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Inledning 

En sommarkvall 1985 satt Ambrose, David och jag långt 
ute på landet i norra delen av Uganda, och som vi 
brukade göra nästan varje kväll diskuterade vi situ- 
ationen i landet. Vi hade vid det har laget lart kanna 
varandra så  bra att de vågade tala om lusten att fly till 
England, Sverige eller kanske Danmark. Samtalet Sör- 
des i en ironisk och humoristisk ton, som om de inte 
riktigt menade allvar, i fall n u  någon skulle lyssna. Vi 
gjorde oss lustiga över dem som kom hem från London 
och inte vågade medge att allt inte bara var lycka dar. Vi 
skojade om hur  David och Ambrose knappast skulle SA 
pass och utresetillstånd därför att de var baganda (se 
fakta om Uganda), och vi vitsade om vilka skällsord 
danskarna skulle hitta på att  ropa efter dem, om de 
verkligen kom dit. 

Men när vi slutade skratta blev de plötsligt mycket 
tvivlande. "Men så  kan det val inte vara? Danmark ar ju 
en del av Skandinavien och där vet man val vad som 
händer i Uganda?", sade Ambrose allvarligt och tittade 
frågande på mig. 

Denna bok ger inte sanningen om vad som händer 
eller har  hänt i Uganda. Den ar  en blandning av t n  
historisk/po!itisk genomgang och några kapitel, som 
präglas mer av mina upplevelser och där en del sub- 
jektiva - och alltså inte nödvandigtvis korrekta - upp- 
fattningar finns med. Men jag hoppas att denna bland- 
ning innebar att boken kan anvandas bAde till studier 
och som information till dem som kanske inte tidigare 
intresserat sig för Uganda, Airika och u-länder, 

Uganda fick en ny och enligt mångas mening sista 
chans då Musevenis gerillahär intog huvudstaden Kam- 
pala i januari 1986 och landet for första gången sedan 
1962 Sick en regering som visade respekt isör landets 
medborgare. Elter att ha besökt landet tre år  i streck ar  
jag imponerad av Museveni-regeringens målsättningar 



och resultat. De representerar något nytt både för Uganda 
och Afrika. Även om laget a r  instabilt och aven om 
målsättningarna kanske aldrig blir helt förverkligade, 
så är  de varda att skriva om. Det galler t ex processen att 
demokratisera en befolkning som i många år  vant sig vid 
diktatorer och skrupelfria utsugare, som har låtit resur- 
ser och möjligheter gå till spillo i ett av Afrikas vack- 
raste och bördigaste länder. 

Kapitlet om demokratiseringen bygger delvis på en  
uppsats i statskunskap av två studerande, Gunde Odgaard 
och Erling Rask, och jag tackar dem för hjälp och sam- 
arbete. 

Bilderna a r  från en resa som Heine Pedersen och jag 
företog 1987. Det ar  en sällsam upplevelse att få illus- 
trera sin bok med foton som berättar elegant och 
känsligt om viktiga sidor i Uganda idag, vilka ar  svåra 
att beskriva i ord. 

Lars Nargaard 
Oktober 1988 



Fakta 

Yta: 241.139 km 2. Drygt hälften av Sveriges storlek. 
Befolkning: Ca 16 milj, fördelad på 37 etniska grupper 
("stammar"). 
Geografi: Uganda är mycket bördigt, i synnerhet vid 
Nilen och Victoriasjön, världens näst största insjö. 
Uganda ligger vid ekvatorn och är mycket kuperat, i 
synnerhet i väster och söder. 
Huvudstad: Kampala med knappt en miljon invånare. 
Olika sektorers andel av BNP: Lantbruk 82 %, industri 
4 ?h, tjänstesektorn 14 %. 
Arbetskraften: Lantbruk 83 %, industri 6 % tjänste- 
sektorn 11 %. 
Export: Kaffe 80-95 %. bomull, te och koppar 3-20 %. 
Språk: Engelska är officiellt språk, kiswahili är  mycket 
utbrett men många talar lokalspråk som luo, luganda, 
ateso m fl. 
President: Yoweri Museveni sedan januari 1986. 

Som de flesta andra afrikanska stater fick Uganda sina 
gränser dragna av kolonialmakterna, vilka i slutet av 
förra seklet delade kontinenten mellan sig. 

Med 37 etniska grupper och mer än 60 olika språk har 
det varit omöjligt att skapa en gemensam nationell 
känsla i Uganda. I synnerhet har motsättningar mellan 
nord och syd präglat landets utveckling på ett negativt 
sätt, men det är alldeles för enkelt att skylla alla 
problem i landet på denna motsättning. Andra faktorer, 
motsättningar mellan andra grupper och stormakternas 
inflytande har också spelat in. 

Det finns tre stora språkfamiljer i Uganda: bantufolk, 
niloter och central-sudaneser. 

Bantufolken kom söderifrån och bosatte sig i den 
södra, sydöstra och västliga delen av landet. Några få 





samhällen livnärde sig på boskapsskötsel, men de flesta 
levde på jordbruk. Bantufolken skapade de fyra kunga- 
dömena Buganda, Bunyoro, Ankole och Toro, men det 
fanns bland dem också hövdingasamhallen och stor- 
familj er. 

Nilotema kom från områden kring Nilen. De största 
grupperna langi och acholi var jordbrukare organiserade 
i hövdingasamhallen. Karamojo-folket i nordost har 
mer gemensamt med turkana och masai i Kenya och 
Tanzania a n  med andra folk i Uganda. De ar  boskaps- 
skötande nomader och har ofta förbisetts i Ugandas 
utveckling. 

Den tredje stora gruppen ar central-sudaneserna, som 
bor i Vastnilen nara Zaire och Sudan. De flesta av dem ar 
muselmaner och de utgör ca 10 procent av beiolkningen. 
Grupper av samma folkslag bor också på andra sidan 
gränsen. 

De etniska grupper som oftast namns i denna bok ar: 
Baganda från kungadömet Buganda (det anses att 

namnet Uganda kommer från en arabisk eller engelsk 
förvrängning av Buganda). Det finns över en miljon 
baganda i och omkring Kampala och det var genom dem 
som britterna administrerade Uganda. 

Langi och acholi är från norr. Det var huvudsakligen 
bland dem som britterna rekryterade folk till amlen, 
poliskåren och som fingelsepersonal, medan baganda 
blev förbjudna att bara vapen. Milton Obote som satt vid 
makten 1962-71 och 1980-85 ar  lango. Kakwa från 
Vastnilen a r  en liten statslös stam, vars bosattnings- 
område sprider sig in i Sudan och Zaire. Idi Amin ar  
kakwa, och då Obote kom till makten för andra g5ngen 
fick många från Vastnilen fly, men är nu på vag tillbaka. 

Med sitt läge 1.200 meter över havet och en neder- 
bördsmängd på mellan 750-1.250 mm årligen i stora 
delar av landet har Uganda konstant behagliga tempe- 
raturer. Jorden ar  mestadels mycket bördig. Man har 
alltid varit i hög grad sj3lvförsörjande med livsmedel 
och t o m under de sista 25 åren av oroligheter har det 
sällan varit nödvandigt att  föra in nödhjalpsförsän- 
delser av mat. I gengaid har  den föga utvecklade 
industrin som började byggas upp på sextiotalet sedan 
länge stått stilla, och landet ar nu helt beroende av 
kaffeexporten. 



Kungadömena i Uganda blir brittiska 
protektorat. 

Uganda blir självständigt. Mutesa II blir 
president och Milton Obote premiärminister. 

Ny grundlag. Uganda blir enpartistat. Mutesa 
avsatts av Obote, som själv blir president. 

Idi Amin tar makten genom en statskupp. 

Amin störtas. Yosefu Lule blir president men 
avsatts samma år. Godfrey Binaisa ny 
president. 

Binaisa satts i husarrest av Paulo Muwanga, 
som får den verkliga makten. Samma år 
hålls val. Obote blir an en gång president. 

Obote blir avsatt av Basilio och Tito Okello. 
Den sistnämnde blir ny president. 

Yoweri Musevenis gerilla NRA störtar Okello. 
Museveni övertar makten. 



Förkortningar 

DP 

KY 

NCC 

NRA 

NRM 

NRC 

SKB 

UNHC 

UPC 

Democratic Party. Ett parti som grundades "för att  
utöva politik på katolsk grund". Partiet har alltid varit 
ett av de största i Uganda, och man anser att  det var 
DP som egentligen vann valet 1980. 

Kabaka YekJca ("Kungen allena"). Ett parti som 
grundades i Buganda för at t  krava sjäivstandighet för 
Buganda, med kungen som statsöverhuvud, nar 
britterna lanmade Uganda 1962. 

National Consullatiue Council (Nationella rådgivande 
rådet). Rådet t illsai tes efter Amins fall och skulle 
fungera sorn ett slags övergångsregering och parla- 
ment tills val hölls. NCC hade representanter från 
alla 22 exilgrupper som hade varit med om at t  störta 
Amin. 

National Resislancc Army (Nationella motstånds- 
armén). Den gerillaarmé som kampade mot Obotes 
armé från 1981 och som intog Kampala i januari 1986. 
President Museveni a r  NRA:s ledare. 

National Resistance Mouement (Nationella mot- 
ståndsrörelsen). NKA:s politiska gren. NRM leddes av 
Ugandas tidigare president Yosufu Lule som levde 
i exil i Iandon till sin död i slutet av 1985. Darefter tog 
Museveni över ledningen också av NRM. 

National Resistance Council (Nationella motstånds- 
rådet). Det nya parlamentet, tills vidare ett slags 
miniparlament, sorri skall sitta tills valen1990. NRC ar  
toppen av en pyramid bestående av olika lokala och 
regionala rnotståndsko~nmittéer. 

State Research Bureau (Statens undersökningsbyra). 
Den hatade salierhetstjansten under Anlins tid. 

:R United Nulions High Commissioner for Rcf~gecs. 
Förenta Nationernas organisation för hjalp till 
flyktingar. 

Uganda's Peoplc's Congress. Uppstod genom en  
samnlanslagning av olika fraktioner och enskilda 
partilösa kort innan Ugandas sjalvstandighet. Milton 
Obote sorn har vant president i två omgångar har i 
många år varit ledare för UPC. 



Kungarnas fall 

Framför den största hyddan, dar halmtaket når nästan 
anda ned till marken, kan man ännu få möta de gamla 
drottningarna Alice och Dorothy. De går omkring och 
sopar litet, gnolar och vaktar den plats dar deras man, 
Kabaka Edward Mutesa II ligger begravd tillsammans 
med tre av sina företrädare. 

Gravplatsen Kasubi Tombs ligger på en kulle fem 
kilometer från Kampalas centrum och det är en av de 
bast bevarade historiska minnesmärkena i hela landet. 
Inne i den största hyddan finns mängder av spjut och 
andra vapen, smycken, möbler och enstaka uppstoppade 
geparder, allt vittnesbörd om kungarnas storhet och 
makt. 

I mitten av 1800-talet var de fyra kungadömena 
Buganda, Bunyoro, Toro och Ankole feodala hierarkier, 
valfungerande stater med stora naturresurser. Under 
samma period hade många araber slagit sig ned som 
handelsman på Zanzibar och dominerade handeln langs 
hela östkusten, från Somalia till Mocambique. Men de 
log sig också in från kusttrakterna och köpte slavar och 
elfenben av kungadömena. Dessa styrde dock själva sina 
handel och var därför inte radda Sör arabernas intrång. 

Hotet kom i stallet norrifrån. Det egyptiska imperiet 
strackte sig anda ned till södra Sudan och under vissa 
perioder anda fram till Kyoga-sjön. Madi och Acholi i 
norra Uganda var t ex områden dit egyptierna kom för 
att skaffa slavar och elfenben. Och då folken har inte var 
organiserade i stater var det svårare för dem att bjuda 
motstånd eller att själva styra handeln. Egypternas 
idlytande fortsatte anda fram till slutet av 1800-talet då 
de nordliga delarna av Uganda drabbades av en allvarlig 
lse tseflugepest då elefanter och boskap dog och de 
estertraktade resurserna inte längre fanns att tillga. 

När Winston Churchill besökte Uganda i början av 
seklet kom han endast till den sydliga delen av landet. 





Churchill tyckte att det bördiga landet med välutbildade 
människor och ett välfungerande samhälle var som ett 
sagoland och han gav Uganda benämningen "Afrikas 
pärla". 

Churchill var naturligtvis inte den första engelsman 
som kom till Uganda. 1862 upptäckte Speke att Victoria- 
sjön var Nilens källa och med engelsmännens stora 
intressen i Kenya, Egypten och Indien blev också Uganda 
ett intresseområde. Londons handelskammare slog fast 
att kontroll över Uganda och Nilens källor var livsviktig 
och att inga andra makters närvaro langs Nilens lopp 
kunde tolereras så länge man var intresserad av att 
handla med Indien (genom Suez-kanalen) och befrämja 
handeln mellan Östafrika och Indien. 

Stanley kom 1875 och övertalade den dåvarande 
kabaka (kungen) Edward Mutesa I att öppna Bilganda för 
engelska missionärer. För kabakan betydde vita framför 
allt gevärets makt och med hotet från egyptierna norr- 
ifrån ville han gärna ha mera vapen. Samtidigt var han 
intresserad av att lära känna andra religioner som en 
motvikt mot Islam. som redan hade vunnit intrång 
genom de arabiska handelsmannen. 

Missionärerna kom - protestanter från England, 
katoliker från Frankrike - och det skulle snart visa sig 
att religion och politik skulle bli ödesdigert förbundna i 
Uganda. 

Religionstillhörighet blev avgörande nar de politiska 
partierna började dyka upp på 1950-talet men redan en 
kort tid efter missionärernas ankomst växte stridig- 
heterna mellan olika områden och mellan de religiösa 
grupperna. Ibland kom det till våldsamma samman- 
stötningar och flera missionärer hade direkt militärt 
engagemang som huvud- eller bisyssla. En protestantisk 
missionär lyckades ställa sig in hos kabakan genom att 
reparera hans vapen och lova att bygga en kanon åt  
honom; en katolsk fader uppmanade muselmaner att gå 
genom eld tillsammans med kristna, bärande på 
Koranen respektive Bibeln; och en muselman lat uppföra 
ett stort skådespel framför palatset med vapen och 
riktigt krut för att imponera på kungen och få honom 
övertygad om Allahs överlägsenhet. 



1888 ville den nya kabaka Mwanga göra sig av med alla 
religioner men han mötte ett så hårt motstånd att han 
avsattes och ersattes av sin bror Kiwewa. Själva tron- 
skiftet ordnades av de hövdingar som hade tillsatts av 
kungen för att administrera olika områden, the bakungu 
chiefs. Avsättningen av Mwanga markerade att kaba- 
kans makt för alltid hade försvagats. 

Nästan samtidigt inledde bakungu-hövdingarna nå- 
got som blev en revolution inom jordbruket. Priset på 
marken sattes efter dess förmåga att producera ifir 
världsmarknaden och därmed var Uganda på väg in i en 
integrerad världsekonomi. 

Ar 1885 var britterna helt tillireds med missionärernas 
insats och inflytande i Uganda, men nar tyskarna sam- 
ma år började kolonisera trakterna söder om Mombasa 
(Tanganyika) bestamde sig britterna för att utvidga 
sin n31varo i regionen. Brittiska Östafrika-kompaniet 



(IBEA) fick 1890 sitt verksamhetsområde utvidgat till att 
omfatta också Uganda. 

Men det fanns fortfarande ingen tanke på att göra 
Uganda till en koloni med mängder av vita bosattare 
som i Kenya, för i Uganda var både jordbruksproduk- 
tionen och samhällsstrukturen långt mer utvecklad och 
denna gång var britterna nöjda med att bevara något som 
liknade status quo. 

När kolonialmakterna omkring 1890 delade Afrika 
mellan sig förklarades Uganda vara engelsk intressesfär 
och IBEA ingick ett tioårigt avtal med kabakan. Bsit- 
terna erbjöd sig att hjälpa till med att administrera 
landet, om kabakan avstod från att ingå avtal med andra 
makter utan kompaniets tillåtelse. 

Tre år senare utvidgades avtalet så att kabakan helt 
förlorade rätten att påbörja krig eller ingå avtal med 
andra. I gengäld lovade britterna ge militärt skydd å t  
Buganda. Trots att det emellanåt rådde fiendskap mellan 
kungadömena i Uganda var ändå egyptierna i norr det 
största hotet och en av orsakerna till att kabakan såg en 
fördel i brittiskt militärt skydd. 

Avtalet ingicks med Mwanga II som redan året efter 
sin avsättning hade tagits till nåder när han lovade vara 



en god kristen. Men han höll sitt löfte bara till 1897. Vid 
det laget hade han blivit så trött på bagandahövding- 
arnas och de brittiska ämbetsmannens nara samarbete 
bakom hans rygg, att han slog sig ihop med en grupp 
muselmaner och inledde gerillaaktioner mot det brit- 
tiska herradömet. 

Kort efter traktaten med Mwanga började britterna 
ingå liknande avtal med de tre andra kungdömena, vilka 
liksom Buganda blev utlovade självstyre inom ramen för 
protektoratet. Det tillkom ytterligare avtal med andra 
områden ända fram till 1921 då det nuvarande Uganda 
tog sin aktuella form. 

Men allt detta skedde inte utan motstånd, varken i 
norr eller i kungadömena. Bunyoro, som var näst störst 
ester Buganda och rikt på salt och elfenben, hade en kung 
vid namn Kabalega, som inte ville ge sig frivilligt. Hans 
inflytelserika mor, ledarna för armén och hans nar- 
maste rådgivare gav sig då britterna ställde ultimatum, 
men Kabalega gjorde motstånd med en liten gerilla- 
armé. En kort tid slog Kabalega sig samman med sin 
gamla arkeiiende Mwanga i kampen mot britterna. Men 
de blev bagge tillfångatagna år 1899 och deporterades till 
ögruppen Seychellerna. 

Britterna u tnyttj ade många av de välutbildade ba- 
ganda för att hjalpa till att administrera de nyvunna 
områdena och detta ökade motsättningarna mellan norr 
och söder. Folk söderifrån, i synnerhet baganda, kallade 
folk i norr för bakiidi, dvs "de nakna", medan man i 
norr ansåg baganda vara högfärdiga och fungera som 
britternas förlangda arm. 

Nar folk rekryterades till armén kom den niistan 
uteslutande att bestå av soldater norriirån, framSÖr allt 
madi, aclxoli och langi, medan baganda och bunyoro 
demilitariserades och förbjöds att bara vapen. 

Denna skarpa uppdelning med utbildade i söder och 
soldater i norr har sedan blivit ett av Ugandas största 
problem och orsak till många konflikter. 

Även om britterna inte kom in i Uganda med mangder av 
nybyggare hade man som mål att jorden skulle ge 
tillracklig avkastning för att göra protektoratet själv- 
finansierande och darrör lade man upp en jordbruks- 
strategi. 



Vid sekelskiftet infördes bomull som marknadsgröda 
(cash crop) och åter satsade man på de södra delarna av 
landet. Kaffe som nu sedan många år har varit den mest 
inkomstbringande grödan infördes först under 1900- 
talet. 

De första åren fyrdubblades exporten, men importen, i 
synnerhet av lyxvaror, tiodubblades. Hövdingar och 
stora jordägare över hela landet tvingade indirekt bön- 
derna att odla bomull, såsom britterna önskade, för alla 
ugandier måste betala skatt. Först betalades skatt för 
varje hydda (hut [au). Senare, infördes skatt per person. 
(head tax) när folk försökte tränga ihop sig i trångbodda 
hyddor för att minska skattebördan. 

De som endast odlade livsmedel för eget bruk var inte 
alls indragna i penningekonomin. Men britterna införde 
en regel att de som inte betalade skatt skulle arbeta en 
månad om året Sör regeringen. Arbetet bestod mest av 
vägbyggen och byggarbeten. Snart kom de flesta under- 
fund med att det var lättare att odla bomull själva, sälja 
den och få pengar till skatten och kanske ett litet över- 
skott att köpa något för. Den bördiga jorden gjorde det 
möjligt att odla livsmedel vid sidan om, men bomullen 
blev trots det aldrig någon god affir för bönderna. 

Bomullen fördes till hamnen i Mombasa vid Kenyas 
kust. Järnvägen som byggdes därifrån till Uganda blev 
en stor politisk skandal i England, bl a för att den 
kostade 5.3 miljoner pund, men den var enligt mångas 
mening helt nödvändig om exporten från Uganda skulle 
kunna bli konkurrensmässig. Innan järnvägen blev klar 
företogs transporten till Mombasa med karavaner av 
oxkärror och kontraktarbetare. "Rent a slave" (Hyr en 
slav) har någon kallat systemet, som var både dyrt, 
långsamt och inefsektivt. 

Järnvägen byggdes mellan 189 1 och 1902 av ir-ilport- 
erade indier, då engelsmännen trodde att afrikanerna 
inte skulle förstå skillnaden mellan slavarbete och 
kontraktarbete och vägra arbeta. Järnvägsbygget kos- 
tade 2.500 arbetare livet och gjorde ytterligare 6.500 till 
invalider. Transporttiden Trån Kampala till Mombasa 
minskades från sex månader till sex dagar. 



Tiden fram till andra världskriget präglades inte av 
några stora politiska förändringar. 192 1 instiftades ett 
lagstiftande råd, legco, (legislative counci4 men det hade 
enbart engelsmän och arabiska köpmän soni medlem- 
mar. De första tre ugandierna i legco utnämndes 1945. De 
var från söder, väster och öster - åter blev norra Uganda 
förbigånge t. 

Under 1950-talet växte önskan om politisk själv- 
ständighet, men alls inte med samma styrka och moti- 
vation som i många andra afrikanska länder. De flesta 
välutbildade ugandier arbetade i den brittiska förvalt- 
ningen och var därmed inte tillåtna att delta i politiskt 
arbete. Många av dem var inte heller särskilt intres- 
serade. 

Uganda hade inte samma problem som de kolonier 
vilka dominerades av vita farmare: stor fattigdom, inga 
möjligheter till utbildning och inga utsikter att få jobb i 
kolonialförvaltningen. Ugandas oenhetliga struktur 
gjorde det dessutom ännu svårare att skapa en gemensam 
nationalitetskänsla. 

De första partierna grundades av bönder som hade 
förlorat en del rättigheter genom traktaten med brit- 
tema 1900. De flesta av dem var protestanter från Bu- 
ganda och de hade svårt att få någon större uppslutning. 
1949 lyckades de dock skapa oro och strejker vid några 
fabriker och enstaka farmer, men britterna satte in 
soldater och förbjöd partierna. som aldrig återuppstod. 

På femtiotalet uppstod de partier som senare har 
spelat en stor roll i Ugandas politik. Det första, Uganda 
National Congress (UNC), krävde självständighet och 
därför ansåg kyrkan att partiet var influerat av kom- 
munister. Kyrkan fruktade att religion skulle bli för- 
bjudet om ett kommunistiskt parti kom till makten. 

UNC var inte kommunistiskt, men det hade grundas 
av protestanter och därför grundade katolikerna som 
motvikt ett annat parti, Democratic Party (DP). 

I slutet av femtiotalet hade ugandierna själva majo- 
ritet i legco, och bl a var UNC representerat. En grupp 
utbrytare fran UNC slog sig ihop med Milton Obotes 
dåvarande parti och bildade Uganda People's Congress 
(upC) år 1960. 

Ar 1953 deporterades kabaka Edward Mutesa II till 
England för att han var motståndare till en östafrikansk 
federation, som det fanns planer på att skapa. Han hade 
inte heller lyckats lösa problemen med jordfördelningen 



återvända. 1955 nådde de sitt mål. Kungens största stöd- 
parti grundades dock först 1960 av bagandas överklass. 
Det hette Kabaka Yekka (KY). vilket betyder "Kungen 
allena". Partiet hade som huvudsyfte att säkra kungens 
makt och göra Buganda självständigt när frigörelsen 
från Storbritannien kom. KY blev det tredje största 
partiet. 

Det ä r  knappast överdrivet att säga att oenigheten 
mellan partierna var större an mellan ugandierna och 
britterna. Det fanns inget väpnat uppror som t ex i Kenya 
och britterna hade inget intresse av att till varje pris 
klamra sig fast vid makten i Uganda. 

I valen till legco 1961 vann Democratic Party de flesta 
platserna och dess ledare Benedict0 Kiwanuka blev 
landets första premiärminister i mars 1962, då Uganda 
fick internt självstyre. 
En kort tid före Ugandas självständighet i oktober 1962 
skulle det hållas val till nationalförsamling igen. Nu 
slöt kabakapartiet och Obotes UPC en allians, som 
enbart hade ett gemensamt mål, nämligen att få bort 
Democratic Party från makten. 

Kabaka Yekka bestod som nämnts av bagandas aris- 
tokrati, medan UPC-medlemmarna var lärare, funktio- 
närer och bönder från andra områden än  Buganda. Men 
nu gick de gemensamt till val. UPC lovade att se väl- 
villigt på Kabaka Yekkas krav på självständighet för 
Buganda och utnämna dess ledare till ministrar, bara 
kungens parti i utbyte skulle stödja kampen mot 
Democratic Party. 

Efter valet kunde alliansen samla ett flertal av repre- 
sentanterna i nationalförsamlingen och då Uganda blev 
självständigt den 9 oktober 1962 var det med Milton 
Obote som premiärminister. Som ett led i överenskom- 
melsen med Kabaka Yekka utnämnde han en kort tid 
därefter Mutesa II Lill Ugandas förste president. 



Ovänner alla 

Milton Obote blev premiärminister i ett land med stora 
möjligheter. men dessa blev inte utnyttjade. 

Ugandas politiska självständighet medförde inte eko- 
nomiskt oberoende. Obotes regering fortsatte i samma 
stil som man räknade med att kolonialmakten önskade 
sig. Man byggde inga industrier i nya områden och eko- 
nomin vilade på exporten av några få exportgrödor och 
på import av lyxvaror för stadseliten. 

Eliten var de många välutbildade som var intellek- 
tuellt duktiga och hade de högre jobben inom statsför- 
valtningen. Trots utbildningssystemet hade det däremot 
inte framkommit särskilt många förmågor i de fria 
yrkena eller affärssektorn. Eliten var mer upptagen av 
att bevara sina egna privilegier än att utveckla Uganda. 

UPC blev så småningom ett mycket brokigt parti, men 
utan egentlig bas t ex bland arbetarna. Till en början 
byggde partiet på lärare, funktionärer och liknande, men 
i och med att flera parlamentsmedlemmar bytte från DP 
och Kabaka Yekka till UPC delades partiet i tre flyglar, 
dock utan att spricka. Många politiker bytte till UPC 
antingen för att det var där makten fanns, eller för att 
påverka UPC, vilket de hade framgång med. 

Ekonomiskt gick det någorlunda bra. men regeringen 
blev engagerad i konflikter i grannländerna Zaire och 
Sudan och måste därför använda mycket pengar på 
försvaret. Det innebar att byggandet av skolor och 
sjukhus inte gick tillnärmelsevis så snabbt som befolk- 
ningen önskade. 

De kristna Anyanya-rebellerna i södra Sudan käm- 
pade mot regeringen i Khartoum, och med Obotes goda 
minne hade de upprättat baser i norra Uganda. Samtidigt 
stödde Uganda Lumumba-falangens fortsatt kamp i 
Zaire, och därför företog både Sudans och Zaires arméer 
ett flertal angrepp på Uganda. 





Det behövdes ny militär utrustning eftersom den gamla 
var från andra världskriget. Storbritannien vägrade 
hjälpa till för de tyckte att den militära balansen i Öst- 
afrika var bra som den var. Obote måste därför vända sig 
till andra. Han inledde ett samarbete med Israel, som 
gärna stödde alla de länder som omgärdade arablän- 
derna. Sudan betraktades som arabiskt och Israel 
hjälpte därför också Anyanya-rebellerna i södra Sudan 
mot centralregeringen. Lumumbas anhängare i Zaire 
fick sina vapen från Kina - genom Uganda - och därför 
var också Kina beredd att förse Uganda med vapen när 
Obote bad om det. 

Vapenhjälpen från Kina var sparsam och Obote började 
flirta med Öststaterna i Europa till stor irritation för 
regeringspartnern Kabaka Yekka. Det pågick också en 
häftig diskussion om hur mycket man skulle blanda sig 
in i Zaire och det visade sig, inte oväntat, att de socia- 
listiska republikanerna i UPC och de kapitalistiska mo- 
narkisterna i KY inte hade mycket gemensamt. I augusti 
1964 avbröts regeringssamarbetet. Vid det laget hade 
UPC, inräknat de konverterade parlamentsmedlem- 
marna. det absoluta flertalet, men kabakan fortsatte 
som president. 

Men ovänskapen mellan den traditionella kungen 
med sin oavbrutna fyrahundraåriga arvsföljd och den 
pragmatiske Obote bara växte. Den slutliga brytningen 
kom 1966 då kabakan  tillsammans med flera andra 
politiker beskyllde Obote och hans Överbefälhavare för 
att själva behålla de pengar, som de hade fått från Zaire- 
rebellerna för vapeninköp. Obote blev rasande och flera 
av politikerna blev arresterade, kabakan avsattes från 
presidentposten och Överbefälhavaren blev kommen- 
derad på semester. 

Baganda reagerade sa häftigt på avsättningen av pre- 
sidenten att dess lokala parlament krävde att Buganda 
skulle få fullständig självständighet och att central- 
regeringens representanter helt skulle avlägsnas från 
Bugandas territorium. 

Obote var nu rädd för ett väpnat uppor från kungens 
anhängare och de arresterade ministrarna. Mär han 
hörde rykten om att det fanns vapen gömda i president- 

Mil ton  palatset gav han sin Överbefälhavare order om att med 
Obole minsta möjliga våld få tag i vapnen. Men överbefäl- 



havaren lät tanks gå i ställning och storma palatset 
genom en våldsam och blodig aktion, som kostade åt- 
skilliga av kabakans folk livet. Edward Mutesa själv 
lyckades fly och f3 exil i London där han dog som fattig 
alkoholist tre år  senare. Den fete och smilande över- 
befälhavaren återvände till Obote och meddelade stolt att 
upproret hade slagits ned. Överbefälhavarens namn var 
Idi Amin. 

Både Amin och Obote hade kampat på britternas sida i 
King's Mrican Rifles mot det nationalistiska Mau Mau- 
upproret i Kenya under slutet av femtiotalet. Under 
Obotes första år  vid makten avancerade Amin snabbt och 
säkert i de militära graderna. 

Amins första stora uppgift fick han redan som plu- 
tonchef 1962 när han skulle få slut på ett stamkrig 
mellan kararnojo i nordöstra Uganda och Turkana i 
Kenya. Langt från de två huvudstäderna Kampala och 
Nairobi utförde Amin sin uppgirt, men en månad senare 
fann man stora massgravar med lik som bar spår av att 
ha slagits till döds eller begravts levande. 

Den engelska viceguvernören i Kenya blev upprörd och 
krävde rättssak mot de ansvariga i Ugandas arme, men 
guvernörern i Uganda och Obote var eniga om att det inte 
var någon bra idé. Ugandas självständighet låg runt 
hörnet och då Amin var en av de få afrikanska office- 
rarna skulle riksrätt mot honom vid denna tidpunkt 
skada alla parter. Beslutet att låta Amin gå fri anses av 
en del vara det största misstaget britterna begick under 
sina 68 år i Uganda. 

I stället fick alltså Amin några år senare uppgiften att 
stödja rebellerna i Zaire och han lurade Obote genom att 
ta emot guld, elfenben och pengar utan att leverera vapen 
i utbyte. Redan nu inledde Amin det samarbete med ex- 
britten Bob Astles, som gjorde en förfalskad dokumen- 
tärfilm om vapenleveranserna, som förde Obote bakom 
ljuset. Obote handlade alltså i god tro och kände inte till 
de stora pengar, som sattes in på Anlins bankkonto i 
Schweiz. Bob Astles fungerade senare som Anlins högra 
hand och rjdgivare under åtta års terrorregim. 



Efter krisen med kabakan införde Obote undantagstill- 
stånd i Buganda och en tid därefter uppsköt han till 1971 
de val som skulle ha hållits 1967. Obote förklarade också 
att Uganda i framtiden skulle följa principen "ett land, 
ett parlament, en regering och ett folk" och 1967 infördes 
en ny grundlag. I och med den blev Uganda en enparti- 
stat och republik med Obote som president. De fyra 
kungadömena förlorade sina lokala parlament och dar- 
med varje möjlighet till större inflytande eller sarbe- 
handling i jadörelse med andra delar av landet. 

Detta fick missnöjet med Obote att växa ytterligare 
och för att hålla motståndarna i schack blev förtryck, 
arresteringar och interneringar vardagsmat i ett allt mer 
kaotiskt Uganda. 

Vid denna tidpunkt var Israel och Sovjet, som båda 
hade militarpakter med Uganda, landets viktigaste 
bundsförvanter. Många ugandier fick militärutbildning i 
endera landet och båda länderna hade ett antal militära 
rådgivare och andra företrädare i Uganda. 

Denna något speciella allianspolitik kan, allt efter 
temperament och övertygelse, tas som uttryck för att 
ideologi i Afrika är något annat än i t ex Europa, eller att 
starka militärmakter ar beredda att gå mycket långt för 
att själva skaffa sig inflytande, eller att konstellationen 
mycket val avspeglade den politiska förvirring som råd- 
de i landet vid denna tid. 

Också de ekonomiska problemen växte. Många parla- 
mentsmedlemmar hade suttit sedan 1962 och var djupt 
korrumperade, vilket flera av dem dessutom inte ens 
skämdes för att medge. Befolkningens förtroende för 
politikerna var därför inte stort. 

Kaffepriset på världsmarknaden sjönk drastiskt, men 
i stallet Sör att skära ned på löner eller på personalen i 
den stora försäljnings- och exportorganisationen Coffee 
Marketing Board lat man inkornstfallet drabba enbart 
bönderna. Jämfört med perioden 1953-61 fick de 1962- 
71 hela 41 ?h mindre för sitt kdfe. 

Nedgången blev bara fyra procent för dem som odlade 
bon~ull, men trots det gick allt fler över till att odla kaffe 
däriör att de dar Sick ut mera med samma arbetsinsats. 

Trots Obotes socialistiska orientering fick de lågav- 
lönade plantage-, gruv- och bryggeriarbetarna (samt 
småbönderna) endast en lönehöjning på 2.2 procent i 
genomsnitt, medan inflationen var på 4.2 procent. Den 
välutbildade och redan från början högavlönade eliten i 
administrationen höll fast vid sina privilegier, som 



gratis bil och bostad, och fick samtidigt en löneökning på 
10.2 procent. 

Regeringen lade upp ekonomiska femårsplaner, men 
efter krisen med kabakan 1966 hade Obote svårt att få 
andra länder att hjälpa till med finansieringen av den 
andra femårsplanen. Regeringen var därför tvungen att 
låna en hel del pengar av Bank of Uganda. 

Ar 1969 införde Obote en plan kallad "Move to the 
Left" (Ett steg åt vänster). som var tänkt att få ordning på 
den dåliga ekonomin och radda Obotes politiska an- 
seende. Bland annat innehöll planen ett förslag at t  
fysiskt friska personer skulle arbeta 1-2 år  för staten i 
perioder om ca två månader åt gången. Förslaget mötte 
hårt n~otstånd och det kritiserades för att förstöra fa- 
miljelivet, satta folk i ett slags koncentrationläger och 
frånta bönderna möjjligheteri att s å  och skörda flera 
ganger om Aret. 

Ett annat förslag var att nationalisera jorden och ge 
den till "folket" (i realiteten till statsadministrationen) 
och sörja för en utjärnning av inkomsterna. Men det 



tredje förslaget var det mest kontroversiella: Staten skulle 
i framtiden aga 60 procent av SO större företag och 
banker, såväl utländska som inhemska. Underligt nog var 
flera av de allra största och rikaste undantagna, medan 
andra på konkursens brant var med på listan. Samtidigt 
skulle strejkrätten försvinna, eftersom Obote menade att 
arbetarna inte längre hade något behov att strejka nar 
staten var majoritetsagare. 

Obotes "Move to the Left"-plan mötte s å  mycket mot- 
stånd att det lyckades att genomlora bara en liten del av 
den. Fram till 197 1, då Obote avsaf tes, hade det lyckats 
honom att skriva avtal med endast sex av de 80 lirmorna, 
och de krävde ekonomisk kompensation från staten 
snabbare an  myndigheterna hade raknat ined. 

Obote hade lyckats manövrera sig fram under minga 
år tack vare olika allianser. De första åren allierade han 
sig med Kabaka Yekka, därefter med parlamentsmed- 
lemmar som hade gått över till hans parti UPC. Fran 
mitten av 1960-talet byggde han sin makt p5 militiiren, 
men elterhand, nar Amin blev allt starkare, blev Oboie 
tvungen att söka nya bundsförvanter. Han fann dem i 
asiaterna. 

På britternas tid hade asiaterna ägt en stor del av 
aiiärerna och företagen. Detta var en  nagel i ögat p& 
bagandas aristokrati, som kritiserade den ojämna Sör- 
delningen. Inte för att de annars var bekymrade över 
ojamlikheter i samhället. utan för att de tyckte det var 
genant att de inte själva ägde företag. 

Asiaterna var en ekonomiskt maktig grupp och deras 
företag finansierade UPC:s verksamhet. Politiskt var de 
inte s& starka - många av dem hade inte ens ugandiskt 
medborgarskap, så  Obote kunde idka utpressning genom 
att hota dein med utvisning. 

I Kenya och Tamania gick "afrikaniseringen" av a[- 
Särslivet mycket snabbare a n  i Uganda, dar asiaterna 
bara fick fler poster inom statsSÖrvaltningeri, vilket bara 
ökade missnöjet med Obote. 

Allt fler grupper såg en ny ledare i Anlin, som redan S6r 
lange sedan hade beslutat sig för att det var han so111 
skulle vara president. Han rekryterade nasian uleslu- 
tande central-sudaneser till annén och nar Obote började 
inse vad som var p5 gang försökte han Sa honom stoppad 
indirekt. Arméns budget skars ned men den anviinde 
ändå nier och mer pengar. 1970 överskreds buclgetcri 
med 28 %. Anlin fortsatte också att kanalisera israelisk 
vapenhjälp till Anyanya i södra Sudan, trots att Obote 



hade bett armén upphöra med det sedan Nimeiry kommit 
till makten i Sudan i maj 1969. 

I december 1969 gjordes ett mordförsök mot Obote, och 
Idi Amin blev genast misstänkt för att stå bakom det. 
Nar polisen kom till Amins hus flydde han, vilket bara 
stärkte misstankarna. Själv förklarade han senare att 
han hade trott att det var de som hade tänkt mörda Obote 
som hade kommit och nu var efter honom. 

Brigadgeneral Okoya kallade Amin en feg stackare, 
och det kostade honom livet. Han mördades åtta dagar 
senare i Gulu och igen föll misstankarna på Amin. Han 
fråntogs sin post som Överbefälhavare men eftersom han 
hade starkt stöd bland många soldater och politiska 
sympatier från andra, bl a försvarsminister Onama, var 
det omöjligt att helt bli kvitt honom. 

När Obote tre månader senare, i januari 1971, reste 
till samväldeskonferensen i Singapore, tog Amin över 
makten genom en oblodig kupp. Men de åtta år han kom 
att ha makten blev allt annat än oblodiga. 



Mord på löpande band 

"Den vite mannen säger att Amin har ingen utbildning. 
Så varför inte göra honom till doktofln 

Så frågade sig diktatorn en kort tid efter det att han 
blev president och de vita fnyste åt att han varken var 
utbildad eller kunde tala engelska. Amin blev utnämnd 
till hedersdoktor vid det anrika Makarere-universitetet, 
som hade smeknamnet "Afiikas Harvard" på grund av 
sin höga standard. Senare blev Arniri fältmarskalk, 
president på livstid och allt man över huvud taget kunde 
t a n g  sig att bli utnamnd till. 

Atta år satt Idi Amin Dada vid makten och omvärlden 
såg på medan diktatorn med en blandning av löjliga, 
kuriösa infall och fruktansvärda handlingar körde ett 
land i sank. 

Att kunna förklara varför han kunde tillåtas sitta så 
länge kräver inte bara en studie i ett folks anpassnings- 
förmåga, en anpassning som grundas på fruktan eller 
kanske på en tendens att alltid göra det bästa av situ- 
ationen i ett system som man ändå inte kan förändra. 
Det kräver också kunskap om en del affärsmäns, äm- 
betsmäns och officerares otroliga girighet och om vissa 
stormakters och smånationers egoistiska särintressen. 
De spelade ut sina kort mot varandra och de lät bli att 
fördöma det som hände i Uganda. Här fanns också 
samma ekonomiska motiv som får flera stater att idag 
leverera vapen och militarutrustning till Sydafrika, fast 
det där försiggår lika tydliga och fruktansvärda kränk- 
ningar av de mänskliga rättigheterna. 

I Uganda hade Amin bästa möjliga utgångsläge och 
hans maktövertagande hälsades välkommet i vida 
kretsar av befolkningen. Äntligen hade man blivit av 
med suputen Obote som hade kastat ut kabakan och inte 
hade genomfört ett val under de nio år Uganda hade varit 
självständigt. Under Amins första halvår rensade han ut 
Obotes anhängare och över 1 .O00  soldater mördades. 



Idi Amin h i n  hälsades välkommen av de rika handelsmännen 
och av de stora jordägarna över hela landet, som alla 
hade varit emot Obotes nationaliseringar och socialism. 
De bäst organiserade afrikanska affärsmännen hade 
också vant missnöjda med Obotes inställsamhet gente- 
mot den 80.000 asiaterna. Många asiater halsade para- 
doxalt nog också Amin välkommen i tron att det nu 
skulle bli friare handel och färre export- och import- 
begränsningar. 

Studenterna på Makarere-universitetet hade stött 
Obotes "Move to the Leftn-plan, men många av dem såg 
snart goda möjligheter i en kapitalistisk stat dar de 
kunde få välbetalda jobb. 

Utöver dessa fanns det arbetare utan yrkesutbildning 
som man kunde förmoda skulle stödja Obote, men efter- 
som han hade fråntagit dem strejkrätten och dessutom 
förbjudit medlemmar av fackföreningar att sitta i parla- 
mentet, så fällde de bara krokodiltårar över hans fall. 

h n g i  och ctcholi var motståndare till h i n .  De hade 
haft det bra under Obote och fruktade nu, med rätta, det 



värsta. Däremot var folk från Västnilen och Madi entu- 
siastiska inför utsikten att få en positiv särbehandling. 

Amin njöt av sin popularitet. Han höll stora möten 
och körde omkring i en liten Volkswagen, tutade och 
vinkade till invånarna i Karnpala och Entebbe, som 
leende vinkade tillbaka. 

Internationellt hälsades kuppen välkommen i synnerhet 
av Storbritannien, Sydafrika. Israel och Etiopien. 
Britterna och sydafrikanerna hade varit missnöjda med 
Obotes motstånd mot Englands vapenhandel med Syd- 
afrika - ett fördömande av denna handel var faktiskt en 
punkt på dagordningen vid Singapore-konferensen. Och 
även om stora företag som BP och She11 hade sluppit 
nationalisering den första omgången, tog britterna 
starkt avstånd från Obotes socialistiska planer. 

Israel hade användning för goda vänner i Afrika då de 
fruktade att ett anti-sionistiskt bälte höll på att utveck- 
las från Egypten och Libyen i norr över Sudan, Uganda. 
Tanzania till Zambia i söder. Amin hade fått militär- 
utbildning i Israel, där man ansåg honom vara mycket 
mer medgörlig än Obote, som hade börjat klaga på de 
politiska villkoren förbundna med Israels hjälp. 

Det finns inga bevis för att England och Israel aktivt 
deltog i Amins kupp, men flera rapporter hävdar att två 
israeliska officerare och 7.000 engelska soldater kom till 
Nairobi i Kenya några dagar före kuppen. Under Amins 
segerparad flögs flygplanen av israeliska piloter och de 
största tanksen kördes av israeliska förare. De två 
länderna var under alla omständigheter Amins när- 
maste allierade under det första året och lån, stöd till 
utvecklingsprojekt och militära rådgivare strömmade in 
från de bägge länderna till Uganda. 

I juli 1971 reste Amin till England och Israel för att 
skaffa mer vapen och pengar och medan han var bortrest 
fick ugandierna en första föraning av vad som väntade 
landet. Den dag han reste blev en stor grupp langi- och 
acholi-soldater tagna till fånga och förda till militär- 
högkvarteret i Jinja. De fruktade för sina liv och lyc- 
kades bryta sig ut ur det rum där de hölls fångna, fick tag 
i några maskingevär och kämpade hela natten mot vak- 
terna. Vid ett tillfälle fick ett militärfordon order att 
köra rakt igenom väggen för att överrumpla fångarna 



och nästa dag fick bulldozers forsla bort resterna av 
byggnaden medan lastbilar körde bort liken. 

Denna massaker var en av de första och därför gjorde 
man ihärdiga försök att sopa igen spåren. Senare blev 
man mindre noggrann. Amin visste mycket val vad som 
försiggick, men han utnyttjade ofta taktiken att befinna 
sig utomlands medan de värsta massakerna pågick. 

Strax efter kuppen släppte Amin några av Obotes 
politiska fångar, bl a ledaren för Democratic Party, 
Benedict0 Kiwanuka (som dock senare blev mördad) och 
kabakans släktingar. Han lät dessutom transportera 
kabakans lik tillbaka till Uganda för att ge honom en 
begravning med alla hedersbetygelser på kungarnas 
begravningsplats, och han hade fräckheten att havda att 
han hade räddat kabakans liv under angreppet 1966 
genom att ge honom en chans att fly. 

Politiskt öppnade Amin också med storslagna gester. 
Vid det första kabinettsmötet förklarade han att h a n  
endast ville ha de bästa förmågorna på ministerposterna 
och han skojade om att han själv inte visste något om 
politik. Mötet hölls i en öppen atmosfär och alla var 
mycket optimistiska. 

Men det dröjde inte länge innan det bö jade knaka i 
fogarna. Alla ministrar blev plötsligt utnämnda till 
officersaspiranter och Amin gjorde stor sak av det genom 
att berätta för dem att de nu satt i en militärregering. Han 
utnämnde 22 nya officerare. varav 13 var från nordväst. 
som han själv kom från, och fyra var immigranter från 
Zaire och Sudan. 

Ministrarna avancerade aldrig i militära grader, men 
det gjorde andra i stället. Amins utnämningar var nyck- 
fulla och godtyckliga - okvalificerade meniga och pan- 
sarvagnsförare kunde stiga flera grader på en gång och 
bli majorer eller underrättelseofficerare. medan soldater 
i tusental antogs utan att få någon som helst träning. 
Armén växte explosivt från att ha varit 7.500 man 197 1 
till 20.000 år 1974 och det uppstod enorma problem med 
disciplinen. De flesta soldaterna kom från nordväst. 

Ingen av utnämningarna skedde genom skriftligt 
besked. Om Amin tyckte om en soldat kunde han tilldela 
honom en grad och soldaten kunde vända sig till myn- 
digheterna och säga "Nu ä r  jag major". Henry Kyemba, 
som fram till 1977 hade flera olika ministerposter, 





skriver i sin bok om Amin att det redan i mitten av 197 1 
var en oerfaren yngre officerskår som styrde landet. 

I början av 1972 insåg Amin att han inte kunde få 
England och Israel att leverera vapen utan betalning, så  
han bö jade se sig om efter andra partners. Han reste till 
Libyen för första gången i februari och omedelbart efter 
en verbal attack på imperialismen och sionismen gav 
Kadaffi honom ett lån på 25 miljoner dollar. 

Resan var också inledningen till det som många be- 
tecknar som Amins försök att skapa en muselmansk 
stat. Alla israeliska rådgivare utvisades och Amin av- 
bröt de diplomatiska förbindelserna med Israel ett par 
månader efter sitt första besök i Libyen. 

Den stora brytningen med britterna kom då Amin 
kastade ut ca 73.000 asiater i augusti 1972. Britterna tog 
avstånd från Amin dels för att de förutsåg att ekonomin 
skulle braka ihop och dels för att många av asiaterna 
hade samväldesstatus och därmed rätt att emigrera till 
England. Amin påstod att han hade fattat beslutet efter 
en dröm där Gud hade sagt att han skulle han göra så. 
(När han senare tillfrågades om han ofta hade den 
sortens drömmar svarade han: "Bara när det är nöd- 
vändigt"). 

Men Amin var hårt pressad av de ugandier som ville 
ha näringslivet "afrikaniserat". De hävdade att de inte 
kunde konkurrera med de mer erfarna asiaterna och 
därför borde få positiv särbehandling från staten - 
billigare tomtpriser, monopolställning och startkapital. 
Svaret på deras krav blev alltså att asiaterna fick 90 
dagar på sig att packa ihop och lämna landet. 

Storbritannien hotade ett tag med att ingripa militärt 
men det var Tanzanias dåvarande president Julius 
Nyerere så mycket emot att han sade att han skulle 
skicka trupper till Ugandas försvar om så skedde. 
Nyerere var visserligen både emot Amin och utvisningen 
av asiaterna, men tanken på en militär intervention 
från den gamla kolonialmaktens sida bara tio år efter 
självständigheten föreföll honom ännu mer oacceptabel. 

Asiaterna lämnade efter sig 5.655 affarer, firmor, gods 
och farmer samt ett otal hus, bilar och annan egendom. 
Det blev allas kamp mot alla för att roffa åt sig av det 
goda. I motsats till vad de afrikanska affärsmännen 
hade hoppats blev det en mer eller mindre godtycklig 
utdelning av egendom och butiker. Det fanns visserligen 
en kommitté som skulle handha fördelningen men den 
klarade inte av sin uppgift och många butiker var 
länsade innan de hade hunnit registreras. 



I Kampala stod folk i kö framför butikerna och ofta 
kom Amin förbi och kunde tilldela butikerna åt den ena 
eller den andra helt slumpmassigt, medan andra butiker 
gavs till soldater. De nya ägarna tömde varulagret eller 
sålde det utan att ha någon aning om varornas reella 
varde, medan andra krävde häftiga överpriser. Många 
firmor och butiker gick i konkurs inom en kort tid och 
utvisningen av asiaterna var en av de allvarligaste 
orsakerna till att Ugandas ekonomi började rämna. 

Idag försenas återuppbyggnaden av att många av de 
förfallna butikerna på huvudgatan i Kampala antingen 
har tre-fyra ägare eller ingen alls. 

Efter det att asiaterna hade kastats ut införde både 
England och Israel ett ekonomiskt embargo mot Uganda, 
men det märktes knappt för tomrummet fylldes snabbt 
av Libyen. Varken Sovjet eller USA stödde embargot, 
tvärtom ökade de handeln. För USAS del gällde det kaffe, 
som var Ugandas viktigaste exportvara. 

Sovjet stödde med militär utrustning och träning. 
sannolikt i hopp om att ha goda förbindelser med ar- 
méns toppskikt nar Amin val en gång blev avsatt. För- 
hållandet mellan Sovjet och Amin var gott och det var 
Sovjet som lyckades övertala Amin att avstå från idén 
att resa en staty över Hitler mitt i Kampala. 

Efter ett kort uppehåll återupptog England sin handel 
med Uganda. Deras ambassadör drogs tillbaka efter 
gisslandramat i Entebbe 1976, men handeln fortsatte 
hela den tid då Amin satt vid makten. Britterna skickade 
alla lyxvaror som Amin kom på att beställa och hans 
avskydda säkerhetspolis, State Research Bureau (SRB) 
utrustades med engelsk radio, mobiltelefon och datorer. 

Israels embargo betydde inte heller att alla israeliska 
företag lämnade Uganda. Trots Amins skarpa verbala 
attacker på sionismen åt han middag med direktörer fc.r 
israeliska företag, som producerade utrustning till 
flygplan och elektronisk utrustning till armén och 
säkerhetspolisen. Samtidigt hade israelerna stora möj- 
ligheter att spionera på de många PLO-medlemmar. som 
nu hade kommit till Uganda och sakerhetsman från 
USA. Sovjet och Kina hade också fullt upp med att hålla 
ögonen på varandra. 

Många av officerarna i State Research Bureau fick 
utbildning i England, Israel eller USA medan östblocket 
levererade tunga vapen. Tjeckoslovakien stod för utbild- 
ningen av mekaniker och tekniker, Osttyskland sände 
experter, PLO livvakter och Libyen soldater. 



För den vanlige ugandiern blev tillvaron allt farligare. 
Alla var radda för att en granne eller ovan skulle ange 
dem för SRB. Amins makt vilade på en lojal armé, och 
därför fick soldaterna stora friheter. De kunde fritt 
trakassera befolkningen och de stod över rättssystemet. 

Varorna försvann från butikerna och välutbildade. 
läkare, professorer, tandläkare osv reste utomlands. 

Inflationen var på 530 procent men lönerna steg med 
bara 40 procent, så många flyttade tillbaka till lands- 
bygden och levde på vad de kunde odla. En sådan återgång 
till den informella ekonomin a r  ett satt att överleva, 
men den leder ej till utveckling. Många bönder fick det 
ännu värre nar en lag infördes som gav de rika farmarna 
ratt att överta småböndernas jord om de ansåg att dessa 
inte odlade tillräckligt effektivt. I början var det många 
rika farmare som utnyttjade denna möjlighet men se- 
nare insåg de att det var bekvämare att tvinga bönderna 
att leverera sin skörd till dem genom hot. 

Samtidigt skodde sig officerare, tjänsteman och poli- 
tiker på den välorganiserade kaffesmugglingen genom 
Kenya och Rwanda. Smugglingen säkrade kaffeodlarna 
ett rimligt pris för deras skörd, men den innebar att inga 
pengar från kaffet kom in i statskassan. Urider mitten av 



1970-talet var Rwandas export av kaffe större an  deras 
egep skörd! 

Ar 1976 kollapsade det östafrikanska samarbetet, 
East African Community, mellan Kenya, Tanzania och 
Uganda. Länderna hade haft gemensamt samarbete inom 
flera sektorer, gemensamt flygbolag och öppen inre 
marknad. Men samarbetet vilade på en bräcklig grund. 
Det var brist på balans, då Kenya var starkare an de 
andra ekonomiskt, vilket i någon mån uppvägdes av att 
Uganda och Tanzania hade haft en politisk gemenskap. 
När Amin kastade ut asiaterna och ekonomin bröt ihop 
blev Kenya helt dominerande i förhållande till Uganda. 
vars politiska relation till Tanzania samtidigt bara 
försämrades tills samarbetet avbröts. Strax därefter 
stängde Tanzania gränsen mot Kenya och den öppnades 
igen först 1984. 

Amin omgav sig från första början med muselmanska 
nubier. Nubierna ar  en kulturellt definierad grupp, som 
omfattar muselmanska, swahili-talande soldater från 
den gamla sudanesiska armén, vilka senare har upp- 
blandats med andra etniska grupper, huvudsakligen från 
Västnilen. Det var nubier som styrde SRB och fick alla 
höga poster i armén. De var allmänt hatade och många 
ugandier uppfattade Amins period som en tid då landet 
styrdes helt av främmande grupper. 

Berättelserna om massakrer från denna period ä r  
otaliga. Ingen kunde kanna sig säker, vem som helst 
kunde bli angiven, hämtad och mördad av SRB, som 
aldrig företog någon rättegång innan de gick till verket. 
Trettio italienska arbetare, som arbetade vid Owen Falls 
Dam, fördämningen vid Nilens kalla, sade upp sig nar det 
bö~jade flyta mängder av lik i floden och nar folk på vag 
till och från arbetet i Jinja också varje dag såg flera lik 
nar de körde över dammbygget. 

Fångar tvingades misshandla och mörda varandra. 
En fånge fick i order att slå ihjäl en annan med en ham- 
mare och därefter skulle han ge hammaren till nästa i 
ledet, som skulle slå ihjäl honom. Den sista fången 
sköts. 

Det ar  omöjligt att räkna ut  hur många som mördades 
under Amin. Den lägsta uppskattningen ä r  50.000 och 
den högsta 500.000. Men många ugandier säger trots allt 
att denna tid var lättare ä n  då Obote kom tillbaka och 
soldaterna tog över makten helt och hållet. Under Amin 
visste man någorlunda hur man skulle kunna undgå att 
bli fångad och mördad, men senare blev det totalt kaos. 



Det är  svårt att få en överblick över det interna mot- 
ståndet. Fabriksarbetarna strejkade både 1974 och 1975 
och också studenterna strejkade flera gånger. Bland 
annat i mars 1976 då de ockuperade Makarere-univer- 
sitetet och i augusti samma år. då militären sattes in mot 
dem. De gick hårdhänt tillväga men i motsats till vad 
utländsk press skrev blev ingen dödad den gången. 

Ärkebiskop Luwuum stod i spetsen för en samlad 
protest från alla landets biskopar mot Amin och det 
kostade honom livet. Han mördades 1977 och vid det 
laget var Amins popularitet på nollpunkten. Gisslan- 
affären på Entebbes flyplats 1976 hade gjort honom till 
åtlöje och visat att han var sårbar. Amin blev alltmer 
spand och paranoid, han vågade knappt sova om natten 
och rapporter från SRB visar alt det bara 1976 och 1977 
Gjordes elva kuppförsök mot Amin (rapporter som man 
naturligtvis får ta  med en nypa salt). 

I oktober 1978 införde USA en total och effektiv 
handelsbojkott mot Uganda efter alla rapporter om mas- 
sakrer och t o m England och Sovjetunionen blev mycket 
restriktiva med handel och bistånd. 

Amin var pressad och saknade något som skulle 
kunna ge honom nationell uppbackning. Den 27 oktober 
angrep Ugandas armé norra Tanzania för att göra 
anspråk på området mellan gränsen och Kagera-floden, 
ett område som Amin hävdade rättmätigt tillhörde 
Uganda. En del påstår att det var tanzaniska trupper som 
angrep först och provocerade de ugandiska trupperna att 
gå över gränsen, men de flesta vittnesmål tyder på att 
Tanzanias armé och de beväpnade ugandiska exilgrupper 
som befann sig i Tanzania inte alls var speciellt väl 
förberedda på angreppet. 

Tanzania skickade så småningom många soldater till 
området. Kriget varade ett par månader men i april 1979 
kunde tanzanierna och exil-ugandierna jaga de sista 
Amin-trogna soldaterna (som var libyska) på flykten, 
och därmed var det slut på Amin som president. Han 
flydde först till Libyen och sedan till Saudiarabien dar 
han fortfarande bor. 



presidenters fall 

Omvärlden andades ut när Amin äntligen blev avsatt. 
Och ugandierna hyllade den nye presidenten Yosefu Lule 
på Kampalas gator. Lule hade tidigare varit rektor för 
Makarere-universitetet och han hade utsetts av National 
Consultative Council (NCC), Nationalrådet. som bestod 
av företrädare för var och en av de 22 exilgrupper. som en 
kort tid innan hade hållit en konferens i Tanzania om 
Ugandas framtid. Det var meningen att det skulle hållas 
val inom ett år  och att NCC skulle fungera som ett provi- 
soriskt parlament till dess. 

Men det dröjde inte många dagar innan det blev in- 
bördes motsättningar. Många var missnöjda med Lules 
inställning, att västkapitalism skulle få Ugandas eko- 
nomi på rätt köl igen, och samtidigt var det oenighet 
mellan dem som hade varit i exil och dem som stannat 
kvar i Uganda. 

"Vi som kampade i bushen ..." var en bra fras att in- 
leda argument med, medan de grupper som hade stannat 
kvar i Uganda fick svårt att bli tagna på allvar, också om 
de hävdade att de vant minst lika modiga. 

En del rykten säger att soldaterna från olika exil- 
grupper sköt på varandra redan under kriget för att 
befria Uganda från Amin. I vilket fall som helst var det 
uppenbart att de flesta av dem var intresserade av att 
själva få makten och styra det nya Uganda. 

Lule och NCC blev oense om vilken makt presidenten 
skulle ha, och nar han började utnämna ministrar utan 
att vänta på NCC:s godkännande blev han avsatt. Detta 
skedde den 19 juni 1979. bara två månader efter det han 
hade tillträtt. och det beslutet var inte populärt. Butiks- 
ägarna hade sankt priserna i tilltro till den nye presi- 
denten och nu höjde de dem igen, och många arbetare 
gick ut i spontana strejker nar de hörde om avsättningen 
av Lule. 





Lule blev senare ledare för National Resistance Council 
(Nationella motståndsrådet), den politiska delen av 
Musevenis motståndsarmé NRA, men hann dö i slutet av 
1985. innan NRA intog Kampala. 

NCC kallade hem advokaten Godfrey Binaisa från exil 
för att göra honom till president. Många betraktade 
honom som en marionett för dem som ville ha Obote 
tillbaka, för Binaisa själv var ingen stark personlighet. 
Han hade varit en av de första parlamentsledmöterna för 
Uganda People's Party, UPC, och det var han som hade 
skrivit utkastet till den grundlag, som avskaffade 
kungadömenas inflytande och gjorde Obote till presi- 
dent. 

Obote var vid denna tidpunkt fortfarande i Tanzania 
och ansågs varken vara en befriare eller den som hade 
lösningen på Ugandas problem. Men han hade några 
bundsförvanter, först och främst Tanzanias president 
Nyerere, som enligt mångas mening hela tiden arbetade 
på att få Obote tillbaka på presidentposten, och Paulo 
Muwanga. Han var en av dem som kämpat vid fronten 
och var ledare för den militära kommission som var en 
del av presidentens råd och utövade den verkliga makten 
över armén. 

Kampen mellan de olika etniska och politiska grup- 
peringarna tog sig uttryck i att de alla rekryterade tusen- 
tals soldater till den egna fraktionen. Den nationella 
befrielseannen (UNLA), som tillsammans med tanza- 
niska grupper hade intagit Kampala i april, växte kraf- 
tigt under de följande månaderna. Obotes anhängare i 
norr fick ihop en 2rmé på 24.000 man, Musevenis då- 
varande FRONASA var på 8.000 man och det blev allt 
tydligare att militären skulle spela en roll i den politiska 
maktkampen. Valet var utsatt till december 1980, men 
närvaron av så mycket vapen och så många nya soldater 
fick Binaisa att frukta att valen skulle bli blodiga. 
Därför beslöt regeringen i mars att valen skulle vara 
"opartiska". Alla kunde få ställa upp, men endast som 
individer, inte som representanter för ett parti eller en 
grupp. 

Både militär och politiska partier blev så missnöjda 
att de öppet började motarbeta Binaisa. Alltsedan kriget 
mot Amin fanns det 20.000 tanzaniska soldater i 
Uganda, och det var meningen att de skulle bli kvar tills 



valet var överståndet, för att bevara freden mellan de 
många exilgrupperna. De fungerade också bra i en del 
områden, t ex Vastnilen, men det finns också många 
histiorier om hur de plundrat, överfallit personer och 
burit sig illa åt. De bidrog till att förstärka intvcket av 
kaos och oordning. 

Soldaterna såg stillatigande på nar Överbefälhavaren 
Oyite-Ojok den första maj genomförde en stor aktion och 
bl a beslagtog dokument från ett stort antal journalister. 

Men Binaisa fann sig inte i det. Han degraderade 
Oyite-Ojok till ambassadör i Algeriet, vilket fick Paulo 
Muwanga att gå till aktion. Han gav UNLA-armén order 
at t  fängsla Binaisa och satta honom i husarrest i 
Entebbe. Inte heller denna gång gjorde Nyerere något, 
vilket endast stödde teorin att han var intresserad av att 
få Obote tillbaka till makten. 

Muwanga och militarkommissionen övertog den 
verkliga makten och NCC:s roll var överspelad. Par- 
tierna blev nöjda, för nu tilläts partipolitisk verksamhet 
igen och två veckor senare återvände Obote till Uganda 
för att delta i valet som ledare för UPC. 

I juni kom ett förbud mot att bilda nya partier. 
Demokratin led nederlag nar Muwanga lovade att noga ge 
akt på dem som ställde upp som oavhängiga eller ville 
byta från UPC till Democratic Party, DP. 

Efter 18 års självständighet hade ugandierna sett fram 
emot det första fria valet, men redan flera månader före 
valet stod det klart att UPC ville utnyttja alla medel för 
att återvinna den makt de hade på sextiotalet och många 
var radda att valen skulle bli allt annat an fria och 
rättvisa. Det var endast fyra partier som kunde stalla 
upp. Utom de två stora och kända, UPC och DP, fanns ett 
konservativt parti som var ett slags återuppståndet 
Kabaka Yekka men utan någon genomslagskraft, och 
Musevenis nya parti Uganda Patriotic Movement, som 
bekände sig till en mer socialistisk linje an den UPC stod 
för. 

Partierna gick med på att låta en grupp observatörer 
från samväldeslanderna övervaka om valen gick ratt 
till. Observatörerna kom och bevittnade många mark- 
liga episoder, då det blev bråk på m h g a  platser före 
valet. DP-kandidaterna förhindrades att ställa upp i 17 
av de 126 valdistrikten, och på många stallen togs de 
t o m till fånga tills valet var över. 

Observatörerna påpekade många fel och underligheter 
i sin rapport, men nar det på valdagen stod klart att DP 
skulle vinna sin väntade seger så  drog de slutsatsen att 



valet i det stora hela gått rätt till, och de flesta av dem 
lämnade landet samma dag. 

Men valet var inte alls klart på en dag. Många vallokaler 
hade öppnat först strax innan vallokalerna skulle 
stängas, och fick därför order att hålla öppet också 
följande dag till Mockan två på eftermiddagen, utan att 
det gjordes något för att garantera att lådorna med 
valsedlarna hölls låsta om natten. 

När valresultatet blev känt i UPC:s huvudkvarter blev 
Muwanga rasande. Han hade i förväg fått UPC-anhang- 
are att fungera som valförrättare och rösträknare i de 
flesta valkretsar och i den nationella valkommittén, 
men eftersom det uppenbart inte var tillräckligt så 
övertog han personligen ledningen av kommittén och 
meddelade att han ensam skulle ta ställning till om 
valen hade gått korrekt till i de enskilda valkretsarna. 
Om någon förkunnade "förmodade resultat" så skulle det 
bestaffas med höga böter eller med fem års fängelse. 

Vad som skedde under nattens timmar vet inte många. 
Men dagen efter hade plötsligt UPC majoritet, och flera 
UPC-kandidater som redan hade erkänt sitt nederlag 
valdes ändå. I två valkretsar. bland dem den där UPCs 
generalsekreterare hade ställt upp. förklarades valet 
först ogiltigt av Muwanga. En månad senare tillkänna- 
gav han att UPC hade vunnit trots att inget nyval hade 
hållits. 

De observatörer som ännu inte hade rest tog avstånd 
från metoderna och också från sin egen preliminära 
rapport. Senare tog även de observatörer som hade rest 
hem avstånd från den första rapporten, men då var det 
för sent. 

DP borde ha vunnit 81 av de 126 mandaten, men de 
tvingades gå med på att få endast 51 mandat, medan UPC 
fick absolut majoritet med 74 platser. Musevenis debut i 
politiken var ingen succé, han förlorade i sin egen 
valkrets och hans UPM fick endast ett mandat. 

Nu var vägen röjd för Milton Obote, som blev president 
för en andra gång. Men det utlöste inga glädjescener på 
Kampalas gator och de följande fem åren blev de svåraste 
och blodigaste i Ugandas historia. 



Från anarki till kaos 

Minst tio gånger stoppas vi av vagblockader mellan den 
fallfärdiga flygplatsen i Entebbe och huvudstaden Kam- 
pala 40 kilometer därifrån. Vid varje vägspärr står små 
pojkar och mycket unga män. De går omkring med sina 
tunga Kalashnikov-gevär och frågar med allvarlig min: 
Vart ar ni på vag?" och "Har ni cigaretter?" medan de 
tittar in i bilen. 

Senare på dagen blir många soldater nervösa, rödögda 
och berusade, och varje kväll och natt tar de över staden. 
Klockan sex på kvällen är Karnpala en död stad och rör 
man sig utanför dörrarna kan man vara säker på att 
snart själv vara död. Stora bilar, fyllda av beväpnade 
soldater, kör med rasande fart genom gatorna, stannar 
godtyckligt vid något hus, dar de plundrar, misshandlar, 
våldtar eller mördar invånarna. 

Det är sommaren 1985 och Obote är ännu president. 
Men det ar  militären som har den verkliga makten. 
Soldaterna får ingen lön. så därför stjäl de eller tvingar 
fram pengar genom hot vid vägspärrarna. Befolkningens 
stöd till Musevenis gerilla växer och soldaterna försöker 
få ut allt de kan från befolkningen medan tid ar. Uganda 
har gått från anarki till kaos och folk har igen varit 
tvungna att anpassa sig. Många skrattade åt historien 
om den domare som sköts av en soldat nar han försökte 
ställa en av soldaternas kol!egor inför ratta. Domaren 
hade nämligen erbjudits en god summa för att låta sol- 
daten gå. 

Som skandinav blir man lätt uppskakad av att 
ugandierna så ofta ler när de talar om mord, övergrepp 
och misshandel. Men snart förstår man att skrattet a r  
deras enda vapen och att det kanske döljer både skam- 
känslor och maktlöshet när de berättar om vad som sker 
i deras eget land. 

Själv tänkte jag mest på folks förmåga att anpassa sig 
till allt nar jag såg dödskolonnerna åka förbi. Döds- 
kolonnerna kom först när Obote eller någon av hans 



ministrar skulle ut och åka. På ett lastbilsflak satt åtta 
soldater med var sitt maskingevär färdiga att meja ned 
alla som inte körde bort, hoppade i diket eller lade sig 
platt på marken. Vid vägspärrarna var det vanligtvis en 
fördel att vara vit, men för soldaterna i dödskolonnerna 
var det ingen skillnad. Alla som inte kastade sig ned vid 
ljudet av de tjutande sirenerna sköts ned - t o m M a  
polismän vid en vägspärr, som inte hade kommit ur 
vägen snabbt nog. Soldaterna tog inga risker. När kolon- 
nen hade rusat förbi reste sig människorna. borstade 
sanden ur kläderna och gick vidare. Det var som i en 
surrealistisk film, men det var verklighet och vardag. 

Under Lule och Binaisa hjälpte tanzaniska soldater till 
att skipa fred, bl a i Vastnilen som Amin kom från. Men 
då de sista 10.000 tanzaniska soldaterna lämnade 
Uganda i juli 198 1 inledde langi- och acholi-soldaterna 
en målmedveten hämndaktion på folket i Vastnilen. 

Invånarna föstes samman i hyddor, som soldaterna 
satte eld på. Män fick könsdelarna avskurna, kvinnor 
och mödrar blev våldtagna och tvingades att döda sina 
små barn i de stora mortlar som de annars använde till 
att stöta majs i. Inemot 30.000 dödades och 300.000- 
400.000 flydde till Zaire och Sudan. 

I Ankole i södra Uganda gick hämndaktionerna ut 
över en grupp som kallas Banyarwanda. De var från 
batutsi- och bahutufolken, som bor i Rwanda och 
Burundi, men många av dem var födda i Uganda eller 
hade bott där i manga år. 

Banyarwanda hade kommit till Uganda i flera olika 
omgangar. Den första var då en kung i Rwanda hade 
invaderat en del av Uganda. Nästa grupp var de som 
automatiskt blev ugandier då kolonialmakterna delade 
Afrika mellan sig. Den tredje omgången kom då engels- 
männen importerade arbetskralt till bomulls- och 
kaffeplantagerna. Den sista bestod av batutsi som flydde 
från Rwanda på sextiotalet nar bahutu övertog makten i 
landet. 

En del av dessa banyarwanda hade Marat sig bra och 
var en nagel i ögat på många, bl a de lokala UPC- 
politikerna, som anklagade dem för att ha stött Amin 
och för att nu tillhöra Musevenis anhängare. Obote gick 
med på att "framlingarna" utvisades, och nästan 80.000 



människor fördrevs mot Rwanda. Bara en mindre del av 
dem var inte medborgare i Uganda, och Rwanda vägrade 
därför att ta emot fler an  40.000. De övriga tvingades in i 
läger, där de levde under eländiga förhållanden. De fick 
inte odla något, inte hålla boskap eller samla ved. 

Förföljelsen av banyarwanda var brutal. Många 
misshandlades eller mördades under tvångsförflytt- 
ningarna, och Obote kritiserades både nationellt och 
internationellt. De lokala politiker som vågade kritisera 
blev mördade medan kritikerna från de internationella 
hjälporganisationerna utvisades. 

Obotes styre ansågs inte ha  någon legitimitet av be- 
folkningen, som inte erkände valet. Redan i februari 
1981 drog sig Museveni tillbaka till bushen med 26 man 
och därmed var grunden lagd till en av de mest fram- 
gångsrika gerillarörelserna i historien. 

Musevenis nationella motståndsarmé NRA fick allt 
större uppslutning, därför att hans soldater uppförde sig 
hyggligt och hjälpte folk i stallet för att misshandla dem 
som Obotes soldater hade gjort. Bakom gerillaarmen stod 
den politiska rörelsen National Resistance Movement 
(NRM). 

NRA-gerillan förflyttade sig över stora områden, men 
en stor del av tiden höll de till i Luwero-trekanten. som 
är  ett 4.500 lari storl omrade mellan Hoima, Mubende 



och Bombo bara ungefär 40 kilometer norr om Kampala. 
Obotes armé var rädd för gerillan, som alltid gjorde 
välplanerade och överraskande anfall. Den försökte 
skära av NRAs försörjningsleder till Luwero bland annat 
genom vägspärrar och genom att skrämma folk från att 
stödja gerillan. 

1983-84 tvingades nästan 140.000 invånare i Luwero 
lämna sina hem och placerades i 35 lager i området. Alla 
som rörde sig utanför lagren kunde betraktas som 
banditer och skjutas. Samtidigt började soldaterna länsa 
deras bostäder och hyddor och tog allt, från fönster till 
föremål som kunde säljas i Kampala. 

De internationella humanitära organisationerna 
kunde vara inne i lagren om dagen men fick av saker- 
hetsskal inte vara dar om natten. Och som p5 alla andra 
ställen var det på natten som det värsta våldet utspelade 
sig. 

Många tusen ugandier från Luwero miste livet under 
de tre sista åren av Obotes regeringstid. Otaliga barn 
miste sina föräldrar, sin barndom och sin tillit till 
andra människor och har fått allvarliga fysiska och 
psykiska men av allt de har sett och upplevt. 

Politiskt hade Obote fjärmat sig från sin "Move to the 
Leftn-plan och satsade på en fri marknadsekonomi, som 
skulle återuppbygga jordbruk, gruvdrift och industri. Det 
gick tämligen bra de första två åren då den inter- 
nationella sympatin var stor. Man lyckades minska 
inflationen från 250 till 30 %, bl a genom en stram 
ekonomisk politik, ett avtal med Internationella Valu- 
talonden (IMF) och genom stora devalveringar. 

De statsanställda fick något högre löner, men långt 
ifrån tillräckligt för att de skulle klara sig. Allt fler 
började odla grödor för egen konsumtion eller byta till 
sig varor i stället för att odla för export. Den svarta 
marknaden (magendo ) växte, smuggling frodades och 
exporten minskade. 

Produktionsapparaten var nedsliten och det gjordes 
så gott som inga nyinvesteringar. Regeringen försökte 
lösa den ekonomiska krisen genom att trycka fler sedlar, 
men det skapade naturligtvis ännu större kaos. Infla- 
tionen var 150 5% år 1985, och 1986, då Museveni hade 
tagit över makten, var den 300 %. Nepotism och korrup- 





tion florerade och Ugandas utbildade arbetskraft bö jade 
flytta till andra länder. 

1985 utgjorde Uganda en trist syn. Det beklämmande 
var inte så mycket fattigdomen som förfallet. En gång 
hade det varit en imponerande syn med asfalterade 
vägar. fina skolor, ståtliga byggnader, välförsedda buti- 
ker, bensinstationer m m. Nu var vägarna så fulla av hål 
att man sade att om en bilist ändå försökte köra på dem 
så måste han vara berusad. Bankerna hade sprängts i 
luften men bredvid de gamla hade nya byggts, som 
liknade fästningar och var hårt bevakade. Framför en av 
de största byggnaderna i Kampala gick en flock gamar 
omkring och rotade i trädgården. Vi fick senare veta att 
det var parlamentet. 

Också under sin andra regeringsperiod fick Obote stöd 
österifrån. Kubanska massmedia-experter, ryska vapen 
och nordkoreanska militarrådgivare fanns i landet. Men 
hans viktigaste bundsförvant var paradoxalt nog Stor- 
britannien, som också hade militarexperter på plats. 

Uganda var som samvaldesland en marknad för Stor- 
britannien, som in i det sista hävdade att kränkning- 
arna av mänskliga rättigheter var mycket färre och 
mindre allvarliga an under Amins tid. Även då det fram- 
kom att uppemot en halv miljon hade dödats, 8.000 var 
politiska fångar och att det fanns 800.000 interna och 
externa flyktingar, och en senatsrapport fick USA att 
stoppa allt bistånd och samarbete, s& framhärdade 
England. 

Obote var enligt deras mening att föredra framför 
Museveni, som hade gett uttryck för marxistiska ten- 
denser, och nar det gick rykten om att NRA hade goda 
förbindelser med Kadaffi, blev de västliga länderna 
mycket återhållsamma med stöd och sympati. 

Obote följde samma mönster varje gång det blev pro- 
blem. Det gällde allt, från hämndaktionerna i Vastnilen, 
förföljelserna av banyarwanda, den dåliga ekonomin, 
till massmorden i Luwero. Först förnekade han att det 
fanns några problem, sedan gav han gerillan skulden och 
slutligen bad han de internationella organisationerna 
om hjälp att lösa problemen. 

Under den allra mest kaotiska perioden bodde min 
kamrat Michael och jag sex veckor i en lerhydda som låg 
i en liten by 30 kilometer vid sidan av en grusväg från 
Lira i norra Uganda. Vi umgicks med en del ungdomar 
från Kampala, så man höll ett gott öga på oss, och en 
lokal politiker började sprida ett rykte att vi var 
militarexperter. Trots att påståendet var befängt fick det 



några att hota döda oss. Sadana hot kunde vi inte 
ignorera i den anarki som rådde. Vi kom iväg i tid. Två 
veckor efter det att vi for därifrån avsattes Obote av sin 
Överbefälhavare Basilio Okello och brigadgeneralen Tito 
Okello. Lira, som var Obotes födelsestad, belägrades och 
invånarna var tvungna att gömma sig i bushen. 

Båda Okello var acholi och missnöjda med Obotes allt 
tydligare favorisering av langi. Samtidigt kontrollerade 
NRA med stor framgång 20 % av Uganda, så kuppen kan 
nog ses som ett försök av Okellos att skaffa sig ett infiyt- 
ande inför gerillans maktövertagande. 

Tito Okello blev president och inledde kort därefter 
fredsförhandlingar med Museveni i Nairobi, med Kenyas 
president Moi som medlare. Men samtidigt hade de båda 
Okello låtit kalla till sig många gamla Amin-soldater 
och lovat dem sex års lön och bra jobb i fredliga trakter, 
bara de kom till Kampala. 

Museveni var mot Amin-soldatemas återkomst, men 
strax före jul 1985 skrev han under ett fredsavtal på 
villkor att Tito Okello kunde stoppa sina soldaters terror 
och våld mot befolkningen. Det kunde inte Okello. och 
han lyckades inte heller få stöd av de israeler, som hade 
flugit till Zaire för att hjälpa honom. Redan i januari 
angrep NRA Kampala och efter några få dagars strider 
hade de intagit staden. 

Tito Okello flydde till Sudan men fick kort därpå 
erbjudande att komma tillbaka utan att det skulle hända 
honom något. Basilio Okello fortsatte däremot kampen 
från en stad i norr, Gulu, och den 29 januari skickade 
han ner en helikopter till Kampala för att mörda 
Museveni medan denne svor presidenteden. Men an- 
tingen kom piloten på andra tankar eller så tappade han 
bort sig - helikoptern kom i alla fall aldrig fram. 







Den kloke krigaren 

Det har inte varit lätt för Museveni att vara president, 
säger många ugandier. Och när man tittar frågande på 
dem, så skrattar de och säger: "Se bara så tjock han har 
blivit. det var bättre för honom när han var i bushen." 

De första 2,5 åren har annars inte varit något 
latmansgöra för den intellektuelle presidenten, som 
varit krigare i många år. En sönderslagen ekonomi, en 
korrumperad och ineffektiv administration, förstörda 
kommunikationer, en delvis skeptisk befolkning, oro 
och uppror i norr och några mycket avvaktande inter- 
nationella biståndsgivare. Men Museveni har varit 
mycket konsekvent i sina uttalanden och i sin politik, 
och så småningom har den nya regeringen tillvunnit sig 
respekt på många håll. 

Museveni har liknats vid Robin Hood för att hans 
segrar alltid kommit de förtryckta, lokalbefolkningen, 
till godo. Andra har kallat honom Afrikas Fidel Castro, 
därför att han liksom Castro gick ut i bushen med 
mycket få män, 26 st, och fick så småningom allt större 
uppslutning. Efter fem års kamp lyckades de utan stöd 
från utlandet avsätta diktatorn och bygga upp en folklig 
demokrati. Medan han höll till ute i bushen liknade 
många ugandier Museveni vid en katt, då en katt har en 
magisk förmåga. Dessa magiska förmågor har han visat 
genom att undgå ett otal mordförsök och genom att dyka 
upp på de mest otroliga platser: En dag i Kampala, nästa 
dag plötligt vid fronten tillsammans med sina soldater 
vid ett anfall på en militärbarack och så plötsligt utom- 
lands för att berätta om de fruktansvärda förhållandena 
i Uganda. 

Yoweri Katuga Museveni föddes nära Mbarara i södra 
Uganda 1944 eller 1945 (han vet inte själv när) och 
namnet Museveni betyder "son av den sjunde". Som ung 

Yoweri tog han sig till Dar es Salaam i Tanzania för att studera 
Museveni statskunskap och ekonomi på universitetet och efter 





examen 1970 anställdes han i Obotes statsförvaltning. 
Då Amin kom till makten 1971 flydde han till 
Mocambique, dar han följande år följde befrielse- 
rörelsen FRELIMO och lärde sig allt om gerillakrig. 

1972 deltog han tillsamrnans med Obotes anhängare i 
ett försök att störta Amin. Invasionen misslyckades, 
men senare byggde Museveni upp sin egen armé 
FRONASA (the Front for National Salvation), som i 
slutet av 1970-talet omfattade 9.000 man. Förutom att 
trana sina soldater undervisade Museveni på universi- 
tetet i Dar es Salaam. 

FRONASA var en av de exilgrupper. som var med om 
att avsatta Amin 1979, och Museveni blev försvars- 
minister först i Lules och sedan i Binaisas regering. Men 
efter valfusket 1981 grundade han NRA och gick ut i 
bushen för att inleda sin kamp mot Obote. 

Filosofin bakom NRAs kamp har hela tiden varit att folk 
måste förstå varför man kampar. Fienden skulle 
definieras klart och också om NRA var starkt nog att 
inta Kampala skulle det ske först nar befolkningen själv 
kunde se att regeringen ar helt bankrutt. Då skulle de 
också inse varför det kom ett nytt styre, och på vilket satt 
det skilde sig från föregångaren. 

Disciplinen i NRA var och ar sträng. Befolkningens 
sympati skulle vinnas genom att soldaterna respekte- 
rade och hjalpte dem och det var förbjudet för dem att 
tigga socker och te. Soldaterna hjalpte folk med skörden 
och att bygga, och de fick inte stjäla, våldta eller mörda 
såsom Obotes soldater gjort utan urskiljning. NRAs 
soldater ar naturligtvis inga anglar, men de som inte har 
lytt reglerna för uppförande har bestraffats hårt. Dessa 
regler hade Museveni tagit med sig från FRELIMO och de 
kommer ursprungligen från Maos arme. 

I den femtedel av landet som NRA kontrollerade före 
januari 1986, bidrog soldaternas goda uppförande och 
upprättandet av resistance committees (motståndskom- 
mitteer, se nästa kapitel) till att övertyga befolkningen 
om att NRA hade goda avsikter. Och nu ar soldaternas 
disciplin en av de märkbaraste skillnaderna jämfört 
med tidigare, i alla delar av landet. 

En annan skillnad mot förr ar  att Museveni som 
president inte vill acceptera att det måste finnas en kon- 
flikt mellan nord och syd. "Engelsmännen splittrade oss, 



men också om Amin, Obote och Okello alla kom norr- 
ifrån, så  har folket där lidit minst lika mycket som alla 
andra", säger han. Och sant är  att förhållandena tidigare 
var mycket mer harmoniska. Det var t ex populärt att 
gifta sig med en person från en etnisk grupp långt bort, så 
att familjen kunde resa på besök till den ingiftas familj, 
som e d g t  sed måste ta väl hand om dem. 

I det miniparlament som skall fungera fram till första 
valet 1990 finns 3 1 medlemmar och mindre än hälften är 
från motståndsrörelsen NRM/NRA. Flera av de nyut- 
nämnda ministrarna var med på Amins eller Obotes tid. 
Under de första två åren avsattes flera ministrar, men en 
ordentlig ommöblering blev det först i februari 1988, då 
Museveni utnämnde tre vice-ministrar, som skall stödja 
Samson Kisekka, en äldre NRM-kämpe, som varit 
mycket sjuk. 

En av de tre är Paul Ssemogere, ledaren för Demo- 
cratic Party, som samtidigt blev utrikesminister. Han 
avlöste Ibraham Mukiibi, som innan Museveni kom till 
makten var flykting i Danmark. Mukiibi blev i slutet av 
1988 utnämnd till inrikesminister. 

Museveni har själv haft asyl i Sverige. där hans fru 
Janet och deras M a  barn fortfarande bor. Flera av hans 
ministrar och ämbetsmän har varit flyktingar i Skan- 
dinavien och England, och den nya regeringen tror på ett 
samhälle med blandekonomi, där en del är  statsägt och 
en del privatägt. Museveni har ofta framhållit den skan- 
dinaviska samhällsrnodellen som ideal för det nya 
Uganda. 

Blandekonomi är en av de tio punkter som NRM har lagt 
fram som grundval för den framtida politiken. De andra 
punkterna är demokrati, trygghet för människor och 
egendom, nationell enhet, nationellt oberoende, en 
självförsörjande ekonomi, förbud mot korruption, för- 
delning av jord till jordlösa, samarbete med andra 
afrikanska länder sch försvar för de mänskliga rättig- 
heterna. 

Tidigare förklarade sig Museveni vara marxist och 
många väntade med spänning på om den nya regeringen 
skulle välja sida. Men redan från början har regeringen 
sagt att alla som vill hjälpa Uganda är välkomna, vilket 
den har hållit fast vid. 



Inrikespolitiskt var de första två åren inte alls pro- 
blemfria. Svårast har det varit i norr där flera upp- 
rorsgrupper har försökt bekämpa NRA, men Museveni 
har från första början kallat dem banditer. Den mest 
egendomliga var "the Holy Spirit Battalion" (den helige 
andes bataljon). Soldaterna trodde på magi och rusade 
fram med skräckinjagande skrik och bara överkroppar 
som var insmorda i olja, medan NRA-soldaterna helt 
enkelt kunde meja ned dem. Bataljonens andliga ledare 
var Alice Lakwena. en ung barilicka från Gulu. Hon har 
nu fängslats och bataljonen besegrats. 

En av de mer seriösa motståndsgrupperna, UPDA, har 
haft anhängare från de tidigare arméerna, men efter 
många strider slöt de ett fredsavtal med NRA i juni 1988. 

När Lule dog 1985 övertog Museveni ledningen av 
NRM, men han fattar inte beslut pA egen hand. Han ansåg 
t ex att det var för tidigt att inta Karnpala i januari 1986, 
men röstades ned och böjde sig för majoriteten och 
marscherade med sina soldater mot huvudstaden. 

Idag betonar Museveni ofta att NRM är en rörelse och 
inte ett parti. Han är president därför att han vill göra 
rent hus med missförhAllandena, men han har inte 
tänkt sig att sitta kvar. Museveni har många gånger sagt 
att han hellre vill arbeta med något lokalt eller kanske 
med pan-afrikanska angelägenheter. Om han har fram- 
gång med den folkliga demokratin i Uganda kan han bli 
en farlig man för många afrikanska ledare, men vara en 
bra man för Afn'ka. 



På vag mot demokrati 

Ett enda val, det ar  all demokrati som Ugandas med- 
borgare fått uppleva på 25 år  och till och med då fuskades 
det med resultatet. Först år  1990 får de igen en chans att 
påverka sammansättningen av sitt eget parlament. 

Men många ugandier har redan vant sig vid att få 
utöva inflytande, för i stora delar av landet har det 
upprättats lokala råd, resistance committees, som ett led 
i demokratiseringsprocessen och dessa råd fattar beslut 
om lokala angelägenheter. 

På samma satt som Museveni menade att NRA kunde 
få folkets stöd bara om de förstod varför gerillan 
kampade, s å  menar han också att demokrati ar  nAgot 
som man ska läras att förstå för att kunna delta i det. De 
lokala råden kan ses som ett led i denna laroprocess. 

NRM-regeringen menar att det finns tre aspekter på 
demokratin: Den parlamentariska demokratin, som kan 
fungera först nar folk ar  mogna för den. Den plura- 
listiska (dvs den folkliga demokratin) som ar lika med de 
lokala råden. Och till sist ett visst minimum av levnads- 
standard som förutsättning för att folk kan kanna sig 
fria och rikta in sig på det politiska/ideologiska. Om inte 
levnadsstandarden är  tillräckligt hög så har begreppet 
demokrati ingen mening eller endast en helt urvattnad 
betydelse. 

Som ett led i processen har regeringen också tagit 
vissa politiska och ekonomiska initiativ för att skapa 
förtroende och stabilitet. Alla f d soldater blev t ex er- 
bjudna amnesti mot att de lade ned sina vapen och an- 
malde sig till omskolning och utbildning på ett halvt till 
ett och ett halvt år. Många har antagit erbjudandet och 
om de inte själva har kunnat skaffa sig jobb efteråt så  
har de fått en bit jord att odla. De värsta politikerna och 
militärerna från Obote-tiden har ställts inför ratta, men 
för övrigt har Museveni uppmanat till undvikande av 
hämndaktioner, vilket i stort sett har  lyckats. Som 
något nytt har militärdomstolar upprättats, som kan 



utmata straff till soldater vilka bryter mot lagen. och 
detta har ökat förtroendet för regeringen. Detta har 
också fått många ugandier att lämna in sina privata 
vapen nar det har uffardats uppmaningar att göra det. 

För att säkra maktbalansen inom armen sker rekry- 
teringen för första gången nu med ett kvoteringssystem, 
så att alla etniska grupper blir företrädda. Och också om 
Museveni gick ut hårt med förbud mot partipolitisk 
propaganda så har man inte slagit ned den opposition 
som ar emot våld. 

De statsanställda fick order att anmäla sig och berätta 
vad de höll på med så att man kunde göra sig av med dem, 
som fanns på avlöningslistorna med aldrig på kontoret. 
Resten fick en lönehöjning på 100 % och aven om det inte 
på långt nar motsvarar stigande levnadskostnader, så 
var det tänkt som en belöning till människorna för att få 
dem att arbeta mera. Samtidigt har man anställt utland- 
ska experter, som skall göra arbetsgången i statsappa- 
raten effektiv och rationell. Korruption blev även för- 
bjudet. 

En av de viktigaste uppgifterna ar den ekonomiska 
återuppbyggnaden, och det ar  en uppgift som brådskar. 
Ett långsiktigt avtal har ingåtts med Internationella 
Valutafonden, och aven om det tog tid innan de inter- 



nationella biståndsgivarna kom igång, så har det gjorts 
förbättringar. Många bönder, småindustrier och hant- 
verkare har fått stöd eller billiga lån till maskiner, 
traktorer o d och filialer till East African Development 
Bank har upprättats i de flesta distrikt. 

Bönderna har garanterats minimipriser på sina grö- 
dor och man försöker sprida exporten på olika grödor för 
att inte bli helt beroende av inkomsterna från kaffet. 
Importen av lyxvaror har begränsats och det har därför 
varit svårt att riktigt lyckas i kampen mot smuggling och 
den svarta marknaden. Det kommer också att ta tid 
innan bönderna överger den bytesekonomi som de blivit 
vana vid under de senaste åren, för att klara sig. 

De lokala råden, RC I. har nio medlemmar och dessa 
väljs för ett år  i taget. Stadsråden, RC II. ar nästa nivå. 
och så  fortsätter pyramiden upp till den femte nivån, 
som ar det nationella rådet. NRC, och skall väljas å r  
1998. Lokalråden kan besluta i egendomstvister och 
säkerhetsfrågor. och de skall ge utlåtanden om personer 
som ansöker om offentlig tjänst. Raden kan också 
besluta i andra lokala angelägenheter. de kan diskutera 
Ugandas generella politiska förhållanden och komma 
med uttalanden till regeringen. Alla kan delta i dessa 
diskussioner. 

Enligt NRA skulle parlamentariska val efter vaster- 
landsk modell idag bara starka de uppslitande motsat- 
tningar, som har plågat Uganda sedan 1945: protestanter 
mot katoliker, norr mot syd, bakopi (vanligt folk) mot 
bataka (hövdingar. rika). och sedan Amins tid också 
civilbefolkning mot militärer. Man satsar därför i första 
hand på motståndskommittéerna (RC) dar dock aven 
UPC och DP fått stalla upp som kandidater (red tillägg). 

I februari 1989 hölls val till RC på alla nivåer. Valen 
gick lugnt till överallt utom i Gulu-distriktet i norr, där 
det fortfarande finns stridigheter och dar tusentals 
människor ännu ar flyktingar i sitt eget land (red till- 
iaggl . 

Det finns förstås många svårigheter i en process dar 
man önskar att folk skall förstå och utnyttja demo- 
kratiska varden. Efter många års diktatur med massivt 
förtryck tar det tid innan folk vågar tro att de fritt kan 
saga, tycka och skriva vad de vill. 



För många har det också varit svårt att förstå de 
långsiktiga politiska och ekonomiska analyser. som 
regeringen lagt fram. Detta och bristen på en demo- 
kratisk tradition har lett till att många byar på lands- 
bygden har valt sina traditionella ledare, hövdingar och 
tidigare politiker, till de lokala råden. 

Under de olika diktaturernas tid fungerade heller 
inget samhälleligt socialt skyddsnät. Hjälpen kom från 
familjen eller stammen, och därför röstar många fort- 
farande i enlighet med sin etniska tillhörighet. Det är en 
av orsakerna till att regeringen anser att de grundläg- 
gande behoven måste vara tillfredsställda innan man 
kan tala om demokrati och röstning efter politisk/ 
ideologisk övertygelse. 

Ett annat stort problem består i att hälften av befolk- 
ningen är analfabeter, så därför används TV och i syn- 
nerhet radio för att berätta om de nya tiderna med sina 
nya rättigheter. Radion sänder också program med 
berättelser av offren för Amin- och Obotetidens våld. 
Deras fruktansvärda berättelser ger en del av förkla- 
ringen till att man ser skelett och kranier utställda längs 
vägarna i Luwero-trekanten. 



Demokrati har också blivit en viktig del av skolar- 
betet, och Uganda satsar på att utvidga hela utbildnings- 
sektorn nar ekonomin förbättras. 

Lokalråden har upprättats dels för att regeringen inte 
vill blanda sig i allt, dels för att den inser att den inte 
själv har resurser för administration på alla nivåer. På 
många håll har det gatt bra med de nya råden. Det galler i 
synnerhet de områden som NRA kontrollerade under 
kriget och dar de redan då upprättade råd. Här böqade 
rättssystemet fungera, soldaterna bröt inte mot mänsk- 
liga rättigheter och de respekterade den privata egen- 
domsrätten, vilket var goda tecken. Misstron försvann 
och folk trodde på NRA nar de började tala om demo- 
krati. 

En del lokala råd har mest väntat på regeringens 
åtgärder. vilket inte är avsikten med dem och kan för- 
sena den lokala utvecklingen. Men man kan inte ankla- 
ga ugandierna för att de har en sund skepsis mot hela 
demokratiseringsprocessen. "Kan det stamma att mor- 
den inte skall hamnas? Är det sant att vi kan saga vad vi 
vill? Kan vi själva bestämma över vårt land nu?" Och så 
vidare. 

Om det lyckas att få befolkningen övertygad och få 
demokratin att fungera val, så kommer den att sprida sig 
och ge goda resultat. Kanske till och med upproren i norr 
förlorar sin lokala uppbackning, om befolkningen väljer 
att tro på demokratin och på Museveni, även om han ar 
en som kommer från syd. 

Men man kan också frukta att vissa kommer att 
utnyttja det nya systemet. Det blir t ex intressant att se 
om de traditionella monarkisterna, Bugandas aristo- 
krati, skall anpassa sig till demokratin eller om de igen 
kommer att kräva självständighet i en egen stat eller 
återinförande av ~ o n a r k i .  



Salt, socker och 
säkerhet 

Framför National Bank ringlar en kö som når ända ut på 
gatan. Framför Barclays och alla de andra bankerna är  
situationen densamma, och så har det varit i fyra dagar. 
Det är omöjligt att få växla pengar om man inte är in- 
ställd på att stå i kö i en veckas tid. 

Det ar i maj 1987 och Uganda håller på att byta valuta 
i ett försök att få battre ekonomi. I över ett år har man 
förhandlat med den internationella valutafonden, IMF. 
och nu har äntligen avtalet om ett lån på 176 miljoner 
dollar gått igenom. Avtalet innebar att priserna på kaffe, 
bomull, tobak och te höjs 3-5 gånger, medan shillingen 
devalveras med 77 % bl a för att få bukt med den svarta 
marknaden. 

Uganda var tidigare ett land dar det kunde hända att 
bankmannen bjöd en att komma med ut bakvägen för att 
ge en battre kurs än den officiella om man ville växla 
dollar. Svarta börskursen stod i tidningarna så att 
turister och andra inte skulle bli lurade. En dollar var 
1.400 Uganda-shilling (Ush) enligt den officiella kursen, 
men 14-18 gånger sa mycket inofficiellt, vilket pris- 
nivån rattade sig efter. Efter byte av valuta slopades två 
nollor, så att 1.000 Ush blev växlade till 10 nya shilling 
(NUsh) medan dollarkursen blev 60 NUsh. 

Det tar naturligtvis lång tid innan ett helt lands 
medborgare har hunnit växla in sina pengar och få 
bankböcker ändrade. Inväxlingen förlängdes ytterligare 
genom att regeringen krävde en avgift på 30 % på alla 
konton, som skulle skrivas om och på alla kontanta 
belopp som skulle växlas. De pengar som regeringen fick 
in användes i lika delar till utlandsskulden och utveck- 
ling. 

Av alla övriga statsintakter gick också hälften till 
utlandsskulden, medan resten delades mellan kostnader 
för inbördeskriget och till att på konstlad väg hålla nere 
bensinpriserna. Den tiondedel som blev över skulle gå 
till allt annat: undervisning, återuppbyggnad, sjukvård 
m m. 



En kort tid efter avtalet med IMF fick Uganda ytterligare 
ett Iån på 300 miljoner dollar från Paris-klubben, en 
grupp som bestar av 12 stater och 7internationella 
banker. Med hänsyn till u-ländernas omöjliga skuld- 
situation avstod flera kreditgivare från kravet att lånen 
betalas tillbaka. IMF har också gått mer hänsynsfullt 
fram än de brukar och Uganda kan bli exempel på ett 
land där de internationella bankerna och bistånds- 
givarna försöker hjälpa utan att landet samtidigt tvingas 
på knä. Men kanske är detta bara en naiv, optimistisk 
dröm. 

De icke-statliga organisationerna började snabbt ar- 
beta i Uganda och i motsats till hur det var sommaren 
1985 finns idag nästan lika många vita i Kampala som i 
va j e  annan afrikansk huvudstad. 

Däremot awaktade de statliga biståndsgivarna och 
internationella organisationerna medan de tolkade sig- 
nalerna från den nya regeringen. Libyens ledare Kadaffi 
var en av de första statsöverhuvudena som kom på ett 
officiellt besök, och västländerna blev då mycket upp- 
tagna av Ugandas förhållande till Libyen. Landet be- 
hövde sannerligen allt annat än denna skepsis och tve- 
kan. Utan bistånd var det svårt att garantera varor, 
priser och ett stabilt löneläge, och det skulle också vara 



svårt att få igång utveckling på landsbygden. Om ingen- 
ting skedde skulle befolkningen börja mista tilltron till 
den nya regeringen, så det var bistånd - inte dröjsmål - 
som behövdes om man skulle undgå den onda cirkeln. 

EG hade ursprungligen beslutat att korilma in först 
nar avtalet med IMF hade ingåtts, men i januari 1987 
beslöt man sig trots allt för att börja. Från Lomé-avtalen 
hade EG ett stort överskottslager med infrusna pengar 
avsedda för Uganda, och man började nu använda det för 
vagreparationer. jordbruksprojekt, bekampning av 
sömnsjuka, återuppbyggnad av Makarere-universitetet, 
och till AIDS-programmet. 

De olika FN-organisationerna arbetar inom var sitt 
område. UNDP arbetar med vägnätet och med att radda 
resterna av viltbeståndet, som har decimerats krartigt 
genom krypskytte. UNICEF finansierar pumpar i tusen- 
tal och distribuerar salt-socker-lösning mot diarré, och 
en speciell avdelning genomför ett stort vaccinations- 
program, som Italien levererar vaccin till. 

Italien ar ett av de länder, som ger mest bistånd till 
Uganda. Förutom mediciner har Italien donerat mangder 
av halsostationer, traktorer, lastbilar, fiskeredskap och 
annat material. 

SIDA föreslog 1988 att Uganda skall bli en av huvucl- 
mottagarna f-ör bistånd, ett s k programland. I rege- 
ringspropositionen för 1989/ 90 ar detta dock inte med. 
Men ett avtal om samarbete kon~mer att ingas för 
1989/91. Det innebar ca 75 mkr i aret framför allt Tör 
bistand till vattenprojekt, hälsovård, kooperativ och 
importstöd till industrin (red. anm). 

Ett av de mer okonventionella exemplen på bistånd 
står  kineserna för. Miljontals kinesiska tandsticks- 
askar med reklain för "double safety" (dubbel safety) saljs 
överallt. Intakterna fran försäljningen går till en sta- 
dion, som kineserna skall hjälpa till att bygga utanför 
Kampala. Denna form av varubistånd borde Uganda få 
mer av. Bristen på kontakter avspeglar sig också i att 
flera av den nya regeringens avtal ar  bytesavtal (barter 
agreements), som innebar att Uganda levererar kaffe 
eller bönor i utbyte mot andra varor. 

Annars a r  strategin att endast importera det allra 
nödvandigaste och att islallet få igang industrin. Uganda 
har mangder av ravaror men saknar maskiner att bear- 
beta dem, vilket ar ett stort problem också Tör de många 
biståndsorganisationerna, som helst vill köpa lokalt 
tillverkade produkter. Det saknas också maskiner för att 
bearbeta salt och socker, vilket for en del afrikaner ar 





den viktigaste måttstocken på om regeringen förmår 
tillfredsställa folket behov. 

Tusentals småbönder har fått lån för att mekanisera 
eller på andra sätt göra sina jordbruk mer effektiva. 
Uganda har enorma arealer, som ligger i träda, och det 
råder inget tvivel om att landet kan bli hela Östafrikas 
kornbod, om bara produktion och transportnät kommer 
igång. 

Museveni har haft tankar på att återupprätta det 
Östafrikanska samarbetet mellan Kenya, Tanzania och 
Uganda, men förhållandet till Kenya är mycket spänt. 
Det förklaras både av de ideologiska skillnaderna och av 
Mois räddsla att Uganda kan stå modell för hur en 
gerillaarmé kan nå framgång efter att ha störtat makt- 
havarna. Kenya är ocksa rädd för att dess opposition får 
en bas i Uganda, medan Uganda svarar med att beskylla 
Kenya för att härbärgera anhängare till de tidigare regi- 
merna i Uganda. 

Ekonomiskt har Kenya i många år varit den domi- 
nerande staten i området, och om Uganda enlig1 pla- 
nerna utvecklar sin industri och sprider jordbrukspro- 
duktionen på olika produkter kommer det att minska 
Kenyas inkomster. Nar Uganda i april 1987 beslöt sig för 
att frakta kaffet till hamnstaden Mombasa med järnvag 
i stället för med lastbilar, blev det kris i relationerna till 
Kenya och gränsen var stängd i flera omgångar. Tran- 
sport med järnväg kostar mindre än en tredjedel av 
landsvägstransporten, och rykten säger att Moi blev ra- 
sande därrör att han själv hade stora intressen i lastbils- 
firmorna. I december 1987 stängdes åter gränsen vid 
Bushia efter upprepad skottväxling, som kostade 16 
människor livet, men strax före nyår öppnades den igen 
efter ett möte mellan de två presidenterna. 



Naturligtvis blir man starkt påverkad av att resa bland 
ugandierna, som torde kunna kandidera för en andra 
plats efter kampucheanerna på en lista över världens 
sämst behandlade folk. 

Landets invånare är alla märkta av många års dik- 
tatur, förtryck och krig. Ett litet fåtal har utnyttjat situ- 
ationen. Det stora flertalet har en moral och en livsvilja, 
som går långt utöver en småegoistisk skandinavs fatt- 
ningsförmåga. 

Det kan ibland vara en fördel att ta på sig en jour- 
nalistmask och nöja sig med att cyniskt registrera, t ex 
när små barn berättar om tortyr, om hur modem blev 
våldtagen, hur fadern fick könsdelarna avskurna och 
kanske därefter långsamt pinades ihjäl. Eller när bybor 
berättar om den gång då soldaterna samlade alla män 
och begravde dem levande, eller om hur soldaterna på 
andra platser hällde bensin över folk och tände på. 

Det gäller också när man kör förbi sönderskjutna 
tanks, utbrända hus och högarna av kranier som stap- 
lats upp på många ställen längs vägkanten. Jag tror inte 
heller att Heine och jag hade gått in på Mr Mugalus farm 
på en kulle 40 kilometer norr om Kampala och sett på de 
fjorton liken som låg på marken fullt påklädda och med 
skotthål i bakhuvudena, torkade men inte förruttnade, 
om det inte hade varit för att vi bekvämt kunde använda 
masken som ett skydd. 

Men barnsoldaterna tränger igenom skyddsmasken 
och lämnar efter sig ett intryck som aldrig utplånas. 
Visst var soldaterna under Obotes och Okellos tid unga, 
men det var småpojkar på ned till åtta-tio år, som stod i 
första linjen nar Musevenis NRA intog Kampala. 

3.000 av de 15.000 soldaterna i NRA var under 16 år. 
Överallt mötte man dessa kadagos, som de kallades på 
swahili. hålla vakt eller patrullera i städerna. De små 
uniformerna fyllde dem med stolthet och de stora 
gevären gav dem trygghet, men ögonen avslöjade dem.. . 



ogonen berättade att både stoltheten och tryggheten var 
bräckliga och de vittnade om upplevelser som också 
vuxna borde få vara förskonade från - upplevelser som 
hade gjort dessa små pojkar och flickor på tolv år mycket 
vuxna. De flesta av barnen hade förlorat sina föräldrar. 
Kanske de lyckades smita nar soldaterna angrep deras 
hem och kanske de hade strövat omkring tills NRA tog 
hand om dem. De fick lära sig disciplin, att hantera 
vapen och blev inskrivna i armen. 

Museveni ar förvånad över den enorma uppmärksam- 
het som i västländerna har ägnats barnsoldaterna, och 
har förklarat att man i den afrikanska kulturen brukar 
lära små pojkar att skjuta med pil och båge och också att 
döda från det de varit ganska små. Men han har klart för 
sig att barnsoldaterna utgör ett problem, och därför har 
han sedan maktövertagandet varit inställd på att det 
skall inrättas speciella skolor för dem. 

Det tog en viss tid innan den första skolan startade, för 
det har hela tiden funnits användning för barnen som 
soldater. I maj 1987 besökte vi staden Bombo, dar det 
ligger en stor militärförläggning. I själva staden sprang 
många barn omkring. och en tioårig pojke i kortbyxor 
berättade att han faktiskt var soldat. Vid hans sida stod 
en pojke på högst Atta år. "Är det din lillebror som du tar 
hand om?" "No Sir, han ar också soldat." 

Den nya skolan ligger i Mbarare, och undervisningen 
ar både praktisk och teoretisk. "Jag har träffat pojkar 



som ar imponerande. De ar självständiga, och de har 
självförtroende". säger Edith Ssampele som ar Ugandas 
ambassadör i Danmark. "Undervisningen på skolan ar  
mest praktisk, för du kan inte komma till dem med ABC, 
de ar ju vuxna." Edith Ssampele ar också kritisk till allt 
för mycket inblandning utifrån. "Vi tog oss an dessa barn 
när vi var i bushen. Så vi kan göra det nu också nar det är 
fred". 

De internationella hjälporganisationerna, inklusive 
UNICEF, har inte särskilt mycket kunskap om barn- 
soldater och det ar svårt att hitta experter på området. 
Krig ar en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn i u- 
länderna, men hittills har det gjorts skrämmande lite 
för att få länderna att avstå från att sanda ut barn i krig. 
för att hjälpa ofiren, och över huvud taget få en överblick 
över problemets omfattning och finna lösningar. En 
konferens i Nairobi i slutet av 1987 om barnsoldater var 
ändå kanske ett litet steg framåt. 

Det ar inte första gången barn deltar i krig. Vad som ar 
nytt ar antalet och formerna. Minst tjugo länder utnytt- 
jar barn som soldater och det ar inte enbart u-länder som 
gör det. England och Irland står också på listan. (18 s t  av 
de engelska soldater som dog i Falklandskriget var under 
l8 år.) 

Krigens karaktär har också förändrats. De flesta vap- 
nade konflikterna ar inte internationella, utan gerilla- 
och inbördeskrig, dar "totalt krig" utkämpas. "Därför 
har man inga betänkligheter mot att rekrytera eller att 
döda barn", säger psykologen Magne Raundalen, som ar 
ordförande för UNICEF i Norge och bl a vant med om att 
intenjua 200 barnsoldater i Uganda. 

"Det har faktiskt blivit så att barnen ar det första 
målet för angrepp. Tanken ar att om man förgör fiendens 
barn så förgör man samtidigt fiendens moral och fram- 
tid. Nar t ex alla barn i en by dödas, så tror man att man 
kan avhålla de vuxna invånarna från att förena sig med 
gerillan", säger han. 

b e r  100.000 barn mellan 12 och 15 år dödades i kriget 
mellan Irak och Iran. Men det finns inga siffror på hur 
många barnsoldater det finns, eller hur många miljoner 
barn som blivit krigens offer och blivit föräldralösa, 
sårade, handikappade eller psykiskt skadade efter att ha 
bevittnat tortyr och krigshandlingar. 



Och hur ar det med de psykologiska följderna? Kommer 
t ex Ugandas barnsoldater att vara mer benägna att lösa 
framtida konflikter med vapen, eller har de tvärtom 
skrämts bort från idéer om våld? 

"De som har lart sig våld kommer också lättare att ta 
till vapen senare", säger Magne Raundalen. "Men det kan 
finnas skillnader på hur indoktrinerade barnen är, lik- 
som det finns skillnader mellan de barn som ar offer för 
krig och de som har deltagit aktivt. De förstnämnda 
präglas mer av ångest och depression och de mister sin 
framtidstro, medan barnsoldaterna har socialiserats till 
kriget och deras tendenser till aggression ar mycket mer 
utpräglade. 

Några av de faktorer som påverkar barnen ar  våld, 
polarisering och lögner. Många barn växer upp i ett 
samhälle dar våld är  det enda sättet att lösa konflikter. 
Samhällets resurser, mänskliga och materiella, används 
för destruktiva ändamål. Polariseringen a r  en del av 
vardagen, där allt handlar om "vi och dom", "de goda och 
de onda". Normala mänskliga värderingar raknas inte 



och de som är neutrala löper risk att betraktas som fien- 
der av båda parter. 

Och så  har vi lögnerna. Den hårresande motsatt- 
ningen mellan vad ledarna och myndigheterna säger och 
den grad av korruption, lögn och girighet som genom- 
syrar hela systemet. När sakerhetsstyrkorna misshand- 
lar istället för att beskydda, nar undantagstillståndet 
betraktas som "ett steg mot demokrati" osv. Det är ingen 
som vet hur barnen påverkas när våld, polarisering och 
lögner a r  ingredienser i tillvarons alla delar. 

Det finns de som ar  fascinerade av "vuxenbarnen", de 
små flickor och pojkar som kommer dragande med sina 
syskon och kanske också ena föräldern till ett flyk- 
tingläger och själv har tagit över ledningen av familjen. 
Man kunde tro att det ar  en otrolig styrka som fått dessa 
barn att överleva och bli så  mogna och ansvarsmed- 
vetna. Men vuxenbarnen är  alls inte starka. De är radda 
för fysisk kontakt och de får svårt att relatera till andra 
nar de blir fysiskt vuxna. 

Barn i krig mister tron på att föräldrarna kan skydda 
dem. Nar en bil bromsar in och fyra beväpnade man 
hoppar u t  för att skjuta morbrodern, grannen eller 
fadern, upplever barnen hur maktlösa föräldrarna ar. 
För många blir förlusten av tillit den största förlusten. 
Barnsoldaterna förlorar sin barndom, de förlorar varje 
möjlighet till en normal utveckling fylld av de upplev- 
elser som kan skapa en nyanserad och helgjuten varlds- 
bild. En av världens få experter i ämnet, den ameri- 
kanske psykologen Nie1 Boothby, intervjuade många av 
de barn som var med om att döda sina laridsman när 
Röda khmererna hade makten i Kampuchea. Nar dessa 
barn kom till lägren i Thailand och såg krigsoiiren bröt 
många av dem ihop. Inte av ånger utan för att de inte 
hade haft någon moralisk känsla att det de en gång hade 
gjort var fel. Deras världsbild hade varit endimensionell 
och nu föll den sönder. 

Efter Vietnamkriget begick många "veteraner" sjalv- 
mord, och man vet av statistiken att sjalvmordspro- 
centen var högst bland de yngre. 

"Barn som har varit i krig eller varit med om andra 
olyckor har försvagats. Därför galler det att bygga upp det 
jag kallar framtidsberedskap", säger Magne Raundalen. 
"Först och främst skall barnen ha en chans att få 
bearbeta det som har hänt. De skall kunna tala om d-t, få 
goda kontakter till andra barn som de kan leka med, och 
man måste ge stöd till föräldrarna om de fortfarande ar  i 



livet. Men lika viktigt är att man sörjer för att barnen 
faktiskt har en framtid". 

I Uganda har barnen kanske en ljus framtid i ett 
stabilt land. Skolor för barnsoldater och barnbyar för 
föräldralösa barn har upprättats, och dessa kan bidra 
till att förbereda barnen för ett vuxenliv som blir mer 
normalt an vad deras barndom var. 

Man kan fundera mycket över om dessa små bevap- 
nade pojkar och flickor har en chans att komma över 
krigens trauma. Man ställs inför ett dilemma när man 
samtidigt tanker på var vi hade varit i Uganda idag om 
det inte hade varit för dessa kaclogos. 



uvet återvänder 

Konvojen måste göra uppehåll vid gränsposteringen för 
natten. Stora Mercedes-lastbilar parkeras i en lång rad 
och 700 flyktingar hoppar ned från lastbilsflaken, 
sträcker på benen, spelar kort och viftar bort de otaliga 
försäljarna som kommer med rostad majs och mango- 
frukter. De har inga pengar att köpa något för. 

En Il-årig pojke med en nedsölad T-skjorta med 
texten "King of the British Empire" packar ihop sina få 
ägodelar och börjar gå längs vägen tillbaka in i Sudan 
utan att någon tar någon notis om honom. Men för alla 
andra flyktingar blir denna natt den sista i det land där 
det bott de senaste fem-sex åren. 

200.000 invånare i Västnilen var tvungna att fly till 
Zaire och Sudan då Obotes soldater 1981-82 inledde 
hämndaktioner på de folk som hade olyckan att bo i den 
del av landet där Idi Amin hade fötts. Amins födelsestad 
Koboko några kilometer från gränsen liknar en spök- 
stad. Gräset inne i de övergivna husen är  lika högt som 
gräset utanför, vägarna är  förstörda, och det enda som 
liknar en bil är  en itusågad skåpbil som fungerar som 
butik där det säljs Omo, Pepsi Cola och kinesiska 
tändstickor. 

Nästa morgon sätter konvojen igång igen. Nedför 
backen, över floden och upp till gränsposteringen på 
Ugandas sida. Har står några av de NRA-soldater som 
kan ta  åt sig äran av att flyktingarna nu kan återvända 
hem, men det blir inga jubelscener. Soldaterna kommer 
söderifrån, och deras minnen av Amin-tiden är inte 
positiva, så de ser med återhållen vrede på flyktingarna, 
som tysta och avvaktande tittar tillbaka. Ingen av dem 
vågar sig ens på ett försiktigt leende. Kort därefter kör 
konvoj en genom Koboko till mottagningscentret i 
Yombe. 

De 20 lastbilarna bullrar in på platsen bakom kon- 
toret för FN:s flyktingorganisation, UNIICR, och kort 



därefter uppstår ett virrvarr av flyktingar, nyfikna, 
biståndsarbetare, majsgryn, mjölsäckar. matskålar och 
fjädrar av höns som flaxar omkring med benen ihop- 
bundna. Alla flyktingar får en stor portion ris innan de 
registreras och läkarundersöks. Senare får de mat och 
några redskap med sig till sina byar så att de ska kunna 
få en ny start. 

Över 150.000 ugandier har återvänt sedan Museveni 
blev president. Uppgiften att ordna transport och övrigt 
bistånd har varit en av de största och mest inspirerande 
för UNHCR, också om det förstås har funnits problem. 
Den danska flyktinghjälpen har gett sitt stöd åt projektet 
med medel u r  Flykting-86 kampanjen, och Folkekirkens 
N~dhjelp har representanter i området, som bl a arbetar 
med hjälp till självhjälp-projekt. Skolor får pengar till 
tak om invånarna bygger resten själva, kooperativ får 
lån till majskvarnar, privatpersoner får lån om de vill 
köpa fisknät, odla, tillverka möbler, osv. Överallt i detta 
stora område vibrerar det av aktivitet. Allt är  igång: 
byggande, verkstäder. skolor, fiskebåtar, markarbete. 
Livet har återvänt till Västnilen, som har varit öde och 
tom i fem år. 

Svenska Luthrrhjalpen stöder återuppbyggnaden i 
Västnilen bl a genom ett vattenprogram, upprustandet av 



halsokliniker och skolor, stöd till anglikanska kyrkans 
utvecklingsprogram i Vastnilen och Karamoja. I upp- 
rustningen av skolor deltar också elever på högstadiet 
och gymnasiet i Sverige genom Operation Dagsverke den 
11 maj 1989, som genomförs i Elevorganisationens regi. 
Målet a r  att få ihop 12-15 milj kr för att reparera och 
förbättra etl. tiotal skolor i Uganda. 

Även Pingstmissionen och Adventistsamfundet a r  
verksamma i Uganda med bl a skoluppbyggnad. 

Den största enskilda satsen från svenska organisa- 
tioner hittills har gjorts av Utan gränser, den svenska 
organisationen för internationellt samarbete inom den 
kooperativa rörelsen (internationellt kallad Swedish 
Cooperative Centre). I Uganda gör Utan gränser två 
insatser. Dels hjälper man att bygga upp centralorgani- 
sationen och den kooperativa banken, dels ger man stöd 
till återuppbyggnaden i Luwero-triangeln, dar 80 lager- 
byggnader skall uppföras för småböndernas produktion 

Svenskt stöd till Uganda går också via FN:s organisa- 
tioner, främst UNICEFs vatten- och sanitetsprogram och 
dess AIDS-program samt till flyktingkommissariatets 
verksamhet. (red. tillägg). 



Älska, men älska 
varsamt 

Doktor Okware ar en fascinerande man. Han har fått sin 
utbildning först vid Makarere-universitetet och sedan 
vid University of Minnesota i USA, och verkar litet 
malplacerad på sitt kontor, som har inrättats i en mörk 
barack på en lerig gräsplan bakom det fallfärdiga 
halsoministeriet i Entebbe. 

"Vårt arbete är viktigare än vår miljö", säger Dr 
Okware, som ar ordförande för den nationella kom- 
mittén för bekämpning av AIDS. Denna dag är han extra 
glad, för han har nyss varit med om en konferens med 25 
internationella biståndsgivare, som har gett löfte om 20 
miljoner dollar för en fortsättning och expansion av 
kommitténs program. 

Uganda var bland de första länder i Afrika, som 
erkände att AIDS var ett problem och att det omedelbart 
krävdes öppenhet och information om smittan skulle 
kunna hejdas. Överallt i landet ser man de affischer som 
har sants ut av kommittén. Affischerna berättar om 
"slim", som sjukdomen kallas i folkmun, och också om 
hur sjukdomen kan undvikas genom användning av 
"socks" (strumpor), dvs kondomer. 

"Vi har kallat vår kampanj för 'love Carefully' (Älska 
varsamt), för vi vet att folk kommer att fortsätta med sex 
också om alla kring dem dör. Och de ska fortsätta. Darrör 
försöker vi med vår kampanj vara litet mer realistiska 
an de som predikar slut på sex. Folk ska fortsatta älska 
men de ska älska försiktigt!" 

Dr Okware berättar att de flesta AIDS-fallen har 
registrerats i den sydvästliga delen av Uganda och langs 
Trans African Highway, som lastbilarna kör langs från 
Kenya till Rwanda, men det finns ännu många distrikt 
dar man inte har registrerat ett enda fall. 

"I de hårdast drabbade områdena vet folk mycket val 
att smittan överförs sexuellt, men på andra platser kan 
sex vara tabu-belagt och många ger hellre myggorna 
skulden. Så vi får lov att försöka bevisa att det faktiskt 
ar en sexuell partner, som har smittat, och fråga: Tror ni 



verkligen att myggen kan välja ut sina offer så val? Tror 
ni att myggen kan ta reda på vem som ligger med vem? 
Och så småningom blir de övertygade om att vi har ratt", 
berättar Dr Okware. 

Pengarna från de internationella biståndsgivarna 
skall användas till att undersöka blod, till att göra blod- 
transfusioner säkra och till mer upplysning för att andra 
folks vanor. Kommittén kampar hela tiden mot okun- 
skap, traditioner och ovilja att använda kondom, 
antingen för att det kränker integriteten eller av rent 
religiösa skäl. Fyrtio procent av ugandierna ar  katoliker 
och den katolska kyrkan har gjort om kommitténs 
affischtext till "Love faithfully" (Älska troget). 

Nar vi går vill vi gama ha en affisch med texten "Love 
Carefully", men Dr Okware har bara två kvar, en i sitt 
rum och en i sekreterarens. Resten har sants ut i landet. 

"Så det a r  bast att de får din, för ute hos mig sitter folk 
och vantar, och under tiden laser de affischerna ", säger 
sekreteraren. 

J a ,  upplysningen ar val genomtänkt. 







David och Arnbrose 

Första gången jag mötte David och Arnbrose var i maj 
1985, trettio kilometer norr om staden Lira där de hade 
slagit upp ett tält. Tillsammans med två hyddor skulle 
det bli vårt läger de iöljande sex veckorna. Vi var allt som 
allt 15 ugandier och två danskar utan bil, radio, telefon, 
el osv Närmaste vattenpump låg en kilometer bort. Vi 
hade vårt vatten i en stor tunna, som också de lös- 
drivande koma och getterna drack ur. 

På häl len  kunde vi sitta och se på solnedgången vid 
ena horisonten och ha månen på den motsatta hori- 
sonten och kanske samtidigt ha oväder på två sidor om 
oss. Det var som att sitta i världens centrum, otroligt 
vackert och fridfullt. Men Uganda var på den tiden allt 
annat än  fridfullt, och kvällarna tillbringades också 
med samtal om de kaotiska förhållandena i landet. Det 
var många skrämmande berättelser vi fick höra, och 
naturligtvis påverkas man ännu starkare när  någon 
man känner, ens egna vänner, har varit vittne till mord 
eller utsatts för övergrepp och tortyr. 

Anlbrose var den starke ledaren. Han var ung, intel- 
ligent och praktiskt lagd och de andra kände respekt för 
honom. Men en kväll bröt han ihop helt och berättade 
gråtande att en av orsakerna till att han hade tagits med 
på lagret var att han var rädd för att soldaterna i Kam- 
pala var ute ester honom. 

Nyligen hade de kommit till hans brors hus. Brodern 
lyckades hoppa ut genom ett fönster, men han kom inte 
langt. Soldalema ville ha pengar, och när de hade fått de 

David och pengar som låg Sramme menade de att han säkert också 
Ambrose hade gömt undan ytterligare pengar någon annanstans. 







När också dessa pengar hade tagits fram sade soldaterna 
att det säkert måste finnas ännu mera pengar. Men det 
hade familjen inte. Soldaterna blev ursinniga och vred 
om armen på Ambroses bror och började slå honom med 
en hammare för att han skulle saga var det fanns mer 
pengar. De slog på flera stallen på hans hopp  och händer 
medan hans fru och lilla barn stod bredvid. J u  mer 
barnet skrek desto hårdare slog soldaterna - och 
skrattade. Till sist slog de brodern några gånger i huvudet 
tills han var död. Barnet skrek och soldaterna hotade att 
våldta modem om hon inte kunde få slut på skriket. 

En av soldaterna tog tag i barnet och sade att "det a r  
inte bra för en så liten en att vara utan sin far". Han såg 
hånfullt på modern och tillfogade "så det a r  bäst att vi 
slår ihjäl babyn också". Men en annan av soldaterna 
ryckte på axlarna och sade: "Nej låt den vara" och s å  
lämnade de huset. 

"De slog ihjäl min bror med en hammare", skriker 
Arnbrose ut  och alla ar  tysta. Men det a r  tydligt att  
Michael och jag är mer uppskakade an  de andra - de 
känner till hundratals liknande episoder. 

Så går det några veckor. Det ä r  intressant att lyssna, 
registrera, tänka och försöka att förstå hur det ar att leva 
i ett land, som ar så kaotiskt. MAnga som reser har haft 
någon upplevelse, som plötsligt har gett all statistik och 
alla beskrivningar en mening. För en som har rest och 
arbetat med u-landsfrågor i många år kan en sådan om- 
tumlande upplevelse t ex vara att få en fråga om hu r  
många vattenkranar hon själv har hemma, medan hon 
ser på hur kvinnorna i Maputo fyller sina hinkar ur  en 
av de 12 brunnar som finns i ett område med 100.000 
invanare. 

För en annan var det att få höra en malawier plötsligt 
förklara europeiska tankegångar och europeisk kultur 
för en annan malawier på ett lysande satt. För dansken 
som hade satt sig in i afrikansk kultur kändes det under- 
ligt att upptäcka att han trots sin idealism och öppenhet 
blev alldeles överraskad och kanske fick tillstå att han 
varit en smula fördomsfull. 

I Uganda var vi också med om en liknande upplevelse, 
under regnperioden. Michael och jag var visserligen inte 
radda för ormar men uppmärksamma på att de kunde 
finnas omkring oss. Vi hade en 20 cm stor springa 
mellan dörren och marken och det var inte otänkbart att 
en orm skulle söka skydd i vårt hus. En dag kom Michael 
ut och sade att nu fanns det nog orm under madrassen. Vi 
fick tag i David och mycket riktigt rasslade det under 



våra halmmadrasser. Vi tänkte genast att det var en 
kobra eller en mamba. David lyfte på madrassen och vi 
kunde till vår stora lättnad se att det bara var en har av 
termiter, som höll på att äta den spröda halmen. "Usch, 
de här djuren är hemska", sade David och betraktade 
dem, "de är som människor, de ger sig på vad som helst." 

Jag stod helt mållös, för plötsligt blev det tydligt hur  
varje enskild människa i detta land fick sina tankar 
genomsyrade av de kaotiska förhållandena. 

När man umgicks med David och Ambrose och andra 
trevliga människor, så undrade man över att tillit och 
medmänsklighet ändå kunde överleva, kanske t o m 
stärkas, trots många års diktatur, förnedring och brist 
på respekt. 

Julen 1985 var David ensam i Kampala. Okello hade tagit 
över makten och senare ingått ett fredsavtal med 
Museveni. Men det var oro i luften, och ugandierna visste 
att något var på väg att hända. David var som alltid 
otroligt hjälpsam och diplomatisk men under ytan var 
han spänd och många gånger frånvarande när vi gick 
omkring på Kampalas gator. Som många andra gick han 
i sina mest utslitna kläder, utan armbandsur, transistor 
eller radio. Varje tecken på att man ägde något var en 
säker invitation till soldaterna att komma på nattligt 
besök. Inflationen var på flera hundra procent och för 
minsta inköp behövde man en stor bunt sedlar. David 
hade sina sedlar gömda på de mest otroliga stallen. Han 
var t ex skicklig på att nästan omärkligt hala fram 
shillingssedlar ur  strumporna. 

Arnbrose hade anmält sig till gerillan. Han befann sig 
i ett läger i en nedlagd keramikiabrik i det centrala 
Uganda. Vid ingången stod en pojke på 16 år. Han såg sig 
omkring, konstaterade att alla andra var långt borta, 
tittade ned i marken för att dölja att hans ögon var tår- 
fyllda och frågade om inte jag kan ordna så att han får 
komma hem till julen. Det var julaftonsmorgon och 
Arnbrose och de andra skulle tillbringa högtiden på 
gruset inne i den nedlagda fabriken. De sov med gevären 
bredvid sig, men inget hände. Jag kände tre av soldaterna 
som trevliga och sympatiska pojkar och jag hade svårt 
att tro att de skulle kunna försvara sig och skjuta på 
andra om de blev utsatta för ett angrepp. I ett ögonblick 
av frustration och vanmakt utbrast jag till Arnbrose: 



"Vad ar det har för satt att fira jul på? Vad händer med 
din hustru och dina barn om du blir skjuten? Och vad 
händer med honom, som står ute vid porten, och som ar 
högst 16 år. Vad ar det för mening med det har?" 

Ambrose svarade snabbt och lugnt: "Men Lasse, F N  a r  
ju ännu i sina ungdomsår. Handlar det inte om fred, 
utveckling och deltagande? Hur skall man kunna 
utveckla Uganda om vi inte får fred? Och hur skall vi få 
fred om vi inte deltar i kampen för att störta den har  
regimen?" 

I januari var Ambrose med om att inta Kampala. 
Under ett halvår därefter stred hans enhet i norr för att 
jaga Okellos trupper ut ur  landet. De gick till fots ca 600 
kilometer till staden Moyo vid gränsen mot Sudan. De 
blev kvar dar i flera månader. Ingen av dem hade kon- 
takt med familjen. Men aven om NRA:s enheter hade 
stora problem med kommunikationen mellan de olika, 
utspridda enheterna, så lyckades de koordinera kampen 
tämligen val. 

Sommaren 1988 fick Ambrose lämna armén eftersom 
han ar  familjeförsörjare och försöker nu vara kyck- 
lingsfarmare i en förort till Kampala. Dessutom arbetar 
han på försaljningskontoret i ett stålverk. David har  
börjat studera för handelsexamen och nar vi går om- 
kring på Kampalas gator vill han helst tala franska för 
att öya sig. Både han och Ambrose är  stolta över staden 
nu: Ateruppbyggnaden har kommit i gång, flera restau- 
ranter har öppnats, och vi kan sitte ute om kvällen och 
dricka öl. Vid de flesta infartsvägar till staden finns det 
inte längre vägspärrar. Men de vet mycket väl att det 
fortfarande utkämpas strider runtom i landet och att 
freden inte ar  saker. 

"Men om rebellerna blir för starka, så  tar vi till 
gevären igen. Museveni ar  Ugandas sista chans", säger 
Ambrose allvarligt och David nickar. 
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