningar. Denna metod har
använts i Botswana, Lesotho, Mo<;ambique, Swaziland,
Zambia och Zimbabwe.

- Mord eller mordförsök på ANC-medlemmar eller andra
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"misshagliga" personer utförda med hjälp av brevbomber,
bilbomber eller lejda mördare. Denna metod har använts i
Botswana, Lesotho, Swaziland, Mo<;ambique, Zambia och
Zimbabwe.

- Träning, beväpning och försörjning av rörelser i
opposition mot regeringar i grannländerna. Det gäller
UNITA i Angola, RNM i Mo<;ambique, LLA i Lesotho och
"super-ZAPU" i Zimbabwe.

Angola

- Fyra större invasioner. Den första genomfördes från okt
1975 till mars 1976 i ett försök att hindra MPLA att bilda
regering i det självständiga Angola. I den invasionen deltog
ca 6 000 soldater och pansar. Den sydafrikanska styrkan nådde
floden Queve 20 mil söder om Luanda, där den stoppades av
MPLA och kubanska styrkor och så småningom tvingades
återvända till Namibia.

Den andra invasionen ägde rum under perioden juni
oktober 1980. Sydafrikanska trupper gick in med 3 000 man,
flyg och pansar omkring 14 mil norr om gränsen till
Namibia, bl a för att stötta och samarbeta med UNITAs
styrkor.

Den tredje invasionen, "Operation Protea" påbörjades i
augusti 1981 och övergick sedan till ockupation av ett område
stort som Danmark i södra delen av Angola. 11 000 soldater,
flyg och pansar deltog. Enligt avtal mellan Angola och Syd
afrika i februari 1984 skulle Sydafrika ha dragi t bort sina
trupper från angolanskt territorium inom en månad, vilket
dock inte skedde även om styrkorna drogs söderut.

Den fjärde invasionen började i augusti 1987 och pågick
fortfarande i maj 1988. De sydafrikanska invasionsstyrkorna
beräknades uppgå till omkring 9 000/ inklusive starkt artilleri
och pansar. Staden Cuito Cuanavale utsattes för lång be
lägring. I maj 1988 föreföll det som om det militära läget låsts
fast.

Enligt angolanska uppgifter genomförde Sydafrika under
perioden mars 1976 - juni 1979/ dvs efter den första
invasionen, 291 attacker eller gränskränkningar. Den största
riktade sig mot ett flyktingläger i Kassinga, där över 600
namibiska flyktingar dödades. Från mitten av 1979 till slutet
av 1980 fortsatte attackerna och gränskränkningarna, med
ökad inriktning på angolanska ekonomiska och civila mål, t
ex möbelfabriker, ett pappersbruk, ett sågverk, broar och järn
vägar. Från början av 1981 till början av 1988 har attackerna
framför allt kommit i form av flygbombningar av städer och
byar i hela södra Angola, ibland i samarbete med UNITA
styrkor.

- Sabotage av kommandostyrkor, bl a hamnarna iluanda
och Mo<;amedes samt oljeraffinaderiet iluanda. 1985 miss-
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oljeanläggningarna i Cabinda. Angolansk militär tillfångatog
en sydafrikansk kapten, som redovisade en del av de attacker
mot Angola och Moc;ambique som utförts av kommando
grupper.

- UNITA-attacker som från 1980 kraftigt trappats upp och
samordnats med de sydafrikanska. UNITA opererar i de flesta
av landets provinser, men är starkast i Huambo-provinsen,
dess etniska bas. Förutom militära attacker bedriver UNITA
också överfall och sabotage. Utan den fjärde sydafrikanska
invasionen 1987 hade UNITA-styrkorna sannolikt blivit
totalt slagna av de angolanska regeringsstyrkoma, vars vapen
och utrustning kraftigt förstärkts.

Mor;ambique

Under perioden 1976-80 attackerades mål i Moc;ambique av
rhodesiska krigsmakten, ofta med stöd av sydafrikanskt flyg.
Attackerna riktades mot ZANU-läger och andra läger för
Zimbabweflyktingar, samt särskilt under 1979 mot moc;ambi
kiska civila mål, bl a i Chokwe, Aldeia de Barragem, Magude
och Mbalane. Vid angrepp 1977 på det civila flyktinglägret i
Nyazoni dödades 875 zimbabwer. Totalt dödades under
perioden flera tusen Zimbabweflyktingar och ca 1 300
moc;ambikaner.

Med sydrhodesiskt stöd och ledning gjorde Resistenc;ia
Nacional Moc;ambicana, RNM, överfall och sabotage under
denna period. Efter Zimbabwes självständighet i april 1980
övertog Sydafrikas krigsmakt utrustningen och träningen av
RNM. Verksamheten ökade i omfattning och bidrog till för
sörjningssvårigheterna för befolkningen i Moc;ambique. Med
understöd från Sydafrika upprättade RNM baser i otill
gängliga områden i landet. 1982 fanns rörelsen i sju
provinser och 1984 i samtliga tio. Till skillnad från UNITA
genomför RNM inga mer omfattande mHitära operationer.
Verksamheten består av överfall, bakhåll, sabotage och intåg i
byar där personer som direkt arbetar för FRELIMO-regeringen
dödas eller kidnappas. RNMs verksamhet har inneburit stora
svårigheter för transporter och kommunikationer. Bl a har
det inte varit möjligt att transportera mat till de människor
som på grund av torka och RNMs verksamhet inte kunnat
producera eget spannmål. RNM har också genom sabotage
mot broar, järnvägar och vägar hindrat transporterna i landet
och dessutom attackerat företag och jordbruk. Ett antal
utländska biståndsarbetare har kidnappats eller dödats, bl a en
svensk i december 1984.

RNM-sabotage och attacker på järnvägarna från Malawi till
Nacala respektive Beira har tvingat Malawi att transportera
den långa omvägen via sydafrikanska hamnar.

Sydafrikanska styrkor har varit direkt inblandade i bl a
följande attacker:

- Kommandoräd i januari 1981 mot bostadshus i Maputos
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förstad Matola, där ANC-medlemrnar bodde.
- Sprängning av landsvägsbro och försök att spränga järn

vägsbro över floden Pungue iSofalaprovinsen.
- Kommandoräd mot oljedepåer i Beira, 1982.
- Komrnandoräder mot gränsstäderna Ressano Garcia och

Namaacha,1982.
- Aygattack mot syltfabrik, daghem och bostäder i Matola,

1983.
- Bilbomber i Maputo 1986 och 1987.
- Attack mot ANC-kontor i Maputo 1987
I oktober 1986 dödades Mo~ambiques president Samora

Machel och 34 andra i en flygkrasch på sydafrikanskt terri
torium, nära gränsen till Mo~ambique. Orsakerna till
kraschen är inte fullt utredda, men flera faktorer pekar på att
den kan ha förorsakats av sydafrikanskt sabotage som
misslett planets besättning.

Jämfört med Angola har alltså Sydafrika i Mo~ambique i
högre utsträckning arbetat via en oppositionsrörelse. Man
har dessutom haft hjälp av naturen i form av torka och en
orkan, som ytterligare försämrat försörjningsläget i landet
och försvårat situationen för FRELIMO-regeringen. Landets
ekonomi låg i slutet av 1983 i spillror, vilket är en viktig
bakgrund till Nkomati-avtalet 1984.

RNMs verksamhet har fortsatt efter Nkomati-avtalet. Det
står klart att rörelsen får stöd från Sydafrika även om det
delvis sker via andra kanaler än tidigare. En kraftig upp
trappning skedde 1986-87. RNM mördade då hundratals
människor i överfall på byar och fordonskonvojer bl a i
Homoine, Manjacase och Taminga i södra delen av landet.

Under 1986 gjorde RNM attacker från baser i Malawi. 1987
ingick president Banda i Malawi ett avtal med Mo~ambique

om att inte stödja RNM, men i vilken utsträckning detta
avtal hålls i praktiken är oklart.

Zimbabwe

Efter Zimbabwes självständighet har Sydafrikas militära
destabilisering skett dels genom sabotage och attacker på
transportlederna till hamnarna i Beira och Maputo dels i
form av räder och sabotage mot viktiga mål i Zimbabwe.
Man saknar klara bevis för direkt sydafrikanskt deltagande,
men indikationerna är starka. Bland de mer spektakulära
attac~ernamärks:

- Ett ammunitionsförråd utanför Harare sprängdes i slutet
av 1981.

- ZANU-partiets högkvarter i Harare sprängdes likaså i
slutet av 1981.

- Premiärminister Mugabes bostad attackerades i juni 1982
- På en flygbas utanför Gweru sprängdes i juli 1982 en stor

del av Zimbabwes flygvapen.
- I augusti 1982 upptäcktes en kommandogrupp i södra
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Zimbabwe. Tre av dem som dödades i trid med den zimbab
wiska militären var f d medlemmar av den sydrhodesiska
armen, som flyttat till Sydafrika.

- Bombangrepp mot ANC-kontor i Barare i maj 1986..
- Missnöjda ZAPU-militärer utbildades i Sydafrika för att

bedriva motstånd mot ZANU, framför allt i Matabeleiand,
där oppositionen är stark i delar av befolkningen. l vilken
utsträckning dessa ZAPU- eller f d ZAPU-medlemmar också
tar instruktioner från sydafrikansk militär är oklart.

- Två stora träningsläger upprättades i Transvaal, där
enligt uppgifter från Zimbabwes regering omkring 5 000 f d
soldater i Muzorewas arme har utbildats.

Zambia

Fram till Zimbabwes självständighet samarbetade Sydafrikas
och Sydrhodesias krigsmakt i attacker mot mål i Zambia. Det
gällde dels ZAPU-Iäger, dels zambiska civila och militära
mål.

Sprängningar av Benguelajärnvägen i Angola har
inneburit en indirekt attack mot Zambia, som skulle kunna
skeppa ut koppar den vägen.

Efter Zimbabwes självständighet har sydafrikanska krigs
makten från baser i Capriviremsan attackerat mål i Zambia,
bl a i Seshele, samt gjort en mängd överflygningar. Vidare
har ANC-medlemmar mördats iLusaka.

I maj 1986 attackerades ett flyktingläger utanför Lusaka. I
februari 1987 förstördes postkontoret i Lusaka aven bomb
och i april 1987 dödades fyra civila i en kommandoräd i
Livingstone.

Lesotho

Fram till 1982 nöjde sig apartheidregimen med att stödja den
s k Lesotho Liberation Army, LLA, knuten till oppositions
partiet Basuto Congress Party. LLA gjorde överfall och
sabotage i Lesotho, men levde i övrigt utanför landets
gränser. Sedan detta år har flera direkta sydafrikanska attacker
och kommadoräder ägt rum. Den mest omfattande skedde i
december 1982, när 30 sydafrikanska flyktingar och 12
lesothier dödades i en attack i huvudstaden Maseru. Olje
depåerna och vattenreservoarer i huvudstaden har också
sprängts av sydafrikanska kommandostyrkor.

- I december 1985 dödades nio personer i Maseru i en
kommandoräd.

- I januari 1986 stängde Sydafrika i praktiken gränsen till
Lesotho, vilket snabbt ledde till varubrist i Maseru och på
andra ställen. Krissituationen bidrog till att göra en militär
kupp möjlig, vid vilken premiärminister Jonathan avsattes
och ersattes med en av militär ledd regering, villig att sam
arbeta med apartheidregimen. I november 1986 mördades två
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f d ministrar i Jonathans regering och deras familjer,
sannolikt av sydafrikanska agenter.

Swaziland

I Swaziland har sydafrikanska flyktingar kidnappats och
sydafrikansk polis och militär har kunnat agera i landet,
åtminstone delvis med swaziska myndigheters samtycke.
Först 1984 blev det känt att Swaziland och Sydafrika redan
1982 ingick ett samarbetsavtal, som bl a inneburit att de
swaziska myndigheterna i ökad utsträckning medverkat.
Döds- och kidnapparpatruller från Sydafrika arbetar relativt
fritt i Swaziland. Från slutet av 1986 till juli 1987 mördades
elva personer i sådana sammanhang och kidnappades ett
antal sydafrikaner och utlänningar.

Botswana

Fram till 1985 drabbades Botswana av begränsade attacker i
form av dels gränskränkningar framför allt av sydafrikansk
militär från Capriviremsan in i norra Botswana, dels kid
nappningar och mordförsök på sydafrikanska eller namibiska
flyktingar i södra delen av landet. Därefter har landet utsatts
för kommandoräder i större skala. I juni 1985 ägde den första
rum i Gaborone, därefter i maj 1986 och mars 1988.

Tidsödande gränskontroller har genomförts under vissa
perioder, vilket begränsat både tåg- och vägtransporter.
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8. SADCC-SAMARBETET

Det regionala samarbete mellan nio stater i södra Afrika som formellt inleddes 1980
under beteckningen SADCC, Southern African Development Coordination Con
ference, ses ibland som en direkt motsats till det sydafrikanska CONSAS. SADCC
är dock inte uteslutande en reaktion på det sydafrikanska initiativet. Ett av målen för
SADCC är visserligen att minska beroendet av Sydafrika, men samarbetet har fler
och vidare mål.

SADCC växte fram ur det politiska samarbete som i slutet av 1970-talet etable
rades mellan de fem s k frontstaterna Angola, Botswana, M09ambique, Tanzania
och Zambia för att stödja befrielserörelserna i Zimbabwe. I och med Zimbabwes
självständighet 1980 ökade förutsättningarna för ett regionalt ekonomiskt sam
arbete. I april detta år bildades SADCC formellt vid ett statschefsmöte i Zambias
huvudstad Lusaka. Samtidigt fastställdes organisationens mål och arbetsformer i
den s k Lusaka-deklarationen.

Medlemsländer i SADCC är Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mo<;ambique,
Swaziland, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.

Befrielserörelserna ANC och PAC i Sydafrika och SWAPO i Namibia är knutna
till SADCC som observatörer.

Enligt Lusaka-deklarationen har SADCC fyra huvudmål:
- Att minska det ekonomiska beroendet, i synnerhet, men inte endast, av Re

publiken Sydafrika.
- Att upprätta band (mellan länderna) som leder till verklig och jämlik regional

integrering.
- Att mobilisera resurser för att genomföra nationella, mellanstatliga och regio

nala planer och projekt.
Att gemensamt säkerställa internationellt bistånd inom ramen för organisa

tionens strategi för ekonomisk frigörelse. Nyckelbegreppet för SADCC-arbetet är
samordning. Genom att samordna nationella utvecklingsprojekt skall ömsesidiga
fördelar nås och interna och externa resurser mobiliseras.

SADCCs uppbyggnad

SADCC-Iänderna har sinsemellan olika politiska och ekonomiska system. Den
koloniala bakgrunden varierar och har bl a satt spår i form av skilda förvaltnings
system. Graden av utveckling och beroende av Sydafrika skiljer sig också som
framgått av kapitel 6. Regeringarna i några av länderna, framför allt Malawi och
Swaziland, har efter självständigheten strävat efter att öka de ekonomiska för
bindelserna med Sydafrika långt utöver vad deras geografiska och historiska situa
tion kräver. Regeringarna i andra länder, t ex Zambia under vissa perioder,
Mo<;ambique fram till Nkomati-avtalet, Angola och Tanzania har försökt att be
gränsa de ekonomiska förbindelserna så långt möjligt. SADCC-samarbetet har ut
formats så att ett konkret samarbete skall vara möjligt trots dessa skillnader.
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Man har därför velat undvika övernationella institutioner och regelsystem. Sam
arbetet skall i stället vara projektinriktat och bygga på att två eller flera medlems
länder har ett konkret intresse att samarbeta i ett visst avseende. Det är genom att
stärka delarna (länderna) som helheten (regionen) skall stärkas, inte tvärtom.

Ansvaret för vart och ett av de samarbetsområden som SADCC beslutat om har
lagts på något av medlemsländerna. Transporter och kommunikationer betecknas i
Lusakadekiarationen som nyckeln till SADCCs strategi och till framgång på andra
områden. Hittills definierade samarbetsområden och ansvarigt medlemsland fram
går av tabell 8.1.

Tabell 8.1. SADCCs samarbetsområden och ansvarigt medlemsland

Samarbetsområde

Transporter och kommunikationer
Livsmedelssäkerhet
Boskapssjukdomar
Jordbruksforskning
Mark- och vattenvård
Fiske, viltvård och skogsbruk
Utbildning/arbetskraftsutveckling
Energi
Industri och handel
Gruvnäring
Turism
Gemensam utvecklingsfond

Medlemsland

M~bique

Zimbabwe
Botswana
Botswana
Lesotho
Malawi
Swaziland
Angola
Tanzania
Zambia
Lesotho
Zambia

Institutionsbyggandet har hittills varit begränsat. Ett litet centralt sekretariat har
upprättats i Botswana, som ansvarar för SADCCs allmänna administration. Den
första sektorkommissionen som upprättades var den för transporter och kommu
nikationer i M09ambique. Senare har ett energisekretariat i Angola, ett sekretariat
för mark- och vattenvård i Lesotho och ett för industri i Tanzania upprättats. På
övriga områden sker fortfarande den regionala samordningen inom ansvarigt lands
fackministerium. SADCCs allt bredare kontakter med internationella biståndsgivare
har på senare tid aktualiserat en förstärkning av det centrala sekretariatet i
Botswana.

Verksamheten inom SADCC sköts med följande institutioner:
- Årligen återkommande toppmöten med medlemsländernas stats- eller rege

ringschefer.
- Ett ministerråd med uppgift att övervaka SADCCs handlingsprogram och

institutioner.
- En permanent tjänstemannakommitte som skall biträda ministerrådet.
- Sektorkommitteer eller sekretariat för de olika samarbetsområdena.
- Ett sekretariat, vars uppgift är att biträda SADCC-institutionerna och samordna

verksamheten.
Sedan 1979 har det hållits årliga konferenser med SADCC-Iändema och inbjudna

biståndsgivande länder och organisationer. (I mitten av 1984 samarbetade SADCC
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med 36 stater och 25 internationella organisationer.) Syftet har varit bl a att
gemensamt gå igenom de resultat som uppnåtts samt att komma överens om planer
för framtiden. Finansiärer ges vid dessa s kgivarkonferenser tillfålle att tillkännage
och diskutera nya åtaganden, men också att diskutera allmänna utvecklingsproblem
i södra Afrika. Denna typ av konferenser har hittills hållits i Arusha, Tanzania 1979
(dvs innan SADCC formellt skapades), Maputo, Moyambique 1980, Blantyre,
Malawi 1981, Maseru, Lesotho 1983, Lusaka, Zambia 1984, Mbabane, Swaziland
1985, Harare, Zimbabwe 1986, Gaborone, Botswana 1987 och Arusha igen 1988.

Verksamheten inom SADCC

Verksamheten omfattar redan ett stort antal projekt, framför allt inom transport och
kommunikationssektorn, men också på jordbruks-, industri- och energiområdena.
Utvecklingen har varit snabb med tanke på att medlemsländerna haft allt större
ekonomiska svårigheter att brottas med, inte minst flera års svår torka, och att
Sydafrika utökat sin destabiliserande verksamhet i regionen. I slutet av 1987 hade
sammanlagt omkring 450 projekt presenterats av SADCC för potentiella finan
siärer, från mindre förstudier till stora, kapitalkrävande infrastrukturella projekt.
Den totala kostnaden för dessa projekt beräknas till omkring 6,4 miljarder USD,
varav SADCC säkrat finansiering för 2,2 miljarder USD, varav omkring 2/3 avser
projekt inom prioritetssektorn transporter och kommunikationer.

Fram till 1984 dominerade transport- och kommunikationssektorn SADCCs
verksamhet. Denna sektor har fortsatt att vara den viktigaste, men industri- och
handelsfrågor har under åren därefter kommit att spela en ökad roll.

Industriprojekt är vanligen nationella och gränsdragningen mellan regionala och
nationella projekt är oklar. Ett exempel är Mufindi pappers- och massafabrik i
Tanzania som genomfördes som ett nationellt projekt, men som nu förekommer i
SADCCs redovisningar av regionala.

I SADCCs översikt 1987 av industrisektorn registrerades .14 projekt till en
beräknad kostnad av drygt 1,5 mdr USD, varav 1,3 mdr USD i utländsk valuta. Av
dessa kategoriserades 18 projekt till ett värde av ca 300 milj USD som antingen
genomförda eller under genomförande. (Mufindi står för ca 2/3 av totalsumman, så
de andra projekten är små.) Biståndsgivarna är väsentligt mindre intresserade av att
finansiera regionala industriprojekt än regionala transporter och kommunikationer.
Och det privata kapitalet hälls tillbaka av skuldkriser och brist på infrastruktur i
många av SADCC-Iänderna. Ett samarbete när det gäller att utarbeta investerings
regler i SADCC-Iänderna har påbörjats.

Industrisamarbetet har i SADCC, liksom i annat regionalt samarbete, starkt
samband med handelsregler och handelsrestriktioner. Efter flera års förberedelse
arbete antog SADCCs ministerråd 1986 ett handelsprogram och Tanzania fick
ansvaret att koordinera detta område tillsammans med industrisamarbetet.

Handelsprogrammet innehöll fyra huvudpunkter: Ett system för direkta handels
åtgärder och bilaterala handelsavtal, ett handelspreferenssystem, ett som gäller
handelsfinansiering och en punkt som gäller stöd för utveckling av den interna
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handeln.
Handeln mellan SADCC-länderna har hittills varit begränsad. Den uppgick 1984

till ca 250 milj USD, vilket motsvarade ca 4 % av deras totala import eller 4,5 % av
deras totala export.

Sex av de nio SADCC-länderna tillhör också den Preferential Trade Area, PTA,
för östra och södra Afrika som bildades 1982 på initiativ av FNs Ekonomiska
Kommission för Afrika, ECA. Målet med PTA är att skapa ett tull- och frihandels
område från Etiopien i norr till Lesotho och Swaziland i söder. Trots att SADCC
och PTA borde kunna komplettera varandra, präglas de av olika synsätt vad be
träffar regionalt samarbete, vilket lett till vissa spänningar mellan dem.

Den sydafrikanska destabiliseringen har slagit direkt mot ett antal SADCC
projekt på transport- och kommunikationsområdet. Bl a har följande projekt på
verkats:

vägen Maputo - gränsen-Swaziland
- upprustning av järnvägen Maputo-Harare
- upprustning av järnvägen Beira-Umtali och Beira-Malawi
- upprustning av järnvägen Nacala-Malawi
- upprustning av hamnen i Nacala

upprustning av Benguela-järnvägen.
Även om SADCC-samarbetet inte uteslutande är riktat mot Sydafrika har

apartheidregimen skapat stora svårigheter för SADCC. Det viktigaste syftet med
destabiliseringen får antas vara att apartheidregimen vill behålla SADCC-staternas
transportberoende. Framför allt gäller detta i förhållande till Zambia, Zimbabwe och
Malawi.

I SADCCs årsrapport för 1987 analyseras den aktuella utvecklingen i regionen.
Rapporten konstaterar att det inte skett någon nämnvärd förbättring i det ekono
miska läget. I tre länder, Mo<;ambique, Zambia och Angola, har situationen tvärtom
försämrats.

SADCC-ländernas totala utlandsskuld uppges ha varit 15 miljarder USD i slutet
av 1985. Det motsvarar mer än hälften av regionens bruttonationalprodukt. De
återbetalningar som skulle göras under 1986 beräknades till 745 miljoner USD,
motsvarande ca 40% av totala biståndsflödet.

SADCCs beräkningar av kostnaderna för Sydafrikas destabilisering för perioden
1980-86 är omkring 30 miljarder USD, vilket är mer än regionens samlade brutto
nationalprodukt. Det innebär också att den årliga kostnaden för destabiliseringen
skulle vara mer än dubbelt så stor som det årliga totala inflödet av bistånd.

SADCC framhåller i rapporten att vid sidan av Sydafrikas destabilisering är det
grundläggande ekonomiska problemet obalanserna i ekonomierna och ett stort be
roende av exporten av ett fåtal råvaror. Flera av SADCC-Iänderna har de senaste
åren påbörjat program för att få bukt med dessa obalanser. Utan ökat bistånd och
ordentliga skuldlättnader kommer sådana program inte att lyckas.

SADCCs resultat, mätt ifrån dess egna mål och utgångspunkter måste sägas vara
mycket positivt, inte minst om man tar hänsyn också till de svårigheter samarbetet
måste klara av, förutom Sydafrikas militära och ekonomiska destabilisering. Till
dessa hör:

104



SADCC-samarbetet

- Stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller utvecklingsstrategi, ut
rikespolitik och attityder gentemot Sydafrika.

- Stora svårigheter att åstadkomma egna finansiella överskott och därmed stort
beroende av biståndsfmansiering.

- Riskerna för att fördelarna av samarbetet snedfördelas, eller att någon eller
några medlemsstater anser det. Dels genom att Zimbabwe som har den starkaste
ekonomin blir alltför dominerande, dels och delvis motverkande, att Mor;ambique
och Tanzania får en dominerande del av biståndet eftersom transportlederna av både
SADCC och biståndsgivarna anses som det viktigaste samarbetsområdet.

- Svårigheterna att prioritera mellan projekten, vilket i sin tur inneburit att en del
projekt med föga regionala effekter inkluderas.

Att SADCC-samarbetet har varit framgångsrikt, om man utgår ifrån dess egna
förutsättningar, hindrar inte att kritik har framförts framför allt mot vissa struktu
rella effekter av samarbetet. Kritiken gäller bl a att transport- och kommunikations
samarbetet bidrar till att förstärka den koloniala transportstrukturen, att bistånds
givarnas prioriteringar väger tyngre än SADCC-Iändernas regeringars och att sam
arbetet förstärker teknokratiska "uppifrån" etablerade projekt utan folklig för
ankring.

"Det nordiska initiativet"

De nordiska länderna har sedan SADCCs tillkomst tillhört de främsta supportrarna
och tankarna att åstadkomma ytterligare samarbete mellan de två grupperingarna
SADCC och Norden växte fram så att 1986 en gemensam deklaration om utökat
ekonomiskt och kulturellt samarbete och en ram för samarbetsprogram 1986-90
kunde undertecknas. Detta utökade samarbete ska gälla fyra huvudområden: bi
stånd, produktionssamarbete, handel och kultur. Ett syfte med programmet är att få
igång mer samarbete utanför det direkta biståndet, som dittills dominerat rela
tionerna. Produktionssamarbetet är tänkt att gälla gemensamma investeringar,
teknologiöverföring, ökad förädling av råvaror i SADCC-regionen och förstärkning
av finansierings- och andra institutioner som underlättar samarbete när det gäller
tillverkning.

På handelsområdet är det bl a fråga om att identifiera varor från SADCC
länderna som kan exporteras till de nordiska länderna, att förbättra exportstödet och
att vidta andra åtgärder för att underlätta ökad handel. Vidare gäller det att förbättra
transporterna mellan regionerna och att underlätta samarbetet mellan finansierings
institutioner i de två regionerna.

Kultursamarbetet består dels av nordiskt stöd till kulturella institutioner och
historiska monument i SADCC-Iänderna, dels av utbytesprogram för bl a kultur
grupper och ungdomsorganisationer.

Inom ramen för detta nya samarbete har sedan 1986 en del aktiviteter påbörjats,
bl a arbetet med samordnade investeringsriktlinjer i SADCC-Iänderna. En fond för
att finansiera behovet av utländsk valuta i början av s k joint ventures har bildats.
Undersökningar om nordisk bankrepresentation i SADCC- regionen och samarbete
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på mineralområdet har genomförts. Industrisamarbetet är dock ett komplicerat om
råde och verksamheten kan förväntas växa långsamt.

På handelsområdet har flera studier genomförts och inrättande av speciella
fonder för att öka handeln har föreslagits. Inom ramen för kulturprogrammet har
ungdomsorganisationer mötts och dans- och musikgrupper turnerat i de båda
regionerna.och samarbete på rnineralområdet har genomförts.
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9. SÖDRA AFRIKA I DEN INTERNATIONELLA
EKONOMIN

Råvaruexportör

Som redovisats i kapitel 4 och 5 spelar södra Afrika en roll i den globala ekonomin
framför allt som leverantör av vissa viktiga mineraler.

I övrigt spelar regionen den traditionella u-landsrollen som råvaruexportör och
importör av industrivaror, framför allt kapitalvaror. Dess andel av världens pro
duktion (2,1 %), import (1,5%) och export (1,5%) är något mindre än Sveriges på
alla tre områdena. Sydafrika står för 3/4 av den regionala totalsiffran när det gäller
produktion och import och omkring 4/5 när det gäller export. Det innebär att
SADCC-Iänderna tillsammans spelar en mycket marginell roll som exportmarknad i
världen, andelen är 0,4%.

Med sin position i världsekonomins periferi är regionen också känslig för hän
delser i dess centrum. Jordbrukets dominerande roll för sysselsättningen i regionen
innebär att torka och andra naturkatastrofer utgör ett hot.

Faktorer som påverkat regionens ekonomiska situation

De generella effekterna av utvecklingen i världsekonomins centrum och åtgärder
vidtagna av de västliga industriländernas regeringar som drabbat södra Afrika, lik
som de flesta andra länder i tredje världen, är bl a:

Ett försämrat bytesförhållande, dvs förhållandet mellan exportpriser och im
portpriser. Orsakerna till detta är flera: Oljeprishöjningarna resulterade i kraftigt
ökade kostnader för oljeimporterande länder. Den s k stagflationen i i-länderna
innebar låg efterfrågan på mineraler och andra råvaror och därmed låga priser på
dessa, samtidigt som den snabba inflationen innebar att i-ländernas fårdigvaror som
periferiiänderna behövde importera steg kraftigt i pris. När i-länderna så småning
om med kraftiga ekonomiska åtstramningar dämpade inflationen fortsatte kon
junkturnedgången fram till slutet av 1983, och därmed den låga efterfrågan på
många råvaror. Trots den därefter ökade tillväxttakten i i-länderna har priserna på
många råvaror fortsatt att vara låga. Det genomsnittliga bytesförhållandet (terms of
trade) för Afrika söder om Sahara försämrades så att det 1987 var det lägsta sedan
andra världskriget. Första halvan av 1988 innebar en viss återhämtning för vissa
mineraler.

I stället för snabb inflation i i-länderna drev under denna period den allt högre
dollarkursen upp importpriserna för många u-länder. Den höga dollarkursen var
resultatet av Reaganadministrationens högräntepolitik. Denna var också huvud
orsaken till det höga internationella ränteläget, som drabbade de låntagande u
länderna.
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Dessa fick därigenom dels betala högre ränta på de nya lån de eventuellt kunde få,
dels också på gamla lån som i allt högre utsträckning givits med flytande ränta, som
följer det internationella ränteläget.

Den här situationen drev allt fler länder i tredje världen till konkursens brant. Nu
kan nationella ekonomier inte gå i konkurs. Vad som händer är i stället att de
tvingas omförhandla de lån de har och därvid gå med på ett antal villkor från lån
givarna. Av länderna i södra Afrika har under 1980-talet Sydafrika, Zambia,
Tanzania, Moyambique, Malawi och Angola tvingats begära omförhandlingar av de
utestående skulderna.

Sydafrika har räddats från en svår betalningsbalanskris av guldet. Det står för
40-50% av landets exportintäkter och genom att det internationella guldpriset steg
mycket kraftigt fram till 1981 kunde Sydafrika fortsätta att importera framför allt
kapitalvaror, utan orimligt stora lån från utlandet. Efter Sydafrikas skuldkris 1985
har guldpriset ånyo ökat med ca 100 USD per ounce, vilket på årsbasis innebär en
ökning av exportinkomsterna på omkring 2 mdr USD.

För Botswana har diamanterna spelat en motsvarande roll främst därför att pro
duktionen av diamanter ökat kraftigt.

Angolas ekonomiska situation är väsentligt svårare, men har ändå räddats av
oljeproduktionen, som ökat och enligt planerna skall fortsätta att öka, även om
priserna efter 1980 har sjunkit. Den kraftiga minskningen av oljepriset 1986 drab
bade Angolas ekonomi hårt.

Zambia är ett typiskt exempel på det kraftigt försämrade bytesförhållandet. För
att kunna importera samma varumängd som man importerade 1974 måste Zambia
tio år senare exportera tre gånger så mycket koppar. På grund av låg efterfrågan
och produktionsförhållandena vid koppargruvorna har i stället volymen koppar
som exporterats minskat med mellan 15 och 20%. Under första delen av 1988 steg
kopparpriset väsentligt.

De u-länder som kunde, försökte klara första delen av nedgångsperioden från
mitten av 1970-talet genom att låna utomlands för att täcka underskotten i ut
rikeshandeln. Resultatet blev snabbt ökad utlandsskuld och ökad skuldtjänst, dvs
betalning av räntor och amorteringar.

Förutom de faktorer som påverkade så gott som alla icke-olje-exporterande
länder i tredje världen negativt, drabbades under 1980-talets första hälft många
länder i Afrika, däribland de i södra delen, aven långvarig torka som resulterade i
kraftigt minskade skördar. Även boskapen drabbades hårt av torkan.

Sedan mitten av 1980-talet har skuldkrisen varit ett överhängande och svårlöst
problem för alla länder i regionen, med undantag av Botswana. Värst utsatta har
Moyambique, Tanzania, Zambia och Angola varit. Förutom Sydafrikas krig mot
grannländerna är skuldkrisen det svåraste problemet. En nödvändig (men inte
tillräcklig) förutsättning för att en positiv utveckling ska komma igång är att de
värst utsatta ländernas utlandsskulder de facto avskrivs i väsentlig utsträckning.
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Sydafrikas strategi gentemot västländerna

Den internationella oppositionen mot Sydafrikas apartheidpolitik har sedan början
av 1960-talet i allt högre grad isolerat Sydafrika. Landet har uteslutits ur eller känt
sig tvingat att självt begära utträde ur ett antal internationella organisationer, bl a
ILO, UNESCO och FAO. Landet har tvingats avstå från att deltaga bl a i kon
ferenser arrangerade av Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella Tele
unionen (ITU) och Internationella Civilflygorganisationen (ICAO). I FN och i
andra sammanhang har krav på internationella sanktioner många gånger förts fram.

I FNs säkerhetsråd har i så gott som alla sammanhang USA och/eller Stor
britannien utnyttjat sin vetorätt mot förslag om sanktioner. Det enda undantaget hit
tills har varit beslutet 1977 om vapenembargo.

Apartheidregimen har i diskussioner med västmakterna använt följande huvud
argument för att dessa skall stödja Sydafrika och motsätta sig internationella
sanktioner.

- Sydafrika spelar en viktig roll för väst som leverantör av strategiska mineraler.
- Sydafrika är militäfstrategiskt viktigt för väst
- Det är fördelaktigt för företagen i väst att investera i Sydafrika och att använda

Sydafrika som bas för sina ekonomiska förbindelser med alla länder i Afrika söder
om Sahara. Detta på grund av den ekonomiska stabiliteten, den utbyggda infra
strukturen och den fönnånliga lagstiftningen i Sydafrika.

Västmakternas beroende av mineralleveranser från Sydafrika är ett argument som
ofta framförs också från regeringar och näringsliv i västländerna. Framför allt USA
och Storbritannien importerar åtskilliga mineraler från Sydafrika. I slutet av 1970
talet gjordes emellertid en omfattande undersökning av USAs beroende av mine
raler från Sydafrika, inklusive vilka alternativ som fanns om USA önskade ändra
detta mönster. I detta perspektiv var beroendet väsentligt mindre.

Till samma slutsats kom en svensk studie, utförd av Kommerskollegium och
publicerad 1981. Dess allmänna slutsats var "att det finns skål att tona ner den
annars inte ovanliga uppfattningen att Sydafrika är av omfattande betydelse för
världens mineralförsörjning".

Kommerskollegium granskade i sin studie ca 100 mineraler vad avser deras
frekvens och produktion i Sydafrika. I 24 fall visade det sig att Sydafrika har en
nämnvärd brytning eller nämnvärda reserver. Tio mineraler granskades mer detalj
erat. De kortsiktiga omställningsproblemen för världen som helhet förefaller enligt
studien vara störst när det gäller krom. För övriga mineraler bedömda var för sig
anser studien omställningsproblemen vara begränsade. Effekten aven avstängning
av samtliga mineraler från Sydafrika på en gång skulle dock bli större.

Apartheidregimen har länge understrukit landets betydelse som länk i väst
världens militära system. I slutet av 1960-talet och. början av 1970-talet dis
kuterades också bildandet av ett South Atlantic Treaty Organisation, SATO, som
skulle vara ett komplement på södra halvklotet till NATO och förutom Sydafrika
och några av de ledande västmakterna också inkludera några latinamerikanska
stater, bl a Argentina och Brasilien.
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Förståelsen för de militärstrategiska argumenten har vuxit i USA och England
sedan Reagan och Thatcher kommit till makten. Supermaktsperspektivet, där öst
väst-motsättningarna är det enda som gäller, innebär att Sydafrika som utpost i
södra Afrika spelar en viktig roll, både som bevakare av havet utanför och av
länderna norrut.

Sydafrika som ekonomisk länk till övriga Afrika söder om Sahara har också
framförts av apartheidregimen. De omfattande investeringar som företag från
Storbritannien, USA och på senare år Västtyskland gjort, innebär att detta argument
har starka förespråkare i västländerna. Ju mer utländska investeringar i Sydafrika,
desto starkare intresse i väst att inte isolera landet. USA-företagens och de brittiska
företagens tillbakadragande från Sydafrika sedan 1984 oroar därför regimen i
Pretoria.

Knappast något land i Afrika utgör för västländerna ett reellt alternativ till Syd
afrika, åtminstone tagna var för sig. Däremot skulle de som grupp kanske kunna
fungera, om de hade någon metod att tvinga västvärldens företag att välja. Det enda
land som i någon utsträckning använt denna metod är Nigeria, som hotade att vägra
leverera olja till företag som samarbetade med Sydafrika och som använde detta hot
mot det brittiska oljebolaget BP under förhandlingarna om Zimbabwes själv
ständighet 1979.

Apartheidregimen försöker alltså få företagen i västländerna att acceptera att
vägen till Afrika söder om Sahara går via Sydafrika. Omvänt uttryckte dåvarande
premiärministern i Sydafrika P W Botha efter sin resa till ett antal europeiska länder
på sommaren 1984 situationen: "Vägen till världen (för Sydafrika) går genom
Afrika".

Ökade ekonomiska sanktioner mot Sydafrika

Utvecklingen i Sydafrika, med ökad opposition mot apartheidsystemet, ökat för
tryck och undantagslagar (se kap 5) stärkte under 1980-talet kraven i många väst
länder på att isolera apartheid-regimen genom ekonomiska och andra sanktioner.

Kraven på sanktioner hade länge drivits av befrielserörelserna själva, av flera
frontstater och många andra länder i tredje världen, liksom av solidaritets
organisationer i västvärlden.

I FN har ett antal länder, bl a de nordiska, sedan många år verkat för att beslut
om sanktioner skulle fattas i FNs säkerhetsråd och därmed bli bindande för med
lemsstaterna. Sådant beslut fattades 1977 angående vapenembargo mot Sydafrika.
Alla övriga försök att åstadkomma bindande beslut har mötts med veto från USA
och/eller England. Däremot antogs i säkerhetsrådet två rekommendationer 1985 i
vilka FNs medlemsstater uppmanades att vidta ensidiga åtgärder mot Sydafrika, i
första hand att upphöra med nyinvesteringar. 1986 rekommenderade säkerhetsrådet
en skärpning av 1977 års vapenembargo.
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Englands och USAs veton i säkerhetsrådet kunde inte hindra ett genombrott för
ekonomiska sanktioner mot Sydafrika 1985-1986, i den formen att ett antal länder
och ländergrupper beslutade om sanktioner på vissa delområden.

- Trots president Reagans motstånd beslöt USAs kongress om förbud mot im
port från Sydafrika av kol, stål, järn, uran, jordbruksprodukter och textilier. Lagen
omfattar också förbud mot amerikanska nyinvesteringar i Sydafrika, förbud mot
export av olja och oljeprodukter och förbud mot civilflygtraflk mellan länderna.

- Samväldesländerna, med undantag av Storbritannien, införde i augusti 1986
vissa sanktioner, bl a förbud mot import av uran, kol, järn, stål och jordbruks
produkter från Sydafrika, samt förbud mot nyinvesteringar och lån.

- EG-Iänderna beslöt i september 1986 att skärpa sanktionspolitiken och införa
dels förbud mot import av stål, järn och uran, dels förbud mot nyinvesteringar i
Sydafrika.

Skärpningar av tidigare sanktionsbeslut genomfördes under 1985-86 också av
bl a Australien, Canada, Japan, Nya Zeeland och Österrike.

Det gemensamma nordiska handlingsprogrammet mot apartheidregimen i Syd
afrika från 1978 utvidgades i oktober 1985. Liksom tidigare underströks där de
nordiska ländernas föresats att i FN intensivt verka för ökade och helst fullständiga
ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. Programmet innehöll också en rad rekom
mendationer om åtgärder som de enskilda nordiska länderna bör genomföra "för att
öka trycket på Sydafrika", bl a:

- förbud mot import av Krugerrand;
- förbud mot alla nya kontakter på det nukleära området;
- förbud mot all export av datautrustning som kan användas av sydafrikansk

militär och polis;
- åtgärder för att förhindra statlig upphandling av varor från Sydafrika;
- förbud mot banklån till Sydafrika;
- förbud mot leasing av företag i Sydafrika;
- förbud mot överlåtelse av patent- och tillverkningsrättigheter till Sydafrika;
- avstående från kommersiella flygförbindelser med Sydafrika;
- ytterligare begränsningar av kontakterna med Sydafrika på idrottens, kulturens

och vetenskapens område och skärpning av viseringsbestämmelserna för syd
afrikaner.

Handlingsprogrammet innehöll alltså inte rekommendationer om handelsbojkott.
Trots detta införde de nordiska länderna senare förbud mot handel med Sydafrika,
med undantag för några få varugrupper, Danmark 1986 och Sverige och Norge
1987. Finland införde 1987 licensiering av all handel med Sydafrika.

Vid en ny revidering av det nordiska handlingsprogrammet i mars 1988 konsta
terades att de nationella målsättningarna i programmet från 1985 hade uppfyllts.
Några nya nationella mål sattes inte upp utan tonvikten ligger på att inom FN verka
för beslut om omfattande och bindande sanktioner, bl a när det gäller handel, in
vesteringar, flygförbindelser och nukleär teknologi.

Den kraftigaste "sanktionseffekten" i Sydafrika åstadkoms i augusti-september
1985, när ett antal internationella banker, framför allt i USA, beslöt att inte längre

111



Sydafrika i södra Afrika

förnya sina utestående kortfristiga krediter till låntagare i Sydafrika. Detta resul
terade i att den sydafrikanska randen minskade i värde till en tredjedel och att den
sydafrikanska regeringen fick deklarera att den inte kunde göra återbetalningar i
enlighet med gällande avtal.

1987 kom Sydafrika överens med bankerna om ett reviderat återbetalnings
schema, i former som avsevärt skilde sig från dem som andra afrikanska länder ut
sätts för när de ska omförhandla sina lån.

Det starka trycket på företagen med investeringar i Sydafrika, framför allt i USA,
men också i England resulterade i att mänga drog sig tillbaka. Till detta bidrog att
osäkerheten ökade och vinstprognoserna sänktes för fortsatt verksamhet i Syd
afrika, både p g a sanktionerna och det ökade motståndet mot apartheidsystemet i
Sydafrika.

Från 1984 till början av 1988 hade sammanlagt omkring 150 företag i USA och
omkring 60 i England åtminstone formellt gjort sig av med sina investeringar. Det
innebar, tillsammans med devalveringen av den sydafrikanska randen, att i mitten
av 1987 hade värdet av USA-företagens aktieinnehav i Sydafrika minskat till
mindre än hälften av vad de var 1984. Också bankernas utestående lån minskade
väsentligt. De flesta företag som sålt sina aktier har dock kvar relationer i form av
teknologi-, företagslednings- och distributionsavtal med de nya ägarna. Ca hälften
av företagen har sålts till sydafrikanska företag, omkring 1/5 har sålts till den
tidigare företagsledningen och ca 10 % har lagt ner verksamheten. En del företag
har köpts av andra utländska företag.

De flesta länder kombinerar ekonomiska sanktioner med ökat bistånd till front
staterna/SADCC-Iänderna. Inte minst understryks behovet av sådant bistånd av de
nordiska länderna. Andra länders regeringar har sett en ökning av biståndet som ett
alternativ till sanktioner. Särskilt Thatcher-regeringen i England har när den pres
sats av t ex samväldesländerna att vidta sanktioner hänvisat till s k positiva åt
gärder, främst bistånd till Sydafrikas grannstater.

USAs, Englands och Sovjetunionens roll i regionen

Som framgått tidigare försöker apartheidregimen gentemot västmakterna under
stryka Sydafrikas militärstrategiska och ekonomiska roll och risken att Sovjet
unionen får stort inflytande i regionen. Det perspektivet har alltid funnits hos USAs
regering, dock i olika grad hos olika presidenter. För Reaganadministrationen torde
öst-väst-perspektivet ha varit helt dominerande. Sydafrika och länderna runt
omkring ses som brickor i det globala spelet och rädslan for att Sovjetunionen skall
få ökat inflytande är stor.

Denna Reaganadministrationens syn på södra Afrika har sedan 1981 givit apart
heidregimen större spelrum för destabilisering och attacker mot grannländerna utan
att man har behövt befara allvarligt menade protester från USA.

De stora investeringar i Sydafrika som gjorts av USA-företag är ett annat skäl till
varför administrationen stöder apartheidregimen politiskt/ekonomiskt. Värdet av
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USA-företagens direktinvesteringar i Sydafrika beräknades 1984 vara omkring 2,6
miljarder USD och amerikanska intressens totala engagemang (direkta investe
ringar, aktieinnehav och utestående lån) beräknades uppgå till omkring 14 miljarder
USD. Den våg av aktieforsäljningar som skedde 1984-87 borde betyda att denna
orsak till USA-stöd av den sydafrikanska regimen minskar i styrka.

USAs politik mot SADCC-länderna har också i hög grad färgats av öst-väst
perspektivet. USAs bistånd till SADCC-projekt kunde t ex inte lämnas till projekt
som involverar Angola eller Moyambique. Fram till Nkomatiavtalet stod
Moyambique på USAs "svarta lista" över länder som inte kan få bistånd, annat än
katastrofbistånd under vissa omständigheter. Efter Nkomatiavtalet har detta änd
rats, och i början av 1988 meddelade USA ett kraftigt ökat stöd till detta land.

Den brittiska regeringens ovilja mot alla typer av sanktioner gentemot Sydafrika
skall ses mot bakgrunden av de omfattande investeringar brittiska företag har i
Sydafrika och den omfattande utrikeshandeln med detta land. Eftersom sju av
SADCC-länderna har varit brittiska kolonier eller protektorat finns ekonomiska
länkar också med dessa länder, men ekonomiskt betyder Sydafrika mycket mer. De
brittiska företagens investeringar där är väsentligt större än de sammanlagda in
vesteringarna i SADCC-Iänderna. Den brittiska exporten till Sydafrika är ca tre
gånger så stor som den sammanlagda till SADCC-länderna.

Sovjetunionen spelar roll i regionen på grund av sitt stöd till MPLA och
FRELIMO under befrielsekampen, som sedan fortsatte efter självständigheten i
dessa länder. Sovjetunionen är den dominerande leverantören av vapen och annan
militär utrustning till dessa båda länder och har flera hundra militära rådgivare på
plats. Sovjetunionen har också ekonomiska samarbetsavtal på en rad områden
liksom tjugoåriga vänskapsavtal. Det sovjetiska militära och civila stödet till
Mocambique förefaller ha varit relativt begränsat, åtminstone sett i förhållande till
de behov som de sydafrikastödda RNM-gruppernas attacker skapade.

Bistånd till SADCC-länderna

Som framgår av tabell 9.1 har det samlade biståndet till SADCC-länderna från
OECD-Iänder, OPEC-Iänder och internationella organisationer under perioden
1980-85 uppgått till 1,6-1,8 miljarder USD per år i genomsnitt, varav Tanzania
mottagit i genomsnitt 35%. I storleksordning har därefter följt Zambia, Zimbabwe
och Moyambique (ca 12% var).

Som också framgår av tabellen har biståndsflödet till regionen som helhet liksom
till de flesta av de enskilda länderna i nominella termer legat på ungefär samma nivå
1980-85. En grov beräkning, baserad på antagandet att inflationen under perioden
varit i genomsnitt 10% per år, ger resultatet att biståndet till regionen i reala termer
1985 var ungefär 60% av vad det var 1980. Dvs biståndet har minskat med mer än
1/3 under en period då regionen dels haft sin svåraste torka på flera decennier, dels
sjunkit ner i en allt svårare skuldkris.
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För de flesta länder i regionen är kapitalflödet förutom bistånd ytterst begränsat
eftersom deras ekonomiska situation för närvarande är sådan att kommersiella
banker och privata investerare är tveksamma till ytterligare affärer, om de inte är
biståndsfinansierade.
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Tabell 9.1 Nettobistånd från OECD-länder, OPEC-länder och internationella organisationer
(milj USD) (löpande priser)

Mottagarland 1972 1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Angola 0,1 4,0 28,9 29,4 52,6 61,0 60,0 75,3 95,0 91,5
Botswana 29,2 38,6 54,7 73,6 106,1 96,9 101,5 103,6 102,7 96,8
Lesotho 9,7 14,7 29,1 43,7 90,8 101,0 93,4 107,0 100,7 94,4
Malawi 26,7 47,1 56,6 92,0 143,3 137,6 121,2 116,8 158,5 113,0
MQ9affibique 0,1 11,5 75,3 114,3 169,1 143,6 207;J 210,8 259,1 300,1
Swaziland 6,5 10,8 36,7 31,8 49,9 36,6 28,1 33,5 18,0 25,7 c;..,

<:l:
Tanzania 53,4 234,5 332,3 457,4 666,2 673,3 684,0 593,9 557,9 486,9 ~
Zambia 16,6 67,5 164,5 211,9 295,4 230,9 317,1 216,9 239,5 329,0 '$Zimbabwe 0,8 3,9 8,5 12,4 164,1 212,3 216,1 208,5 297,8 237,1

~-.
Totalt 143,1 432,8 786,6 1066,5 l 737,5 1693,2 l 829,3 l 667,0 1829,2 l 774,5 >:>..

'";:l
Källa: OECD: Geographic Distribution of Financial Flows to Developing Countries 1982/85 (1987)
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10. SVERIGES RELATIONER MED SÖDRA AFRIKA

Den svenska södra Afrika-politiken

Den officiella svenska södra Afrika-politiken i modern tid har i hög grad präglats av
motståndet mot apartheidpolitiken i Sydafrika och rasdiskriminering och kolonial
styre i grannstaterna.

I olika sammanhang, framför allt i FN, har den svenska regeringen varit aktiv för
att åstadkomma internationell kritik och internationella åtgärder för att påverka re
gimen i Sydafrika att avskaffa apartheid.

Enligt svensk officiell uppfattning är apartheidpolitiken inte bara djupt kränkande
för den svarta majoriteten, utan den har också medfört att situationen i Sydafrika
utgör ett tilltagande hot mot freden och säkerheten i regionen.

Den svenska regeringens agerande för att försöka påverka makthavarna i Syd
afrika att avskaffa apartheidpolitiken har kombinerats med stöd åt avkoloniseringen
i södra Afrika och humanitärt bistånd till de nationella befrielserörelsernas kamp
mot kolonialmakt och vitt minoritetsstyre. Det snabbt växande biståndet till länderna
och befrielserörelserna i södra Afrika skall alltså ses som en del aven allmän
svensk södra Afrika-politik.

Den svenska regeringens södra Mrika-politik har vuxit fram med starkt stöd från
breda folklager i Sverige. Ett stöd som tagit sig uttryck i infonnationskampanjer,
demonstrationer och annan opinionsbildning, liksom stöd från folkrörelser och
solidaritetsorganisationer.

I det politiska arbetet i FN har Sverige understött och ibland tagit initiativ till
uppmaningar från generalförsamlingen till säkerhetsrådet om att överväga sank
tionsåtgärder mot Sydafrika. Alltsedan 1965 har Sverige i generalförsamlingen för
ordat säkerhetsrådsbeslut om tvingande ekonomiska åtgärder för att öka trycket på
den sydafrikanska regimen.

Sverige tog 1967 initiativ till en resolution av generalförsamlingen, i vilken
säkerhetsrådet anmodades vidtaga åtgärder för att förhindra utländska ny
investeringar i Sydafrika, och dänned bidra till att försvaga apartheidregimens
ekonomi. Denna resolution har upprepats varje år. Den har 1978 utökas till att även
omfatta finansiella lån. Säkerhetsrådet har diskuterat förslaget men inte fattat något
beslut.

Sverige har varit aktiv part i arbetet inom FN för att öka trycket på apartheid
regimen också på andra sätt än att åstadkomma bindande sanktioner i säkerhets
rådet. Rekommendationer och uttalanden i generalförsamlingen och säkerhetsrådet
är också en viktig del av det internationella opinionsarbetet.

Bilateralt har Sverige under den senaste tioårsperioden skärpt sin hållning grad
vis. Syftet är, som det uttrycks i regeringspropositionen 1984/85 som föreslog en
förändring av lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika: "I sitt bilaterala för
hållande till Sydafrika söker Sverige uppträda på ett sådant sätt att vår avsky för

116



Sveriges relationer med södra Afrika

apartheidpolitiken kommer till tydligt uttryck och att tryck kan utövas mot re
gimen".

Bland annat har följande åtgärder vidtagits sedan 1979, då ett viktigt steg togs i
och med att lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika antogs.

1982 infördes liksom i de övriga nordiska länderna viseringstvång för vissa
kategorier medborgare i Republiken Sydafrika. Dessa regler skärptes 1983 och
1986. Visering vägras i princip representanter för offentliga organ och för orga
nisationer som stöder apartheidsystemet. Ett syfte med visumreglerna är att be
gränsa kontakterna med Sydafrika på idrottens, kulturens och vetenskapens om
råden.

Statliga exportkreditgarantier lämnas sedan länge inte för export till Sydafrika.
Vapenembargot är uppföljt med svenska lagar mot export och sedan 1983 också
import av krigsmaterial till/från Sydafrika.

1985 skärptes investeringsförbudet och kompletterades bl a med förbud för
svenska företag att hyra utrustning och annat i Sydafrika för att utvidga sin verk
samhet.

1986 trädde förbudet mot import av jordbruksprodukter i kraft, liksom förbudet
mot överlåtelse av patent- och tillverkningsrättigheter. Vidare infördes rätt för
kommuner och landsting att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika. All svensk handel
med Sydafrika licensbelades också.

1987 (i oktober) trädde förbudet mot handel med Sydafrika i kraft. En grundsten
i den svenska utrikespolitiken är att bindande beslut i FN:s säkerhetsråd krävs för
att åsidosätta internationella överenskommelser, som t ex GATT-stadgan när det
gäller utrikeshandel. Sydafrika har dock betraktats som ett alldeles speciellt fall och
i den regeringsproposition (1986/87:110) där lagen om handelsförbud föreslås
finns en detaljerad argumentering för att denna åtgärd, trots den svenska principiella
inställningen, bör införas:

Det är endast ett beslut eller en rekommendation av FN:s säkerhetsråd som kan
häva våra förpliktelser enligt det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).
Artikel XXI c) i GATT medger undantag från tillämpning av avtalet för "förplik
telser enligt Förenta Nationernas stadga i syfte att upprätthålla internationell fred
och säkerhet". Ett av motiven för detta stadgande är att det internationella handels
systemet skall värnas från att utnyttjas som politiskt påtryckningsmedel, något som
i det längre perspektivet skulle kunna leda till systemets sammanbrott.

Samtidigt är det klart att det föreligger folkrättsligt utrymme för den enskilda
staten att vidta den typ av begränsade åtgärder som Sverige genomfört mot Syd
afrika med början år 1979. Samtliga dessa åtgärder, inklusive förbuden mot ny
investeringar och mot import av jordbruksvaror, har således kunna införas utan
att Sverige överträtt någon internationell bestämmelse eller påståtts göra detta.

Åtgärderna ingår som ett led i en internationell isoleringspolitik mot Sydafrika.
De har vidtagits i förhoppningen att kunna inspirera andra stater till efterföljd och
därigenom bidra till trycket på FN:s säkerhetsråd att vidta ytterligare åtgärder för att
förmå den sydafrikanska regeringen att avskaffa apartheidsystemet. De svenska
initiativen har också, som framgått i det föregående, fått efterföljd, särskilt efter år
1985. Kampen mot apartheidsystemet har således med tiden fått en allt starkare
internationell uppslutning.
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En överväldigande majoritet av FN:s medlemsstater representerande alla politiska
och geografiska grupperingar, står idag bakom målet att undanröja det hot mot
internationell fred och säkerhet som råder i södra Afrika till följd av den av
Sydafrika förda politiken. Det framgår av de många resolutioner som genom år
tionden antagits av FN:s generalförsamling, bl a på svenskt och nordiskt initiativ.
Stöd för denna slutsats kan även hämtas av de beslut som säkerhetsrådet fattade år
1977 om vapenembargo med senare skärpningar samt år 1985 med rekommen
dationer om vissa frivilliga åtgärder av sanktionskaraktär av medlemsländerna,
bl a investeringsförbud i Sydafrika.

Genom sin inriktning på det ekonomiska området innebar den närmast aktuella
resolutionen från år 1985 (nr 569) en ytterligare framflyttning av säkerhetsrådets
behandling av apartheidfrågan. Det var genom beslutets utformning samtidigt
uppenbart att rådet inte sträckte sig så långt att dess rekommendation kunde läggas
till grund för svenska åtgärder på handelsområdet riktade mot Sydafrika.

Trots ett omfattande förberedelsearbete i vilket Sverige tog en aktiv del lyckades
man emellertid inte, som jag redovisat i föregående avsnitt, i FN:s säkerhetsråd i
februari i år följa upp dessa första steg genom ett beslut om verksamma ekonomiska
sanktionsåtgärder. Det av de alliansfria rådsmedlemmarna framlagda
resolutionsförslaget om bindande selektiva sanktioner kunde inte antas till följd av
att USA och Storbritannien utnyttjade sin vetorätt. I sammanhanget kan nämnas
att det förslag som förelades rådet avsåg åtgärder som i stort sett redan beslutats av
den amerikanska kongressen.

Resultatet av säkerhetsrådsbehandlingen är en källa till stark besvikelse. Särskilt
måste USA:s och Storbritanniens fortsatt negativa inställning till bindande FN
sanktioner mot Sydafrika beklagas. De underhandsdiskussioner som ägde rum om
möjligheten att kraftigt utvidga säkerhetsrådets rekommendationer från år 1985
visade emellertid klart, även om något resultat inte uppnåddes vid detta tillfälle, att
denna väg även fortsättningsvis kan vara framkomlig.

Det finns därför all anledning för Sverige att, tillsammans med övriga nordiska
länder, fortsätta sina påtryckningar för att få till stånd ett verksamt beslut i
säkerhetsrådet om heltäckande bindande sanktioner, om selektiva sådana, eller om
en rekommendation om sanktioner.

I ljuset av den senaste utvecklingen i FN/ och de motgångar som mött an
strängningarna att få till stånd bindande sanktioner mot Sydafrika, måste vi
emellertid väga vår principiella linje i sanktionsfrågor mot behovet av att nu får
till stånd så breda åtgärder som möjligt riktade mot ett unikt system av förtryck som
det i Sydafrika.

Apartheidfrågan befinner sig i ett så allvarligt skede att det är mycket angeläget
att den nuvarande intensiteten i de internationella ansträngningarna upprätthålls.
Jag har efter noggrann prövning kommit fram till att regeringen, i avvaktan på ett
verksamt sanktionsbeslut av FN:s säkerhetsråd, bör föreslå riksdagen förbud mot
handel med Sydafrika och Namibia trots att en sådan åtgärd skulle innebära ett av
steg från Sveriges angivna linje i sanktionsfrågor. Jag grundar detta steg på följande
överväganden.

Den sydafrikanska regeringens rasåtskillnadpolitik innebär en systematisk
kränkning av de mänskliga rättigheterna. Denna politik har bedrivits under lång
tid, och det finns inga tecken på att regimen är beredd att ompröva den.

Apartheidsystemet är den axel kring vilken hela det sydafrikanska samhället
roterar. Denna politik innebär att människors rättigheter baseras på hudfärg och
rastillhörighet och är unik i världen genom att den är inskriven i landets lagar och
författningar. Den är en integrerad del i regeringens och myndigheternas dagliga
maktutövning.
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Brott mot mänskliga rättigheter förekommer i flera andra länder. Men i inget annat
land är den systematiska kränkningen aven folkmajoritets grundläggande
rättigheter på detta sätt konstitutionellt förankrad som i Sydafrika. Inget annat land
har under så lång tid fördömts för sin politisk av nästan alla FN:s medlemsstater.

När nu en lång tids arbete för att inom ramen för FN få till stånd allmänt om
fattande åtgärder mot Sydafrika inte lett till resultat väger dessa skäl över för att vi
själva skall ta det ytterligare steg som ett svenskt handelsförbud innebär. Det är min
övertygelse att ett sådant steg kommer att driva på processen inom FN. Därmed kan
i ett senare skede en mer allmän och verkningsfull ekonomisk bojkott mot Syd
afrika koma till stånd.

Beslutet innebär visserligen ett avsteg från våra åtaganden enligt GATT. Men
detta är en engångsföreteelse som enbart avser Sydafrika och Namibia och som är
motiverad av det unika i själva apartheidsituationen.

Just de unika omständigheterna i detta fall gör att det inte finns anledning att
förutse någon för Sverige besvärande prejudikatsbindning i andra situationer som
kan uppkomma i framtiden.

Jag har vidare noga övervägt om ett handelsförbud mot Sydafrika kunde tänkas
få negativa verkningar för trovärdigheten i vår neutralitetspolitik. Sverige kan, om
ett förbud införs, inte misstänkas handla på uppdrag av något maktblock eller i
någon viss stats intresse. Vi riskerar i denna fråga inte heller att komma i mot
sättning till någon stormakt eller tvingas ta ställning i stormakternas inbördes
motsättningar.

Svenskt bistånd

En viktig del av den svenska södra Afrikapolitiken är ett omfattande bistånd till de
självständiga länderna i södra Afrika samt till befrielserörelser och apartheid
politikens offer. Detta bistånd har vuxit kraftigt och har under en stor del av 1980
talet utgjort omkring 40% av allt bistånd som fördelats via SIDA.

Tanganyika, senare Tanzania, var ett av de första mottagrrrländerna för svenskt
bistånd och ingick också i den lilla grupp länder som i mitten av 1960-talet började
kallas huvudmottagarländer. Biståndet till Tanzania motiverades dock inte i första
hand med landets geografiska läge och situationen i förhållande till Sydafrika.

Dessa motiv var däremot viktiga för det bistånd i liten skala som påbörjades till
Zambia och Botswana, Lesotho och Swaziland när dessa blivit självständiga. I
"biståndspropositionen" 1968: 101 anges att insatserna i dessa länder inletts av ut
rikespolitiska skäl, liksom att biståndet motiveras med dessa länders särskilt utsatta
läge.

Humanitärt bistånd till flyktingar från Sydafrika, Namibia, Zimbabwe och de
portugisiska kolonierna i Afrika började lämnas på 1960-talet, i början slussat via
FN-organ, men så småningom också direkt till organisationer som bidrog med
utbildning, rättshjälp och annat bistånd till offren för apartheidpolitiken. Det
humanitära biståndet till flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika behandlades
mer utförligt i statsutskottets utlåtande 1969:62. De riktlinjer som då lades fast på
detta område har i princip gällt sedan dess, trots att situationen i södra Afrika
ändrats väsentligt. De avsnitt i statutskottets utlåtande som alltid brukar citeras i
dessa sammanhang lyder:
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Utskottet erinrar om att svenskt humanitärt stöd eller utbildningsstöd till med
lemmar av vissa befrielserörelser i södra Afrika redan utgår, dels genom bidrag till
olika FN-organ, dels genom anslag till Mo~ambique Institute i Tanzania. Utskottet
kan i princip tillstyrka ytterligare insatser av detta slag med beaktande av att
utformningen av svenskt statligt bistånd ej kan tillåtas komma i konflikt med den
folkrättsliga regeln att ingen stat har rätt att ingripa i en annan stats inre ange
lägenheter.

Vad avser befrielserörelser i Afrika torde humanitärt bistånd och utbildnings
stöd inte behöva komma i konflikt med den nämnda folkrättsliga regeln i de fall
då FN entydigt tagit ställning mot förtryck av folk som eftersträvar nationell frihet.
Detta kan anses vara fallet beträffande Sydvästafrika, Rhodesia och de under
Portugals överhet stående områdena i Afrika. Vad avser hjälp till apartheid
politikens offer kan sådan hjälp motiveras bl a med FNs uttryckliga fördömande
av den sydafrikanska apartheidpolitiken.

Biståndspolitiska utredningen hänvisade till statsutskottets utlåtande från 1969 och
ett utlåtande från utrikesutskottet, där det sägs att "grunden för detta bistånd till
afrikanska befrielserörelser utgörs av resolutioner av FNs generalförsamling som
Sverige kunnat stödja". BPU drar slutsatsen att "enligt gällande principer kan
således humanitärt bistånd och utbildningsstöd utgå till befrielserörelser i de fall då
FNs generalförsamling entydigt tagit ställning mot förtryck av folk, som efter
strävar nationell frihet". BPU skrev att det är mot denna bakgrund som svenskt
statligt stöd lämnats till de tidigare befrielserörelserna i bl a Mo«;(ambique och
Angola och att "då självständighet vunnits har det visat sig naturligt att övergå till ett
långsiktigt samarbete baserat på de förtroendefulla relationer som vuxit fram".

Under biståndsdebatten på 1970-talet kom bl a ökad vikt att läggas vid mottagar
ländernas strävanden efter ekonomiskt oberoende. Detta gällde inte minst länderna i
södra Afrika. I SIDAs anslagsframställningar och i regeringens propositioner
återkommer oberoendemålet som motiv för ökat bistånd till länderna i södra Afrika.

Det svenska biståndet till länderna i södra Afrika, med undantag av Tanzania, är
alltså i hög grad motiverat av de utrikespolitiska överväganden som ligger bakom
den svenska södra Afrikapolitiken i allmänhet. Oberoendemålet anges ofta som det
viktigaste för biståndet till södra Afrika. Det svenska biståndet till befrielserörelser
och humanitärt bistånd till offren för apartheidpolitiken är naturligtvis också en del
av den svenska utrikespolitiken. Sedan SADCC bildades 1980 har Sverige varit en
viktig biståndsgivare till verksamhet inom ramen för detta samarbete. Biståndet till
SADCC har i hög grad bedrivits i samarbete med övriga nordiska länder.

Bistånd till södra Afrika lämnas också i form av katastrofbistånd, vilket ökade
under 1980-talets första år på grund av den treåriga torka som då drabbade regio
nen. Vidare lämnas bistånd via frivilliga organisationer.

I tabellerna 10.1 och 10.2 redovisas storleken av det svenska biståndet till södra
Afrika. Det framgår bl a att från biståndets begynnelse till och med budgetåret
1986/87 har omkring 14,5 miljarder kronor betalats ut som bistånd totalt - alltså
både till länder, som humanitärt bistånd, katastrofbistånd, till SADCC och via en
skilda organisationer.
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Tabell 10.1 Svenska biståndsutbetalningar till södra Afrika t o m
1986/87 (mkr, löpande priser)

Land/område Inom Katastrof-
årsramen bistånd

Angola 815,5 126,3
Botswana 842,4 35,9
Lesotho 211,6 5,5
M~ambique 2120,7 252,1
Swaziland 112,4
Tanzania 5099,4 50.4
Zambia 1 581,9 69,3
Zimbabwe 683,0 20,7

Totalt
programländer 11466,9 560,2

SADCC
Humanitärt bistånd
(ink! befrielse-
rörelser
södra Afrika)

Totalt Södra Afrika

Källa: SIDA: Bistånd i Siffror och Diagram 1986/87

Enskilda
org.

7,0

0,6
39,2
14,5

164,1
21,9
61,7

315,0

Totalt

948,8
884,3
217,6

2411,9
126,9

5314,0
1 673,1

765,3

12341,9

307,4

1 883,6

14482,9

Av de enskilda länderna har Tanzania fått mest, 5,3 miljarder eller drygt 35% av
totalen. Därefter kommer Mo~ambiquemed omkring 2,4 miljarder och Zambia med
1,7 miljarder. Humanitärt bistånd, inklusive bistånd till befrielserörelserna, har
uppgått till totalt 1,8 miljarder kronor.

Tabell 10.3 visar när biståndssamarbetet påbörjades med de olika SADCC
länderna, vilka de viktigaste samarbetssektorerna är samt det svenska biståndet per
invånare i respektive land.

Tabell 10.4 visar Sveriges andel av biståndflödet till SADCC-länderna under
perioden 1983-85, enligt OECD. I OECD-statistiken ingår inte biståndet från öst
staterna. Mottagare av sådant bistånd har i första hand Angola och Mo~ambique

varit. Tabellen visar att Sverige spelar en framträdande roll som biståndsgivare till
alla länder i regionen utom Malawi. Den svenska anslagsposten för SADCC-projekt
skall också spridas ut på de involverade länderna. Detta innebär att tabellen snarast
underskattar den svenska andelen.
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Tabell 10.2 Biståndsutbetalningar, södra Afrika, inkl katastrofbistånd
och enskilda organisationer (milj SEK löpande priser)

Land/område T o m 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 Totalt

Angola 478,1 87,9 114,0 147,7 121,1 948,8
Botswana 557,1 87,2 59,6 97,2 83,2 884,3
Lesotho 116,0 19,7 22,8 26,0 33,1 217,6
M09ambique 1234,0 272,1 286,3 311,7 307,8 2411,9
Swaziland 96,5 6,3 4,2 6,0 13,9 126,9
Tanzania 3330,0 508,2 506,2 451,8 517,7 5 314,0
Zambia 984,6 172,4 156,5 196,4 163,1 1 673,1
Zimbabwe 158,1 137,1 164,6 163,9 141,5 765,3
SADCC 50,6 47,6 40,5 66,0 102,8 307,4
Humanitärt bist
södra Afrika 1 125,7 130,2 153,9 197,5 226,3 1 833,6

Totalt 8 130,7 1468,7 1 508,6 1 664,2 1 710,5 14482,9

Södra Afrikas
andel av totala
bilaterala
biståndet 34% 39% 38% 39% 41% 36%

Svensk utrikeshandel

Tabell 10.5 visar hur den svenska utrikeshandeln med södra Afrika har utvecklats.
Av den framgår att:

- Regionen spelar en mycket begränsad roll som leverantör till Sverige. Totalt
utgjorde 1985 den svenska importen från södra Afrika 0,2 % av den totala. 60 %
kom från Sydafrika och drygt 15 % från Zambia (koppar). 1987 hade importen från
Sydafrika minskat kraftigt på grund av förbudet mot import av jordbruksprodukter
därifrån som infördes 1986.

- Regionen utgör en något stöne andel av den totala svenska exportmarknaden.
Totala exporten 1987 var ca 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarade 0,5% av
Sveriges totala export och innebar en minskning jämfört med 1985.

Omkring 700 milj kr gällde export till Sydafrika. Övriga marknader på över 100
milj kr var Angola, Moc;ambique och Tanzania. Dit är så gott som hela exporten
finansierad med svenskt bistånd.
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Befrielserörelsen MPLA stöddes från 1971. Siffran 543 inkl bistånd till MPLA före självständigheten

Programland 1971

Programland 1983
Katastrofbistånd ingår ej i landramarna

-Nw

Tabell 10.3 Svenskt bistånd till SADCC-regionen

Land Första bistånds- Landramard Svenskt bistånd
programmet 1987/88 per capita

(mkr) (kr)

Angola 1976a 140 16

Botswana 1966b 95 86

Lesotho 1967c 35 22

Mo<;ambique 1975 325 23

Tanzania 1963 510 22

Zambia 1965 230 33

Zimbabwe 1980 150 17

SADCC 1981 170

a
b
c
d

Viktigaste sektorer

Fiske, hälsovård, importstöd,
katastrofbistånd
Utbildning, distriktsutveckling, vatten
försöljning, förvaltningsbistånd

Skogs- o markvård, landsbygdsel
arbetsintensiv teknik, förvaltningsbistånd
Importst6d, jordbruk, undervisning, konsult
studier, personalfond, industrirehab, katastrofbist
Industri, transport, förvaltning, utbildning,
hälsovård, vattenförsörjning, skogsbruk,
jordbruk, energi, importstöd
Jordbruk, hälsovård, undervisning,
importstöd, konsult-fond
Återuppbyggnad, undervisning,
primärhälsovård, importstöd, konsultstudier
Transporter, telekom, markvård, energi

~
~.

;;;
§"
S·
~...
~
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Tabell 10.4 Sveriges andel av biståndsflödet till SADCC-Iänderna, a 1985

Land

Angola

Botswana

Lesotho

Malawi

MO\(ambique

Swaziland

Tanzania

Zambia

Zimbabwe

Största biståndsgivare

1. Sverige 20%; 2. Italien 18%;
3. Nederländerna 9%
1. WFP 23%; 2. Västtyskland 14%;
3. Norge 12%
1. USA 20%; 2. WFP 11%;
3. Västtyskland 9%
1. IDA 29%; 2. Storbritannien 12%;
3. Västtyskland 11%
1. USA 16%; 2. Sverige 11 %
3. Italien 9%
1. USA 31%; 2. Canada 17%;
3. EEC 8%
1. Sverige 10%; 2. Norge 9%;
3. Danmark 8%
1. IDA 20%; 2. Japan 13%;
3. USA 11%
1. USA 24%; 2. Västtyskiand 12%
3. Storbritannien 10%

Sveriges
andel(%)

20%

8%

6%

11%

2%

10%

7%

10%

Sveriges
plats som
biståndsgivare

5

7

2

12

l

5

4

a Gäller Sveriges bilaterala bistånd, således inte det bistånd som redovisas som SADCC-stöd.
Källa: OECD: Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 1982/85
(paris 1987)

- Exporten till Sydafrika har de senaste åren varit ungefär lika stor som exporten till
SADCC-Iänderna tillsammans. Detta är dock en relativt sen företeelse. 1979 var
den svenska exporten till SADCC-länderna större än den till Sydafrika. Därefter
fördubblades exporten till Sydafrika på två år. 1984 ökade den åter kraftigt. I och
med att förbudet mot handel med Sydafrika trädde i kraft den l oktober 1987 kan
både export och import förväntas minska kraftigt.

Den svenska utrikeshandeln med södra Afrika är typisk för ett i-lands handel med
u-länder. Importen till Sverige domineras av råvaror och metaller. Den svenska ex
porten till regionen består i hög grad av maskiner, verkstadsprodukter och fordon
samt typiskt svenska stapelvaror som papper och massa.

Svenska investeringar

De flesta och största av svenska företags producerande dotterbolag i södra Afrika
ligger i Sydafrika. De svenska företagens totala tillgångar i Sydafrika beräknades år
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1986 vara omkring 685 mkr. Totala omsättningen beräknades till knappt 1,3 mdr
kr och vinsten (före skatt) till ca 112 mkr.

Det största företaget med Sverigeanknytning har länge varit ASEA Electric South
Africa. 1987 sålde ASEA resterande 24,9 % av aktierna i detta företag. ASEA
Electric SA övertog också under åren dessförinnan sydafrikanska dotterbolag till
andra företag som ASEA köpt och expanderade dänned sin verksamhet. Samman
slagningen med Brown Boweri 1988 innebar att det nya bolaget, där ASEA är del
ägare åter äger ett antal bolag i Sydafrika. Dessa är dock registrerade som dotter
bolag till Brown Boweri, så att ASEA formellt hålls utanför.

Tabell 10.5 Sveriges utrikeshandel med södra Afrika (mkr)

Import Export
År 1985 1986 1987 1985 1986 1987

Land

Angola 52 142 360 224 132
Botswana O O 1 42 75 27
Lesotho O 1 1 28 18 28
Malawi 20 6 16 6 6 6
Mo<;ambique 7 2 6 95 145 142
Swaziland 25 25 27 1 2 5
Tanzania 7 8 6 238 233 239
Zambia 95 101 15 71 111 97
Zimbabwe 70 79 83 86 57 86

I, SADCC 276 364 155 927 871 762

Namibia O O 3 8 4
Sydafrika 412 153 127 981 785 717

Också i SADCC-länderna finns svenska företag representerade, de flesta med för
säljningskontor eller lokala agenter. Endast några få har tillverkning.

Det är i huvudsak de största exportföretagen som har etablerat sig i regionen. För
flera av dessa spelar södra Afrika en underordnad roll i deras totala utlands
engagemang. Undantag utgör de företag som är knutna till gruvindustrin, framför
allt de som producerar gruvutrustning. Deras närvaro i Sydafrika, liksom i Zambia
och Zimbabwe, motiveras av den omfattande gruvutvinningen, och regionen spelar
för dessa företag en väsentlig roll i deras globala verksamhet.

Sveriges dubbla ansikte

Den svenska regeringens politik, som den framstår i uttalanden och officiella
dokument, innebär ett kraftig avståndstagande från apartheidpolitiken i Sydafrika
och ett omfattande stöd till motståndet mot denna politik i form av humanitärt bi-
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ständ till befrielserörelsen ANC i Sydafrika och SWAPa i Narnibia och i form av
utvecklingsbistånd till de flesta SADCC-länder.

Samtidigt ökade de svenska företagens export till Sydafrika kraftigt frän 1980.
Den var 1984 omkring dubbelt så stor som deras sammanlagda export till SADCC
länderna, medan exporten till dessa länder fem år tidigare var större än den till
Sydafrika (se tabell 10.5). Från 1985 minskade den och i och med att lagen som
förbjuder handel med Sydafrika trädde i kraft i oktober 1987 bör exporten från
Sverige helt försvinna. De svenska företagens investeringar i Sydafrika är också
väsentligt större än investeringarna i SADCC-länderna tillsammans.

Såväl export som investeringar bidrar till att förstärka apartheidregimen. De
innebär bl a att överföring av kapital och teknologi och stöd till den strategiskt
viktiga gruvsektorn. De undantagslagar apartheidregimen infört under sin milita
risering av det sydafrikanska samhället innebär också att de svenska företagen i
landet tvingas att direkt stödja det rådande systemet.

Sedan 1979 gäller en svensk lag som förbjuder investeringar i Sydafrika av
svenska företag. Dessa har dock enligt lagen kunnat få dispens för s k ersättnings
investeringar, d v s investeringar som ersätter gammal utrustning, förutsatt att de
inte ökar produktionskapaciteten. Dispenser för investeringar på totalt omkring 45
mkr har lämnats från det att lagen trädde i kraft t o m 31/3 1985. Företagen har
också genom leasing kunnat utvidga sin verksamhet betydligt, eftersom detta inte
varit förbjudet i lagen. Enligt en beräkning har företagen leasat i genomsnitt lika
mycket per år som de totalt fått dispens att investera för under femårsperioden
1979/80-1983/84.

Från april 1985 gäller en ny version av Sydafrikalagen, som förbjuder leasing.
Det är inte möjligt att avgöra hur de svenska företagens investeringar skulle ha
utvecklats under perioden 1979-1987 utan Sydafrikalag. Sannolikt hade lagen en
viss begränsande effekt, även om lågkonjunkturen i Sydafrika sedan 1982 troligen
spelat större roll som återhållande faktor.

Som framgått tidigare i detta kapitel har 1986 och 1987 de svenska lagarna mot
Sydafrika skärpts, framför allt när det gäller utrikeshandeln.

Som framgår av tabell 10.5 resulterade detta i en snabb minskning av den direkta
handeln mellan Sverige och Sydafrika. Ungefär hälften av den svenska exporten
bestod tidigare av internleveranser mellan de svenska moderföretagen och de syd
afrikanska dotterbolagen. Det svenska handelsförbudet har inneburit att de syd
afrikanska dotterbolagen i stället importerar från svenska företag i länder som inte
har infört handelsbojkott mot Sydafrika. Detta är inte olagligt, eftersom den
svenska lagstiftningen endast gäller företag i Sverige.

Oavsett deras omfattning, passar de svenska företagens investeringar i och export
till Sydafrika illa med den svenska officiella södra Afrika-politiken. Ett extremt fall
var den snabbutryckning Flygts (ett lIT-ägt företag i Sverige) gjorde 1982. De
levererade på rekordtid ett antal dränkbara pumpar som kunde användas för att
pumpa vatten så att Transvaalområclet - Sydafrikas viktigaste industriområde 
kunde räddas från elransonering på grund av vattenbrist. I sydafrikanska mass-
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medier ironiserades i detta sammanhang över att det svenska företaget uppträdde
som räddare i nöden, samtidigt som den svenska regeringen stöder ANC.

Dubbelheten i den svenska södra Afrika-politiken är också tydlig om de svenska
företagens stöd till apartheidregimen ställs mot samma regims attacker och desta
bilisering mot grannländer som får svenskt bistånd. Inte nog med att denna verk
samhet i allmänhet bromsar utvecklingen i dessa länder. Svenskstödda projekt
drabbas direkt och många miljoner kronors bistånd saboteras. I Mor;ambique
dödades en svensk biståndsarbetare i december 1984 av den sydafrikastödda RNM
rörelsen. I Angola dödades en och kidnappades två svenskar 1987 av den likaledes
sydafrikastödda UNITA-rörelsen.

Faktaruta Svenska emigranter, upptäcksresande och
missionärer.

De första svenska kontakterna med södra Afrika skedde via
svenskar anställda av Holländska Ostindiska Kompaniet på
160o-talet. Historikerna känner sålunda till en Nils Mattson
Köping som redan 1656 tillbringade tre veckor vid Kap
stationen. På 1680-talet ledde Olof Berg expeditioner in i
landet från Kap.

På 1730-talet bildades svenska Ostindiska Kompaniet, som
med sina fartyg också angjorde Kap på sina resor till Indien
och Fjärran östern. I detta företag fanns den mycket
dynamiske kaptenen Carl Gustaf Ekeberg. Han bodde i Kap i
början av 1770-talet och var en viktig faktor när det gällde att
få dit de två Linnelärjungarna Anders Sparrman och Carl
Peter Thunberg, som gjorde omfattande expeditioner österut
och åt nordost och förde omfattande botaniska samlingar till
Sverige.

Några årtionden efter botanikerna kom zoologer, jägare,
upptäcksresande och affärsmän. Flera av dem kombinerade
flera av dessa roller.
Till de mest kända hörde John August Wahlberg och Charles
John Andersson. Wahlberg var en zoolog som bl a tog sig
från Port Natal (nuvarande Durban) till Limpopofloden. Han
dog 1856 i Namibia, nedtrampad aven elefant.

Charles Johan Andersson, damarafolkets enväldige höv
ding enligt ett av honom själv formulerat dokument 1864,
kom till Sydafrika 1850 och tillbringade sedan ett äventyrligt
jägar-, upptäckar- och affärsmannaliv tills han dog 1867. Han
nådde Ngamisjön 1853, upptäckte att Okavangofloden rann
österut, inåt landet och inte västerut som alla hade utgått
ifrån. Han stod på Damaras sida i deras krig mot Khoikhoi.
Bland annat organiserade han den Damaraseger som kom att
heta Anderssons slag i juni 1864. Tio månader efter hans död
anlände ett brev från Lunds universitet, som meddelade att
han utnämnts till filosofie hedersdoktor. (Det Andersson
kallade Damarafolket, utgjorde en del av det vi kallar
Hererofolket och är inte den grupp som i dag kallas Damara).
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Flera av de utvandrade svenskarna eller deras ättlingar kom
att få framstående positioner i Kapkolonin. Anders Stocken
ström utnämndes till Landrost, vilket var högste
administrativa tjänstemannen i ett distrikt. Han dog i strid
med Xhosas i ett av de många krig som boerna kallade
kafferkrigen.

Carl Gustaf Trägård från Ängelholm hade en sonson som
hette Louis Trichardt, som var en av ledarna för Vortrekkers
och som fått en stad i Transvaal uppkallad efter sig.

Jacob Letterstedt, Sveriges första diplomatiske representant
i Kapkolonin, startade bryggeri, som senare övertogs aven
annan svensk, Anders Ohlsson. Genom sammanslagningar
med andra bryggerier ingår det nu i den stora bryggeri
koncernen South African Breweries,

Oscar Wilhelm Forssman fick med sig bl a 35 svenskar, de
flesta från Kalmartrakten, och grundade på 1860-talet en
svenskkoloni vid Vaalfloden. Kolonin upplöstes så små
ningom, men Forssman själv utökade sina landområden så
att han i slutet av 1870-talet var en av de största jordägarna i
Transvaal.

Magnus Forsman, som inte var släkt med Oscar Wilhelm,
var Sydafrikanska Republikens (som boerrepubliken Trans
vaal då hette) första lantmätare och drog bl a gränsen mellan
Transvaal och Mo~ambique.

Adolph Claudelin från Gotland kom till Sydafrika under
guldrushen och var initiativtagare till den skandinaviska
frivilligkår som slogs på boernas sida under boerkriget. Den
utmärkte sig särskilt i slaget vid Magesfontein 1899 och fick
senare ett monument upprest till åminnelse av sin tapper
het, på vilket det står "till minne av Magesfontein 1899. Här
stupade skandinaver, 11 december 1899. De kunde inte vika,
blott falla kunde de". Många i den skandinaviska truppen
tillfångatogs senare och skickades av engelsmännen till St
Helena.

Den första svenska missionsstationen i Sydafrika anlades
1878 i Oscarsborg i Natal. Där ledde Peter O H Witt den
svenska missionen av zuluerna.

I mitten av 1850-talet exporterades en del timmer och trä
från Sverige till Kapkolonin. Denna växte och diversifierades
i slutet av 18oo-talet. 1903 var Kapkolonin Sveriges elfte
största exportmarknad.

Till år 1900 beräknas omkring 3 000 skandinaver ha flyttat
till Sydafrika.

De nuvarande ekonomiska och andra förbindelserna med
Sydafrika har alltså en lång historia. De flesta tidiga kon
takterna med övriga länder i regionen, skedde via mis
sionärer. I nuvarande Zimbabwe grundades t ex en mission i
Belingwe 1903 och en i Selukwe vid ungefär samma
tidpunkt.



Litteraturtips

Den som vill läsa mer om de frågor som tas upp i studien kan få tips i denna
litteraturlista. Den är dock inte komplett, utan innehåller endast en del av de böcker
och dokument som jag funnit intressanta och använt som källor. Så är t ex källor
som behandlar enskilda SADCC-länder nonnalt inte medtagna.

Jag har heller inte tagit med de många tidnings- och tidskriftsartiklar jag läst
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SÖDRA AFRIKA - KRONOLOGI FÖR DEN FÖRKOLONIALA PERIODEN (-ca 1480)
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SÖDRA AFRIKA - KRONOLOGI FÖR DEN HANDELSKOLONIALA PERIODEN (1480-1800)
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SÖDRA AFRIKA - KRONOLOGI FÖR 1800-TALET
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1910 1912 ANC bildas Council bildas

1915 SA ockuperar 1913 Land Act reserverar 8%
av landets yta för de svarta 1919 Lekhotlala Bofo

1920 Benguela- 1920 Mandatområde under 1920 Native Advisory Council bildas
järnvägen NF administrerat av SA 1924 ''Pact-regeringen'' inrättas. Khama III bojkottar
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1930 Salazars nya NF-kritik mot SAs 1936 Ny Land Act reserverar Tswanaledama motsätter sig 1933-34 Torka
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1978 SA anfaller flykting- 1978 Botha premiärminister statskupp
1980 1981 SA ockuperar läger i Kassinga 1983 UDF bildas 1980 Masire president 1986 Militärregering
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järnvägen NF administrerat av SA 1924 ''Pact-regeringen'' inrättas. Khama III bojkottar

SA försöker inkorporera BLS-staterna
1930 Salazars nya NF-kritik mot SAs 1936 Ny Land Act reserverar Tswanaledama motsätter sig 1933-34 Torka

kolonialpolitik administration 13% av ytan för de svarta indirekt styre. Införs dock 1938 Indirekt styre införs
1938-43

1940 1945 FNs förvaltarskaps- 1948 Nationalistpartiet bildar
område. SA vägrar släppa regering. Apartheid officiell

1950 politik
1960 Sharpevillemassakern

1960 1961 Väpnade 1960 SWAPO bildas 1961 ANC o PAC förbjuds 1%2 Bechuanaland
kampen börjar 1966 Väpnade kampen 1961 SA ut ur samväldet Democratic Party bildas 1966 Självständigt

börjar 1963 Rivoniaarresteringama 1966 Självständigt
Livstidsfangelse för ANC- 1967 Diamantfyndigheter
ledare upptäcks

1967 FNs Namibiaråd
1969 FNs säkerrhetsråd be-

1970 1974 Övergångsreg. kräftar SAs mandat upphört
1975 Självständigt 1971 Int Domst fastslår 1976 Sowetoupproret 1976 Utträde ur valutaunionen 1970 Chief Jonathans

1978 SA anfaller flykting- 1978 Botha premiärminister statskupp
1980 1981 SA ockuperar läger i Kassinga 1983 UDF bildas 1980 Masire president 1986 Militärregering

Cuneneprovinsen 1978 FN-resolution 435 1986 Undantagstillstånd efter kupp
1983 Ny SA- ~
ockupation Interna förhandlingar. SA <::>

15..... 1984 Lusaka- försöker "intern lösning" c[w
-.) överenskommelsen

1987 Ny SA-ockupation
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Swaziland Malawi Zambia Zimbabwe Mo~ambique Tanzania ~-'"1900 1906-07 Brittiskt 1900-02 Reservatindeln 1902 Baruepproret 1905-07 Maji-Maji-upproret ~
protektorat av jorden som ger den 1905 Tvångsodling ~

1910 1913 SA begär få bästa hälften till vita av bomull ~

inkorporera SWA 1916 Lewanika död 1914 Protester mot BSAC 1910 Angocheupproret 1918 Tyska Östafrika §'
Yeat In Lozi-kung ändringar av reservaten 1917 Nytt Barueuppror mandat under England

1920 1921 Sobhuza II 1924 Nordrhodesia 1923 Administr från 1922 Järnväg Beira-
kung från BSAC till BSAC till England Nyasaland

England. Koppar 1928 Kontraktsarbete
1930 böljar exploateras 1930 Ny jordlag ökar införs

i stor skala den "vita" arealen
1934 Southem Rhodesia
African National Congress

1940 1944 Nyasaland 1948 Fackförening bildas 1947 Strejker i England fortsätter styra
African Congress för svarta gruvarb 1944 Fackförening för Louren\(O Marques efter 2:a världskriget
(NAC) bildas bildas svarta järnvägsarbetare 1949 NESAM bildas

1950 1953 Federationen Rhodesia-Nyasaland bildas 1954 TANU bildas
1958 Hastings 1959 ANC bildas 1959 ANC bildas
Banda åter efter

1960 40 år i exil 1963 Federationen 1961 ZAPU bildas 1960 Muedamassakern 1961 Självständigt
1963 Självständigt upplöst 1963 ZANU bildas 1962 FRELIMO bildas 1962 Nyerere president
1969 Diplomatiska 1964 Självständigt 1966 Väpnade kampen 1964 Väpnade kampen 1964 Tanganyika och
förbindelser med Kaunda president börjar börjar Zanzibar slås ihop

1970 Sydafrika 1971 African National 1969 Eduardo Mondlane till Tanzania
1975 Tazara- Council med Muzorewa mördas 1967 Arushadekiarationen
järnvägen 1979 Muzorewa-Smith- 1974 Övergångsregering 1975 Tazarajärnvägen

1980 regering 1975 Självständigt
1982 Sobhuza II Lancaster-House-
död överrenskommelse 1984 NkomatiavtaIet 1985 Mwinyi president
1983 Säkerhets- 1980 ZANU vinner val
avtal med SA Självständigt
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