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Charles John Andersson

Jag styrde mot ett ensamt trad, det enda jag kunde se och parkerade jeepen i skuggan. På den heta kylare11 dukade jag upp en bit
bröd, ett par bananer och en flaska varm Cloca Cola - detta Afrikas
gissel. En fågel skrek till och strax efter kom en antilop eller
möjligen en gasell utrusande från ett snår alldeles intill mig. Jag
slet fram kameran men innan jag fått u p p den till ögat hörde jag ett
skott i närheten. Djuret gjorde ett språng, tog ett par steg och föll
till marken. Det rörde fortfarande frambenen nar en man kom fi-am
ur buskaget med en stor kniv i handen. Han gick fram till djuret
och gjorde ett raskt snitt i halsen.
Jag förstod inte genast vad det var som var ovanligt med mannen. Klädseln kanske. H a n var kladd i en vidbrättad platt hatt, en
jacka av något flanellaktigt tyg, spetsbyxor nerstuckna i ett par
läderstövlar. I handen en dubbelpipig bössa. H a n hade e11 stor
mustasch, polisonger och buskiga ögonbryn. J a g tyckte jag kände
igen honom. Så jag gjorde vad jag lart att man bör göra i Afrika i
en situation som den har. Jag gick lugnt fram till honom. tog al.
mig hatten och sade: - Dr Livingstone, förmodar jag?
Mannen rynkade ögonbrynen och såg störd ut.
- Nej inte Livingstone. Livingstone ar född 1813, själv föddes
jag 14 a r senare 1827. Det ä r manga som säger att vi är lika.
H a n lyfte på hatten. - blen som ni ser har jag benan p5 vänster
sida - Livingstone har sin på höger. Mitt namn ar Charles John
Andersson.
- Carl Johan Andersson, sa jag.
- Ja, sa han, Cårl Jåhan Andersson. Han talade värmländska
eller möjligen västgötska med en tydlig anglosaxisk accent.
- Jag har läst era böcker.
Hans blekgula ansikte lyste upp lite. - Jag trodde inte att någon
läste dem nuförtiden. Annat a r det med Livingstone. Allt han
gjorde lyckades, allt jag gjorde misslyckades. H a n fick sina resor
betalda, jag måste bestrida alla kostnader för mina resor själv. Det
ar val ståtligare att upptäcka Zambesi och de stora fallen eller att
söka efter Kilens kallor. Jag har ju bara utforskat Ngamisjön som
för övrigt Livingstone upptäckte.
- klen doktor Andersson det var ändå ni som upptäckte Okavango.

- För det första a r jag inte doktor. Filosofiska fakulteten i Lund
kallade mig visserligen till Philosophie Doctor Honorarius. Men
när meddelandet o m detta nådde mig i Afrika hade jag redan varit
död i tio månader. För det andra - Okavango - javisst jag var den
förste vite man som såg Okavango och som kunde fastställa att
floden rann österut och alltså icke uttömde sig i Atlanten. Men var
uttömde den sig? Ingenstans. Den bara rann ut i sanden. Vilken
upptäckt! Lyckan min motståndare!
- Lyckan min motståndare, så heter er biografi. I förordet berättar general Smuts, senare premiärminister i Sydafrikanska
Unionen, att han som pojke många gånger läst era böcker. Han
skriver också att era geografiska upptäckter i betydelse blott står
tillbaka för David Livingstones.
- Just det Livingstone.
- I Bergianska trädgården i Stockholm visas an idag en växt
som hemförts av er.
- Och vad heter den?
- Det h a r j a g glömt.
- Den heter Welwitschia mirabilis. Den heter alltså inte Anderssonia
mirabilis. Fast jag såg den tre å r före doktor Frederick Welwitsch.
- Ni är bitter?
- Nej inte bitter, det var Guds vilja.
- 1854 var ni i England och föreläste i Geografiska Sällskapet i
Brighton. En reporter skrev så här om er: "Det var nästan omöjligt
att föreställa sig att den lille anspråkslöse mannen, som talade, var
hjälten i d e många äventyren." Var ni verkligen så anspråkslös?
- Ja, jag försökte vara anspråkslös och ge all ära åt Gud.
- Men ni hade ändå planer på att grundlägga en sorts koloni i
Sydvästafrika d ä r huvudstaden skulle hetat Andersopole. Ar det
verkligen anspråkslöst?
- Livingstone har fått både städer och floder uppkallade efter
sig. Men tro föralldel inte att jag ä r avundsjuk på Livingstone. Han
var helt enkelt den bäste.

1823 kom författaren och storviltjägaren Llewellyn Lloyd till Sverige. H a n slog sig ner i Värmland för att jaga björn. Dar träffade han
Kajsa Andersdotter. Resultatet blev Carl Johan Andersson uppkallad efter majestätet. Carl Johan gick i skola i Vanersborg, blev
student i Lund d ä r han låg en kort tid vid universitetet. Faderns
intresse för djur och natur gick i arv eller smittade. 1849 anlände
unge Andersson till England med två levande björnar som han
tänkte sälja for att med pengarna ta sig till drömmålet Afrika. I
London träffade han Francis Galton. läkare, naturvetenskapsman

Cha rles John A~zdersron
och resenär. Med Galton for Andersson till Sydvästafrika. Meningen var att de skulle företa en expedition till den av Livingstone året
innan upptäckta sjön Ngami i nuvarande Botswana. Expeditionen
misslyckades, de nådde aldrig sjön.
Men Andersson hade bestämt sig for att han skulle se Ngamisjön. H a n startade en n? expedition. hted oxspann, hastar och
tjänare. Sina upplevelser skildrade han i en bok, Sjön Ngami, som
till en början gjorde stor succé i Europa. Men så kom Livingstones
bok Missionary Travels and Researches ett å r senare 1857 och
Andersson fick for första gången kanna kylan av Livingstones
väldiga slagskugga.
Anderssons bok ä r ganska svårläst idag. Den radar mest upp en
serie jaktaventyr, fantastiska men ratt enahanda. Så har kan det
låta nar han skadskjutit ett lejon:
"Det var ett lejon med svart man och ett av de största, som jag minns mig
nigonsin hava sett i Afrika. Dess rörelser voro emellertid så snabba, så
tysta och latta, att jag icke kunde skjuta, forran det till en del hunnit in i
den tjockare smaskogen, då det befann sig på ungefar trettio stegs avstand
ifrån mig. Nar kulan träffade. kastade sig \iilddjuret runtom och gjorde
under fruktansvärt rytande ett språng emot mig. P2 några E stegs avstånd
ifrån mig lade det sig ned? liksom for att göra sig i ordning till en sats. och
bäddade så till sägandes ned huvudet mellan framramarna.

Jag blottade en stor jaktkniv, vilken jag behöll hängande över högra
handloven, medan jag lade mig ned på knäet och s%lunda förberedd
avvaktade lejonets angrepp. Det var ett ögonblick av fruktansvärd väntan.
och min belägenhet var till ytterlighet kritisk. klin själsnärvaro övergav
mig emellertid icke ett ögonblick; jag kände tvärtemot, att ingenting annat
än den fullkomligaste köld och självbehärskning har kunde rädda mig.
Nu var det jag, som skulle bli angriparen; men med anledning av de
mellanstående buskarna och de moln av damm, som yrde kring lejonet:
vilket piskade marken med sin svans, kunde jag icke se vilddjurets huvud,
och att sikta på något annat ställe skulle hava varit en galenskap, varför
jag också vaktade mig för att skjuta. Medan jag med uppmärksaint öga
bevakade varje rörelse av besten, gjorde han ett plötsligt skutt emot mig;
men antingen hade han icke haft sikte på mig, där jag låg till er1 del gömd i
det långa gräset, eller böjde jag mig instinktlikt åt sidan, eller missräknade
han sig om avståndet, nog av, detta språng förde lejonet tvärt över mig,
och det stannade på marken tre eller fyra steg bakom mig. Utan att resa
mig, vände jag mig ögonblickligen om, där jag låg på knä, och lossade min
andra pipa; vilddjuret vände nu sidan åt mig. och kulan träffade i dess
bog, vilken därav fullständigt splittrades. Då lejonet fatt mitt andra skott,
gjorde det en ny sats mot mig; men det \,ar svårt sårat, och jag lyckades
därför undvika detsamma, detta likväl rent av på haret, ty det rusade förbi
mig på en armlängd. Därefter linkade det in i den tjocka skogen på andra
sidan, där jag ansåg det oförsiktigt att förfölja djuret, emedan natten nu
nalkades med stora steg."'

Så dar fortsätter det, äventyr efter äventyr, Många allvarliga missöden drabbade Andersson. T ex: "Bland andra förluster hade jag
att beklaga den av två präktiga flaggor, den brittiska och den
svenska, . . . vilka jag hoppades E se svaja på den vida beryktade
sjön Ngamis stränder. Alla mina bemödanden att fa reda på dessa
flaggor, som for mig hade största varde, forblevo fafanga, och
sannorlikt hava några hyenor sväljt både det brittiska lejonet och
Sveriges gyllene kors."'
Anderssons syn på afrikaner ar förstås den traditionella europeiska - den svarte a r den vites tjänare. Att det ska vara på det
sättet ifrågasatts aldrig. Andersson a r alltså helt ute. Eller ar han
det? Ibland nar jag hör utlandssvenskar så tycker jag mig kanna
igen attityderna och reaktionerna över afrikanernas otacksamhet.
Skillnaden a r att dagens svensk endast vågar ge uttryck fijr sin
frustrering mellan skål och vägg. De skulle aldrig låta trycka sina
tankar som Andersson:

'
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"Karlarna uoro lata, envisa och vid dåligt lynne och gjorde mig ständig
förtret och förargelse. En dag blev jag niidsakad att vidtaga den högst
ovanliga åtgärden att giva ett kok stryk åt Onesiinus, som arisag sig alltför
mycket civiliserad att behöva mottaqa rättelser. De voro allesanimans mer
eller mindre av samma tanke son1 han »ch begärde sitt avsked. Jag hade
alltid varit vänlig och billig mot mitt folk, måhända alltfor mycket. därför
blev jag nu bedrövad över deras otacksamhet, och jag utropade i niiri
harm: 'Ja, gan, era pultroner! Gån och berätten era vänner. att ni lämnat
er husbonde i öknen uti de vilda djurens och de vilda människorilas vald:
gan och fröjden er åt vad ni gjort! Ert uppförande skall ändock icke hindra
mig från att verkställa min avsikt.' Vid mognare ö\.ervagande ändrade de
emellertid sina tankar och atervände villigt till sin skyldighet."'

I juli 1853 n å d d e Andersson sjön. I\/led tidens vanliga förakt för d e
människor s o m b o d d e p å platsen r a k n a d e sig Andersson s o m d e n
förste s o m sett sjön N g a m i - n ä s t efter Livingstone och h a n s vita
följeslagare. M e n Andersson utforskade n o r r a dclcn a l r sjön, d a r
h a d e Livingstone aldrig varit. E n liten vit flack på k a r t a n k u n d e
alltså fyllas ut. D e t a r lite s v å r t for oss idag a t t fatta vilken oerhörd
fascination dessa vita flackar h a d e for dåtidens europker. S\.årt a t t
fatta också vilka Övermänskliga s t r a p a t s e r d e s k upptacktsresanden a villigt u n d e r k a s t a d e sig for a t t k a n n a vit m a r k u n d e r f i t t e r n a .
Andersson beskriver sitt m ö t e m e d sjön s å h a r :
"Jag hade länge varit beredd på denna tilldragelse, men blev nu nästan
överväldigad därav. Det var en blandning av sällhet och smarta. Xfina
tinningar bultade och mitt hjärta klappade så valdsamt. att jag nödsakades sitta av och stödja mig mot ett träd, till dess överretningen lagt sig.
Läsaren torde kanhända finna mig bra barnslig, som pa detta satt kunde
iiverlämna mig åt mina känslor. . .""

Så beskriver h a n f a r o r n a och prövningarna, " hunger och törst,
köld o c h varme".'
M e n a r a n tillkommer alls i n t e Andersson u t a n Försynen. M e n a r
h a n vad h a n skriver eller hycklar h a n eller faller h a n b a r a in i e n
jargong: " M e n j a g h a d e a v S k a p a r e n blivit nåderikt bevarad u n d e r
alla d e mångfaldiga faror, a v vilka m i n vag v a r omgiven. H a n s ä r o
a r a n , m a k t e n o c h härligheten! H o n o m vare tacksamheten och
tillbedjandet a g nade!""
Sjön blev något a v e n besvikelse. D e n v a r m i n d r e och g r u n d a r e

' ,Jj,y....ö?z A\Tfami.

4

J

''

S

136.

jon .Vfami. s 187.

Sjön A\:fami. s 188.
Sjön ,$:farni>s 188.

a n Andersson föreställt sig men " Han a r ovedersägligen en vacker
insjö".'
Under resan till sjön hörde Andersson vid flera tillfallen talas om
en väldig flod. "kallad Mukure-Mukovanja, som kommer från
Ovatjonalandet (ögonskenligen Betjuanalandet), och av vilken
Cunene a r blott en gren."8
Floden skulle alltså enligt de uppgifter Andersson fatt, rinna från
nuvarande Botswana västerut. Andersson föreställde sig en vattenväg från sjön Ngami till Atlanten, " på vilken man med jamforelsevis ringa möda kan till havskusten transportera det rika och bördiga inre landets produkter.""
Detta a r en typisk och alldeles självklar tanke for Andersson och
alla andra europeiska resenärer under den h a r tiden - hur ska man
bast exploatera d e områden man utforskat. Det gör ingen större
skillnad om resenärerna a r jagare, handelsmän: missionärer eller
vetenskapsman. Naturligtvis galler det att sprida civilisation bland
vildarna men också att finna mineraler, tänkbara plantageområden, transportvägar-, arbetskraft.
1858 startar Andersson en ny expedition mot floden Cunene.
H a n a r 31 å r - en gammal, mycket gammal man. H a n jämför sig
själv med den unge man som åtta och ett halvt år tidigare påhörjade sin första expedition i Afrika:
"Hvar äro de fordom rodnande kinderna? Hvar denna elasticitet hos foten
och i sjalen, som verkade så mycket, att jag kunde le åt alla mödor och
faror? Hvar den berghelsa, den jattekraft, som satte mig i stånd att tafla
med de infödda i att uthärda ytterligheterna af värme och köld, hunger
och törst och ansträngningar? Allt ar borta, borta för alltid! Sjalens krafter
äro ännu obrutna; men genom ständiga bekymmer, ständig oro och standiga ansträngningar har min förmåga till verksamhet flytt och qvarlemnat
blott en skugga afmitt fordna jag. Hvad har jag uträttat under dessa långa
ar? Hvad ar resultatet af alla dessa mödor. denna oupphörliga nötning pa
både kropp och sjal? Svaret, om det skall bli Zrligt. niaste ögonskenligen
icke säga mycket. Detta ar en vemodsfull blick tillbaka på femtedelen af en
menniskas lif, medan hon ännu ar i mandomens fulla kraft. Och icke desto
mindre vet jag, att jag icke varit sysslolös, att jag uträttat så mycket, som
någon menniska kunnat uträtta under liknande omständigheter, och med
denna ringa tröst måste jag finna mig belåten."1°
Strapatser, sjukdom, motgångar, äventyr. Men den 20 mars 1859
Sjön iVgumi, s 197.
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såg Andersson vid horisonten "en tydligt betecknad mörkblå
strimma", och kunde utbrista ett "Ah ha!""
60 å r tidigare hade Mungo Park stått vid Nigers stränder och
upptäckt att floden flöt åt öster i stället för åt väster som han trott.
Andersson hade gjort precis samma misstag: "Vid himmelen! utbrast jag, - vattnet flyter inåt hjertat af kontinenten, i stället att
uttömma sig i Atlanten!""
Den repliken kan stå for höjdpunkten i Anderssons upptäckarkarriär. Men den karriären följdes av en annan besläktad - imperiebyggarens.
Andersson måste h a växt upp under en väldig spänning mellan
d e två polerna - fadern med sitt brittiska gentlemannaideal och
modern med sin fattigsvenska bakgrund. Han måste mycket snart
ha fatt klart for sig att de båda bakgrunderna var oförenliga och att
han alltså måste göra sig av med den ena. Under en av sina
svåraste resor grips han av svårmod och skriver i dagboken: 'Jag
skulle tycka o m att slå mig ned i någon vacker trakt i Sverige efter
alla dessa vandringar - men fattigdomen!" Vid flera tillfallen
framhåller han med en blandning av stolthet och bitterhet att han
alltid bekostat sina resor själv - till skillnad från t ex Livingstone
som alltid lyckats attrahera gynnare. Pengar var ett ständigt
problem och efter Okavangoresan slog Andersson åtminstone tillfalligt upptäcktsresandet ur hågen och blev köpman.
H a n inrättade ett handelscentrum i Otjimbingue några mil
nordväst om nuvarande M'indhoek i Namibia. Han förvärvade
landområden. H u r han gjorde det och hur stora de var, vctjag inte
men alla som skriver om Andersson ä r eniga om att de var enorma.
H a n handlade med elfenben och hans boskapshjordar växte. Bekymren började när Andersson skulle driva sina djur till marknaden i Kapkolonin.
Handelsstationen Otjimbingue låg mitt i damarafolkets land. På
vägen ner mot Sydafrika bodde hottentotter av namaquastammen.
De ville inte tillåta Andersson att passera med sina djur av fruktan
for lungsjukan som grasserade bland boskapen. Andersson tvingade
sig igenom till Kaplandet d ä r han köpte två "små men vackra och
användbara m ä s ~ i n g s k a n o n e r " . ~ ~
Och därmed inleddes "the Andersson war", Xndcrssons långa
privatkrig mot hottentotterna. H a n lierar sig med damaras. Han
beskriver i Notes of trave1 in South Africa hur damarerna förtrycks
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av namaquas. D a r tillbakavisar han också längt och omständligt
anklagelserna att han skulle ha uppmuntrat damaras att slå sig
fria, att göra uppror mot namaquas. H a n skriver s5 länge och
övertygande om detta att läsaren osökt tanker på Anderssons
älskade Shakespeare: "Den damcn bedyrar för mycket, tycker
jag."
Andersson som led av en svår ögonsjukdom som tidvis gjorde
honom blind, Överlät i april 1864 ledningen av er1 boskapstransport
till cn van. Hottentotterna anföll, dödade nägra av Anderssons
man och tägade iväg med all boskap, 1600 nötkreatur och tusentals far och getter. Andersson skrev: "Gud, det a r sant, har sagt:
'Hämnden a r min'. Men jag menar att det finns och måste finnas
tillfallen d ä vi tillåtas att ta den i egna händer, och om det a r sä var
verkligen mitt fall ett sädant."14
Andersson lät sig utnämnas av damaras till "hövding och militarbefalhavare för återstoden av hans liv eller sä länge han själv
önskar bekläda denna befattning. Vi lova honom trofast och ovillkorlig lydnad under hans regering säval i inre som yttre
angelagenheter."'"ä
står det bl a i den proklamation som undertecknades av damarahövdingarna och som alldeles tydligt bar spär
av '4nderssons egna formuleringsideal.
Andersson mobiliserade 3 000 damaras och drog ut i krig. Han
försökte upprätta militär disciplin och lat bl a alrratta en man som
uppträtt 1-ärdslöst. E n riddare av den sorgliga skepnaden ledde
Andersson sina trupper. hled reumatism, febrig och lial\.blind:
" Hur ofta har det inte varit sä i mitt liv - ett lccnde ansikte med en
plägad kropp och mörk sinnesstämning under ytan.'""
Under den stora drabbningen hamnade Andersson mitt i kulregnet och utropade enligt egen utsago: "Vid Gud! H a r äro kulorna
lika talrika som b.jörnbaren i mitt hemlands skogar.""
Andersson träffades av fem kulor, en av dem splittradc ena benet
nedanför knät. Det gjorde honom till invalid för resten av livet.
Andersson och hans damaras vann slaget. Men damaras vagrade att förfölja och döda de flyende hottentotterna. Andersson spottar ut sitt förakt och sin alrsky for "undersätarna": ''Så a r det alltid
i vildarnas krig. Bra: säkerhet och allt sädant som en europi. förstår
att uppskatta vid ett tillfalle som detta, offras genast för plundri~lg
och röveri åtföljt av dct vildaste jubel och l ordning."'^
l*
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Anderssoii beskriver inte hur man bör bara sig åt för att plundra
och röva med ara. hlen med stolthet registrerar han krigsbytets
omfattning: tio tusen far och getter, tre tusen behornade nötkreatur, fyrtio hastar och sju eller ätta vagnar som forstördcs.
Segern knäckte Andersson, men bara tillfalligt. Han salde sin
handelsstation och for till Kapstaden dar hans ben längsamt laktes. Benskarvor värkte ut ur såret d a r myriader av maskar krälade.
Under konvalescensen arbetade Andersson pä sitt stora verk, Birds
of Damaraland. H a n skickade fåglar som han skjutit och stoppat
upp till museer i Europa, bl a till Lund och hemstaden \'iinersborg.
Efter ett år hade benet läkt ihop nägotsinar. Det \.ar visserligen
kortare a n det andra men han kunde gå utan kryckor.
Mer eller mindre ruinerad ätervande han till Damaraland.
Drömmen om kolonin och Andersopole fanns val fortfarande kvar.
H a n återupptog sin handelsverksamhet, men hade lärt sig att
boskap inte var nägon lyckad vara med tanke på lungsjukan och
svårigheterna att fa transporterna till K a p att fungera. Sa började
han handla med elfenben och strutsfjädrar. Framgängsrikt till en
början men som vanligt ändande i katastrof. Lagret av strutsfjadrar plundrades av hottentotterna.
Andersson insåg att han mäste söka sig en ny vag for att fora ut
varorna till havet. Norrut. Till Cunene, gränsfloden mot '4ngola,
som rinner å t väster och mynnar i Atlanten. Men för att säkra den
vägen måste han forst förhandla med portugiserna. S5 startade
han en ny expedition, den sista.
Till feberanfallen, ögonsjukdomen och den reumatiska varken
hade nu kommit invalidiseringen och blödande magsär. De vildsamma magsmärtorna trodde han berodde på dålig matsmältning
och gjorde därför länga ridturer timmar i sträck. Haltande och
tidvis helt blind tog han sig till slut fram till Cunene. H a n kom inte
ens i kontakt med den portugisiske kommendanten. Färjkarlarna
behandlade honom oförskämt, han blev sur och började atertaget,
nu så sjuk att han inte kunde gä utan måste baras. I juli 1867 dog
han någonstans nara gränsen mellan nuvarande Namibia och
Angola.
Skymningen föll over Kalaharis buskstäpp. Lägereldens lågor
smälte samman med kvallshimlen. En frän doft av griljerad gnufilé
spreds över nejden. Vi hade just tömt min fickplunta pä Glenfiddish. Andersson sa: - Låt oss kasta våra titlar ät hyenorna, Carl
Johan a r mitt namn.
Elden höll myggorna p ä avstånd. Vi åt laiige av %nufilén under
tystnad. Till slut kuride jag inte hälla iriig: - Broder Carl Johan,

vad a r det som har drivit dig? Vad a r det som har givit dig kraft att
uthärda alla dessa fruktansvärda strapatser?
- Gud, svarade han genast. Det blev tyst igen. Jag visste mycket
val att han visste att jag visste att sanningen inte var så enkel och
entydig. H a n fortsatte också mycket riktigt:
- Jag ville förbereda ci\riliserandet av vildarna. hlissionarerna
trodde att d e kunde omvända hedningarna forst och så eventuellt
civilisera dem. Jag var övertygad om att man måste göra tvärtom forst civilisera, så kristna. Inte kan någon som inte ar civiliserad
uppfatta det kristna budskapet. Fast ibland har jag tvivlat på att
det överhuvudtaget a r möjligt att civilisera dessa primitiva vildar.
- Broder Carl Johan flyr du från något eller söker du något?
- Jag har flytt från fattigdomen hemma i Sverige. Också från
skammen att vara oäkting. Namnet Andersson blev kant av samtiden om an icke av eftervärlden. Men du som inte a r fattig eller
oäkting vad flyr du ifrån när du reser?
Jag surnade till, det var jag som skötte frågandet:
- Du fann ingenting av det d u sökte - d u blev ingen David
Livingstone, inte heller någon Cecil Rhodes, du blev aldrig rik och
du förmådde aldrig vika en plats åt dig i historien.
- Det ä r sant, sa han och slog anspråkslöst ner ögonen, men jag
var i alla fall en populär reseboksforfattare och möjligen har jag
bidragit till att bredda vetandet inom de zoologiska och botaniska
disciplinerna.
Det var mörkt nu. Elden glödde fortfarande, tillräckligt for att
jag skulle se hans ansikte. Han tittade intensivt upp mot himlen.
Jag följde hans blick. E n stjärna rörde sig snabbt mellan de andra
stjärnorna - en satellit. En hyena klagade hjärtskärande långt
borta.
- Men broder Carl Johan, var det någonsin själva resandet som
drog dig eller var det bara behovet att bli kand och erkänd?
- Det var både-och. Men också något tredje. Behovet att rapportera om resan. E n resa i sig själv a r värdelös. R-feningsfull blir
den forst om jag förmår förmedla mina intryck och mina kunskaper.
- Jag vet, sa jag. M a n klämmer in resan i slagkraftiga formulcringar och bildkompositioner med gyllene snitt, diagonaler och
repoussoirer.
- Verkligheten i Afrika har förändrats och med den beskrivningen av den. Jag skrev for en viktoriansk publik som dyrkade
hjältar på jakt efter kartans vita fläckar. Din publik däremot är
misstrogen och bortskämd. Alltså måste du skriva om mig som du
gjort. Reservcrat med distans ucli en smula raljans. Fast 1-em som

helst kan läsa mellan raderna att d u innerst inne beundrar mig och
till och med ä r lite avundsjuk.
Jag tyckte inte riktigt om den vändning samtalet tagit, men det
låg något i hans påstående.
- Tank på att jag l e \ w i en genomupptäckt värld, sa jag.
- Visst, jag vet? det finns inga vita flackar kvar, inte p2 kartan.
Men vart d u a n reser så möter du ju människor, platser, företeelser
som ingen beskrivit före dig - i varje fall inte p5 just det satt som du
gör.
- Så kan man ju alltid saga. Det galler ju också om jag går ut på
gatan hemma.
- Just det.
- Resonerar man som d u skulle man ju aldrig ha anledning att
resa ut i världen.
- Nej kanske det.
- Och förresten en av charmerna med att resa a r j u att man kan
återvända, komma hem.
- Det a r bara d e som har något hem som kan komma hem.
H a n reste sig, tog på den platta hatten, hängde geväret över
axeln och gick in i mörkret. Sedan dess har han aldrig hörts av.
Andersson var en av d e första européerna i det land som idag
heter Botswana. men han var inte en av de första människorna där.

De första invånarna

Värmen stiger från öknen under oss. Vår Cessna hoppar omkring i
turbulensen ett par hundra meter över marken. Platt, torrt, grönt
med gulröd sand i flackar. Buskar, trad, tuvor, ett och annat trad.
Regnskurar hänger som valdiga smutsgrå pelare från himlen anda
ner till marken. Vi kryssar mellan dem. Då och d å bryter solen
igenom. Strålarna blixtrar i molnen som bildar mönster av skuggor
därnere i grönskan. Färgerna skiftar med belysningen från blåsvart
till gulgrönt.
Några hyddor, kor. Vi flyger in över det valdiga Okavangodeltat, solreflexerna i vattenytorna blandar. Sanden a r helt borta nu, i
stallet kärr och träddungar. Rakt under oss galopperar en hjord
giraffer skräckslagna mot ett skyddande snår. De verkar vanskapta, utan halsar i det ovanliga perspektivet uppifrån. Först nar \.i
passerat och ser dem frän sidan blir halsarna normala.
En störning i horisontlinjen, en liten upphöjning i plattheten.
Det a r dit vi ska, till kullarna i Tsodilo. Vi landar på flygfaltet, en
röjning i bushen med en vindstrut.
Australiens urinvånare, pygméerna, tasmanierna, indianerna i
Amazonas och på prärierna, bushmannen. Föraktade, förnedrade,
förföljda. 'gordens primitivaste folk" eller "de lägst stående
mänskliga varelserna" brukade det heta i etnografiska och antropologiska handböcker. Idag förstår vi bättre att uppskatta manniskor vars hela livsföring a r inriktad på att bevara den ekologiska
balansen i stallet för att rubba den som blivit det normala for oss.
Vi behärskar och skövlar, bushmannen bevarar och ingår som en
del i naturen. Vi tanker kortsiktigt, de handlar långsiktigt. Men det
a r förstås bushmannen som a r primitiva.
Det pågår en ständig diskussion i Sydafrika mellan svarta och
vita om vem som först paxade for området. Dc vita hävdar att inga
människor bodde i södra Afrika nar de holländska emigranterna
först landsteg på 1600-talet. Det a r inte sant, säger de svarta, våra
förfader fanns d a r långt före de vita. Meningen med den diskussionen a r förstås att den som forst fanns på plats ocksa har ratt till
landet. Men skulle man gå efter sådana kriterier s2 skulle varken
svarta eller vita ha några rättigheter i södra Afrika. Bushmannen
har funnits har inte i hundratals å r utan i tusentals.

Kalahari

Bushman förresten. Det finns ingen anledning att arivanda de
vitas föraktfulla beteckning, inte heller dc svartas som ar masarze~a.
Det egna namnet a r "san" och det tanker jag använda i fortsattningen.
De svarta stammarna trängde söderut, de vita stammarna norrut
och mellan dem klämdes sanfolket. San besatt en del egenskaper
som de mäktiga fienderna aldrig kunde förlåta eller acceptera. Det
första var att san försvarade sig. Med list och våld och värdighet.
Intränglingarna la beslag pa vattenhiil och kallor, jagade pä
sanfolkets traditionella niarker och slog ilijiil de människor som
kom i deras vag. San i sin tur försökte efter basta förmåga döda och
plundra bland de svarta och vita fienderna. Men vad förmår
förgiftade pilar mot eldvapen; fotfolk mot hastar?
Slutgiltigt dömda blev sanfolket nar boerna drog iväg norrut på
sitt stora trek? utvandring, undan engelsmannen. Gevärsskott och
psalmsång ekade bland kullarna i Transvaal och Oranjefristaten.
Guds utvalda folk spred död och förintelse bland de svarta fienderna och bland san. Mot san organiserades rena utrotnirzgsespeditioner.
Det fanns en egenskap hos sanfolket som boerna antagligen hade
ännu svårare att smälta a n deras försvarsvilja - san hade ingen

som helst känsla för privat egendom. San förstod inte att mark eller
boskap eller vatten kunde agas, d e ägde själva ingenting. Efter en
lyckad jakt d å kött fanns i överflöd deladc de alldeles självklart
med sig och d e förväntade sig att andra skulle göra likadant. blen
boerna delade inte med sig.
San drevs ut ur Sydafrika eller tämjdes och förslavades. Mycket
vanligt var att sanbarn kidnappades och såldes till boerna som
slavar. I Schapera, val den störste sanauktoriteten; u ppg er i att
mellan åren 1785 och 1795 dödades 2 504 san och 669 tillfångatogs
enbart i Roggeveld som ä r en del av Kapprovinsen. Idag finns
knappast några san kvar i Sydafrika överhuvudtaget. Före d e stora
utrotningsexpeditionerna på 1700- och 1800-talen uppskattas antalet till minst 10 000, förmodligen fanns det betydligt fler. Så sent
som vid senaste sekelskiftet lär vita bönder i Grootfonteindistriktet
ha ansökt om tillstånd hos myndigheterna att utrota hela sanfolket.
Ett liknande öde mötte san i Basutoland, nuvarande Lesotho
och i sydvästafrika som var en tysk koloni fram till och med första
världskriget.
Nu var det inte enbart de medvetna och planerade utrotningsexpeditionerna som decimerade sanfolket. Sjukdomar, särskilt malaria har varit och a r fortfarande en vanlig dödsorsak.
Idag bor d e flesta san i Kalahariöknen framförallt i Botswana.
Ingen vet exakt hur många som överlevt. Siffran 40000 brukar
namnas. Men det a r svårt att veta riktigt hur man idag ska
definiera en san. Antalet "rena" san minskar. Dels blandas de med
de omgivande folken, dels förändras deras livsmönster genom att
de i allt större utsträckning överger sin jakt- och samlartillvaro och
tar anställning hos vita eller svarta boskapsagare.
Det a r irite svårt att förstå att Tsodilo Hills a r insvept i legender,
sägner, magi, att det ä r befolkat av förfaderrias andar som girigt
vakar över sina hemligheter. Kullarna höjer sig alldeles omotiverat
över en väldig ofruktbar öken. Mellan kullarna frodig grönska,
vilda djur och vatten. Stora klippblock av säregna formationer som
måste ha travats ovanpå varann alr urtidsjattar. Och dessemellan
alldeles jämna släta bergväggar. Och p; bergväggarna klippmålningar.
Ingen vet när klippmålningarna gjordes, inte heller vem som
gjort dem eller varför. Bushmansmålningar brukar det heta och
beträffande dateringen s'å sägs det att de i varje fall inte tillkommit
under d e senaste två hundra åren. Kanske är dc tusentals år
I
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gamla. Ett a r säkert - dagens sanfolk \.et lika lite som dagens
vetenskapsman nar vem målat det och \varför. Eller är det inte
säkert? S a r jag frågade Barrie, en engelsman som i många a r
intresserat sig for san och for klippmålningarna, så log han och sa
att han inte längre a r saker på nånting. Han har frågat många san
men ingen har kunnat eller kanske velat ge någon som helst
information.
klot oss l p t e giraffer, gnuer, antiloper, bufflar rnåladc i skarp
rödbrun farg som framställts av blodstensmalm. P5 en klippvägg
fann vi också manniskofigurer. Man med valdiga erigcrade fallosar
som naturligtvis kan vara en vanlig fruktbarhetss).mbol men som
enligt vissa forskare tyder på att det a r san som målat figurerna.
Sanmannens penisar befinner sig nämligen ständigt i horisontellt
läge, i halverigerat tillstånd. Aven kvinnorna ä r framställda med
en typisk sanegenhet nämligen valdiga bakdelar. Steatopygi taigsate - kallar antropologerna detta fenomen. Det finns ytterligare något som tyder på san som upphovsman. På en del klippväggar
finns avtryck av händer som a r så sm5 att de antingen måste ha
,gjorts av barn eller av san. O m meningen med handavtrycken kan
\,i bara gissa. Kanske har de gjorts på lek eller kanske är de
konstnärens signatlir eller kariskc har dc rilagisk-religius bet!.dclsc.
K a n inte målningarna vara en sorts graffitti, väggkludd som

begåvade målare sysslade med för att lindra fritidsproblemen t ex
under regntiden? Nej därtill ä r de alltför utstuderat placerade. En
del sitter så högt att konstnärerna eller konstnären måste ha anvant en sorts ställning för att nå upp. Det gör man knappast om
man bara kluddar. Inte heller vaber man platserna for målningarna så omsorgsfullt. Nästan genomgående finns d e på släta bergväggar som lutar utåt eller har ett klippöverhang så att inte regnet kan
komma å t att skada. Eller gör jag ett felslut nu? Ar det i stället så
att det funnits många fler målningar men att bara d e som placerats
på skyddade platser a r bevarade? Idag lär det i alla fall finnas ca
1 400. Men ingen har gjort någon systematisk kartläggning,
Barrie tar oss med till en liten sanby i närheten. D a r finns bara
gamla man, kvinnor och barn. De unga mannen a r ute och jagar.
En mycket gammal man, "säkert minst 50" kommer fram till oss
och halsar på Barrie. Ansiktet ä r fullt av djupa rynkor. Och magen
hänger i veck. Det påstås att vecken på magen beror på de våldsamma växlingarna mellan svalt och överflöd. Nar jaktlyckan varit
god äter folk kopiöst. Under andra perioder kan det gå dagar utan
annan mat ä n en enstaka rot eller griishoppa.
..
Det finns d e som hävdar att kvinnornas "talgsate" fungerar
ungefar som kamelens puckel. Under goda tider lagras mat och
dryck d ä r som sedan förbrukas i tider av brist. Men andra hävdar
att sådana teorier ä r nonscns. Varför inte acceptera att människor
har fysiska olikheter utan att avvikelserna från vad vi anser normalt måste hänföras till en funktion?
Barnen närmar sig och strax efter kx~innorna.De ställer sig i en
ring runt oss och talar med sina typiska klickljud som låter som en
pisksnärt eller som en kork som dras ur en flaska. Miriam hllakeba
briljerar med det i sin "Klicksong". klen hon ar Xhosa och experterna säger att det ä r en helt annan sorts klickljud än sanspråkens.
3 icke-san har
Bara hos san finns det fyra olika klick1,jud. hlvcket f
lyckats lära sig förstå något av sanspråken och ännu firre talar det.
En kvinna tar av sig sitt halsband av strutsäggsskal och räcker
fram det. - Ni kan köpa det om ni vill, säger Barrie. Det kostar 3
pula.* Och pilbågen som den gamle mannen har kostar 7 pula. Det
ar jag som har lart dem ta betalt och också satt priserna. Tidigare
gav de bara bort sina tillhörigheter om de sag att en besökare var
intresserad. Jag tyckte det var fel.
- Vad använder de pengarna till?
- hlest till öl: hemtrjort ö1 som de köper i en hy i närheten.
- Dricker de mvcket?
*

1 pula = 5 svenska kronor

Tobak och sprit ar eftertraktade civilisationens välsignelser fur sanfolket

- Alkoholism bland san ar ett fruktansvärt problem. Men det a r
klart att d e använder också pengarna till annat, kläder och filtar
t ex. Det kan bli kallt har på vintern. Och det verkar som om de
börjar lära sig att samla på tillhörigheter. Bli "civiliserade" med
andra ord.
Ja. sarifolken kommer att lära sig uppskatta ägodelar sa småningom. Men ingen ska fa mig att tro att det ingår i den mänskliga
naturen att samla på sig prylar. Det lär vi oss. Skulle vi ocksä
kunna lära oss att avvara agodelar?
Jag bjuder de gamla mannen på cigarretter, tänder med en
tandsticka.
- Kan ni göra eld utan tändstickor3
Gubbarna nickar och ler. Eri av dem letar ratt på ett par pinnar.
Han tar Gam sitt spjut och med den platta spetsen som också
fungerar som kniv skar han ut en skåra i en av pinnarna. H a n
lägger pinnen på spjutspetsen, tar en annan pinne och snurrar den
mellan handflatorna i den skara han nyss gjort. Den andra gubben
hjälper honom. Tillsammans snurrar de pinnen i ett par minuter.
Det börjar ryka, det bildas lite glöd i skåran som dc häller över på
spjutspetsen. De tar ett knippe torrt gräs, häller glöden över det
och blåser. E n eldslåga flammar upp och bagge utstöter ett högt,
vad jag föreställer mig triumferande rop.
Jag besöker samrna by ett ä r senare. Den ligger kvar pä samma

ställe med samma människor. Det kommer inte många besökare
hit men tillräckligt många ändå för att invånarna ska ha blivit
tydligt turistifierade. Båda gubbarna har nu yllekoftor på sig. De
pekar på Tsodilo Hills och säger frägande ett ord på engelska,
"painting". Jag nickar och en av gubbarna tar genast av sig sin
kofta och stär dar spritt naken så när som det lilla höftskynket.
Han tar sin bäge ocli sitt koger som hänger i ett trad. Han är
beredd att uppträda som fotomodell och han vet precis vad han
skall ta betalt - 2 pula.
Men fortfarande lever många små sangrupper i Kalal-iariökneil
oanfäktade av våra värderingar. Inget individuellt agande, ingen
hierarki, särskilda ledare existerar inte. De lever nära naturen och
livnär sig på jakt och på att samla ätbara växter. Aldrig ensamma,
alltid tillsammans. E n individ skulle inte klara sig i kampen mot
naturkrafter och rovdjur. De lever i en sorts primitiv kommunism.
Marx uttrycker det så har pä tal om prod~iktionsförhållandenai
ursamhallet: "Denna primitiva typ av kollektiv eller koopcrativ
produktion var naturligtvis resultatet av den isolerade individens
svaghet och inte av produktionsrnedleris församhalligande."' Som
en logisk följd av det gemensamma samlandet och jagandet delas
ocksä d e gemensamma produkterna av insatserna lika. Det blir
ingenting till övers att livnära drönarklasser som präster och adel.
De lever for dagen ur hand i mun ständigt pä jakt efter föda.
Samlandet och jakten måste ske på "riktigt" satt, dvs ingenting
får förstöras eller dödas i onödan. Skulle någon missbruka naturen
så hämnas Det högsta varat t ex genom att inte låta det regna. Allt
som a r skapat - växter, djur, människor - har samma ratt att leva
och allt levande bildar likvärdiga element i naturen. San jagar och
dödar aldrig mer an vad de vet att d e kan göra av med. De försöker
aldrig lagga u p p några större förråd av föda.
De har inga fasta bostäder eller byar eftersom de ständigt måste
flytta efter födan och vattnet. Nar ett vattenhål börjar torka ut och
växterna runt det börjar ta slut a r det dags att bryta upp. Till en
viss grad kan dock san klara sig utan vattenhål. Det finns många
andra satt att komma ä t vätska. O m de nedlagt ett djur dricker de
blodet och dessutom innehäller magsäcken vätska. De filtrerar
maginnehållet genom gräs och dricker magsafterna. De söker upp
vilda meloner, d e s k tsamamelonerna som innehåller mycket vatten. Och den märkvärdigaste metoden av alla som många författare och forskare beskrivit a r att suga upp vatten. De virar gräs om
ena anden av ett långt strå som d e sticker ner i sanden. Genom att
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suga länge och intensivt kan de G upp tillräckligt med vatten bäde
för att slacka sin törst och fylla ett strutsägg som används for att
forvara vattnet.
Dct finns mycket som tyder pä att det snart ar slut med san som
samlare och jägare. Allt fler borrhål kommer till 4 Kalahari och
naturligtvis dröjer dc sig kvar så länge som möjligt i närheten.
Kanske går pä det sättet något av den traditionella överlevnadsformågan förlorad.
Tydligast marks forandringarna i västra Botswana, i Ghanzidistriktet. Dar bor mänga vita boerättlingar \,ars förfader kom dit i
slutet av 1800-talet pä uppmaning av Rhodes som ville skapa en
buffert mellan Tyska sydvästafrika och Bechuanalarid. Mänga av

dessa boerattlingar har lagt under sig väldiga jordområden som de
inhägnat for att kunna driva boskapsskötsel på ett rationellt satt.
Staketen håller boskapen instängda men de vilda djuren utestangda. De hindras i sina naturliga rörelser på jakt efter vatten och bete
och därmed minskar också sans möjligheter att jaga.
Det har gjorts sociologiska undersökningar om förhållandena
bland san hos de vita boskapsagarna i Ghanzi. Gary M7 Childers
sammanfattar situationen: "Den vanligaste attityden bland dem
som lever på farmerna kan beskrivas som en intensiv men halsosam otillfredsstallelse med situationen. De blir allt högljuddare när
det gäller deras problem och orättvisor som de marker håller kvar
dem långt efter de övriga i amh hall et."^
Tusentals san arbetar idag hos vita farmare som cowboys, inseminerare, staketerare. De börjar förstå att de ar medborgare i ett
land och att det medför inte bara skyldigheter som att betala skatt
utan också vissa rättigheter. Och officiellt har förstås också san
samma rättigheter som alla andra. Synen på san idag är helt
annorlunda an bara for något decennium sedan.
Ingen ger längre öppet uttryck for sitt förakt, alla talar om de
märkvärdiga, närmast gulliga bushmannen. Antropologer kommer
resande från hela världen med måttband och mäter höjd och bredd
och tjocklek. De räknar tänder och tar blodprov, filmar och fotograferar. På samma satt som zoologerna gör med gorillor och
ormar. Så kräver de att regeringen ska anordna reservat for att det
ursprungliga bushmanslivet ska kunna fortgå. Det ar en snabbt
försvinnande kultur, säger de, vi måste handla snabbt om den ska
bevaras.
Och regeringen med sin multirasiala ideologi ar naturligtvis
ivrig att demonstrera for de rasistiska grannarna i söder att i
Botswana görs ingen åtskillnad mellan etniska grupper. Alla behandlas lika och alltså kan man inte vidta speciella åtgärder for
san.
En vanlig uppfattning ar att san bör integreras i det botswanska
samhället med det snaraste. De bör t ex få möjlighet att bli boskapsägare.
Andra menar att det vore klokt ur många synpunkter att avdela
- reservera om man nu vill använda ett kontroversiellt ord områden for san. Dar skulle endast san få lov att jaga. Det skulle
inte betyda att de måste göra det men de skulle kunna ha ett val
mellan att bli bofasta eller fortsatta sitt gamla liv. Dessutom skulle
' Gary W Childers, Report on the Sur~~ey/lnuestigation
of the Ghanzi Farns Basarna
Situation, Gaborone 1976.

"sanreservat" bevara jorden bättre eftersom vilda djur knappast
åstadkommer erosion men det gör boskap. Liz LVily, tidigare Bushman Development Officer pläderar for särskilda områden för san:
"Har vidtar majoriteten åtgärder for att se till ?tt en minoritet inte
lämnas efter - det är en oerhörd skillnad på apartheidpolitiken på
andra sidan gränsen i Sydafrika dar en minoritet hindrar majoritetens framsteg och
I stället for att rent ut tala om san eller bushmän infördes
begreppet "avsides boende och mycket fattiga". Det skulle inte
verka rasistiskt genom att peka ut en etnisk grupp utan kunna galla
alla. Men det har knappast hjälpt san. Förutsättningen är ju att
det finns en verklig vilja att hjälpa de allra fattigaste i landet. Det
finns inte så mycket som tyder på att det finns en sådan vilja i
Botswana.
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Kamp om jord och själar

Atskiiliga hundra å r innan d e vita först slog sig ner i södra Afrika
hade bantustammar från norr dragit ner till vad som idag ä r Natal,
Transvaal och Kapprovinsen. De var jordbrukare och boskapsskötare, halvnomader som slog sig ner en tid på cn plats och sedan
drog vidare när marken var avbetad. De var korgflätare och krukmakare, de drev järngruvor, smälte jarnet och tillverkade föremål
av järn - verktyg och redskap för jordbruk, vapen för jakt och krig.
De handlade också med jarnet och med hudar och skinn. Ett
visst välstånd ledde till att befolkningen växte och därmed tvingades expandera. Med lätthet drev hantustammarna bort ellcr förslavade san och khoikhoi och spred sig så småningom över stora delar
av södra .4frika.
Enligt traditionen bodde på 1600-talet hurutshestammcn i nu1.arande Transvaal. Hövdingen hette Malope, tydligen en sorts afrikansk Jakob som hade många söner och ättlingar, alla grundarc av
stammar som idag lever i Botswana. Den forsta som bröt sig ur var
Kwena och ända in i modern tid har kwenastammen vördats som
den äldsta och förnämsta i Botswana. Andra stamgrundare hette
Kgatla, Ngwato och Ngwaketse. Någon gång på 1700-talet vandrade dessa stammar in i nuvarande Botswana.
Från omkring 1800 ökar vår kunskap o m dessa stammars öden.
Det är ingen uppbygglig historia. Den handlar mest om krig,
övergrepp, plundringar, flykt. Inbördes strider mellan stammarna,
strider mot de vita och strider mot erövrare från söder och från
norr - zulu och matabele.
Zulunationen växte fram p5 1820-talet under ledning av Shaka.
Shaka måste ha varit ett militärt geni. H a n organiserade sin armé i
regementen, avskaffade de traditionella kastspjuten och införde
assegajer - lansar och oxhudssköldar. Järnhård disciplin där minsta
tecken till feghet straffades med döden. De traditionella hövdingarna åsidosattes och fick ge plats för militärt dugliga officerare. Han
införde cn ny stridsmetod. Trupperna ställdes upp i form av en
nymåne och omringade under striden fienden. Zulu besegrade alla
andra hantustammar i Natal och Zululand.
Krigen fick våldsamma följder. Hela stammar flydde undan de
segrande zulu. Over Drakensbergen upp till Transvaal och in i

Botswana på jakt efter nya bosättningsområden. Det bör-jaad bli
trångt on1 utrymme. En följd av det blev t ex for k ~ ~ e n a s t a n - ~ m e n s
del att d e inte Ianqre
kunde fortsatta med sin halvnomadiska
tillvaro. Deras ekonomiska system forandrades i grunden. De
tvingades bli bofasta och därigenom leva ett mycket farligare liv.
De kunde inte som tidigare flytta till nya områden om en skörd
skulle slå fel. De måste lita till jordbruket i mycket större utstrackning även om de naturligtvis fortfarande kompletterade med jakt
och boskapsskötsel.
I kampen om jorden deltog inte bara bantustammar. En vit
stam började röra på sig från K a p och norrut - boerna. Under
1820- och 30-talen införde engelsmannen en rad reformer och
förändringar i Kapkolonin. Engelska blev det officiella språket i
stallet for holländska, religionsfrihet infördes, slaveriet avskaffades
och de svarta fick medborgerliga rättigheter, Boerna som drev sina
jordbruk med slavar motsatte sig naturligtvis reformerna. Den
brittiska regeringen bestämde också att jord hädanefter skulle
säljas på auktion i stallet for att helt enkelt utnyttjas av den som
först kom till platsen. Dessutom vägrade regeringeri att flytta gransen mot Xhosafolket österut for att ge plats åt landhungriga boer.
En kvinna tolkade boernas reaktion så här:
". . . de skamliga och orättvisa åtgärderna riar våra slavar frigavs: och
ändå var det inte så mycket deras befrielse som fick oss att reagera sa
starkt, det var mer det att d e kom på lika fot med kristna, tvärtemot Guds
lagar och rasens och fargens naturliga skillnader så att det blev outhärdligt
for varje anständig kristen att höja sig under ett sådant ok; därför drog vi
hellre iväg så att vi kunde bevara våra rena läror.'"
Ja, boerna drog iväg på sitt stora trek. I tusental vandrade d e
norrut under ständiga strider med zulu och xhosa. De grundade
republikerna Oranjefristaten och Transvaal. De blev från första
stund ett direkt hot mot tswanastammarna och det hotet kvarstår
a n idag.
Ett annat hot kon1 från Mzilikaze, en av Shakas läraktigaste
elever. Mzilikaze som var hövding for matabelestammen bröt med
zuluerna och drog iväg mot nordväst. Nar boertreket nådde Transvaal fanns matabele där. Efter hårda strider tvingades matabelearmén iväg norrut och grundade en ny huvudstad Bulawayo i
nuvarande Zimbabwe. Härifrån gjorde Mzilikaze upprepade attacker mot tswanafolken och tvingade dem västerut mot Kalahariöknen.

'
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Men pä 1840-talet avtog raiderna och matabeles inflytande över
tswanafolken. I stallet ökade trycket söderifrån. Svart päverkan
blev vit. En allt stridare ström av vita vällde in över tswana.
Handelsman, missionärer, krigare. Ibland nar intressena sammanföll gjorde de gemensam sak. Livingstone skriver t ex om köpmannen:
"Mina iakttagelser i detta ämne har ingivit mig en särdeles livlig önskan
att kunna bidraga till att Afrika blir en produktionsort for råmaterial åt de
europeiska manufakturerna, ty härigenom kan vi inte blott göra ett slut på
slavhandeln utan också införa negerfamiljen i den nationernas stora samfundskropp, i vilken ingen enda lem kan lida utan att aven den andra har
känning därav."*

Handeln ändrade helt karaktär både till innehåll och omfattning.
Tswanastammarna hade i ganska ringa omfattning bytt varor med
varandra - skinn mot metall\~aror mot boskap. De europeiska
köpman som nu uppträdde på scenen var mest engelsman. De
intresserade sig framförallt for elfenben något som tidigare knappast förekommit som handelsvara. Tidigare hade varorna burits
pä mannisko- eller äsneryggar. Nu kom köpmannen rullande i
väldiga vagnar dragna av 10 oxar eller fler. I nordlig riktning var
vagnarna lastade med gevär och ammunition, i sydlig med elfenben. Rivaliteten mellan tswanastammarna trappades upp. Vem
kunde leverera mest elfenben och fa mest vapen och bli starkast?
De engelska köpmannen var välkomna och kanske också boerna
till en början, nämligen nar de besegrat och drivit iväg matabele.
Men boerna menade att just därför att de befriat landet hade de
rätt att behandla befolkningen som slavar. Livingstone citerar en
afrikan: "Mosilikatse var grym mot sina fiender och mild mot de
besegrade, men boerna dödade sina fiender och gjorde sina vänner
till s l a ~ a r . " ~
Att engelsmannen sålde vapen till tswana betraktade boerna
som ett allvarligt hot. Inte sä att de fruktade anfall från tswana.
Men boerna ville expandera norr- och västerut frän Transvaal och
slavarna genom de
d e ville förse sig med slavar. Att d e presumti~fa
brittiska vapnen blev i stand att försvara sig passade inte in i
boerplanerna.
Boerna krävde av kwenakungen Sechele att de brittiska köpmannen skulle kontrolleras och deras resor begränsas, att köpmannen inte skulle fa utsträcka sina resor till sjön Ngami i norr dar
David Livingstone, Reseberättelser. forsta delen. Uddevalla 1977. s 42.
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tillgången på elfenben föreföll obegränsad, och framförallt krävde
de att Sechele skulle köra iväg Livingstone.
Sechele sa nej till alla krav: "ag har blivit gjord till en oberoende hövding över detta land av Gud och icke av er. Jag besegrades
aldrig av Mosilikatse, som fallet var med de stammar över vilka ni
härskar, och engelsmannen ä r mina i ann er."^
I augusti 1852 slog boerna till. De anföll i närheten av Kolobeng
och dödade 60 kwena. 200 kvinnor och barn togs till Gnga och blev
slavar. Livingstone och hans familj var bortresta och klarade sig,
men deras hus förstördes helt.
Grunden till Livingstones hus finns fortfarande kvar och syns
tydligt över gräset. Mer a n två rum kan knappast huset ha innehållit. På en minnesplatta kan man läsa: "Here dwelt Dr. David
Livingstone missionary and explorer from 1846 to 185 1."
Några snår h a r vuxit u p p framför huset men tänker man bort
dem så har man en svindlande utsikt ner över sluttningarna mot
Kolobengfloden. Till höger om huset ganska branta kullar som en
ås. De skyddar huset som ligger på en lägre kulle. Till vänster en
backe med väldiga flyttblock, där ligger Livingstones son begravd.
Långt borta i landskapet skymtar en kraftledning och telefontrådar. Stora, for mig namnlösa fjärilar. Svalor, kanske hemifrån. En
örn ligger på orörliga vingar och kollar läget. Flugsurr, getingar,
koskällor, jetplan. Skönt, harmoniskt, fridfullt.
Det antal sjalar som Livingstone frälste under sina å r vid London Missionary Society i Afrika kan antagligen med lätthet räknas
på ena handens fingrar. M a n kan alltså hävda att Livingstone var
ganska misslyckad som missionär. Men ett budskaps framgång
berorju inte enbart på budbäraren utan också på mottagaren. O m
de presumtiva mottagaresjälarna inte tycker sig ha behov av kristendomens ljus så hjälper det inte att ljusbäraren a r aldrig så
energisk och övertygande.
Uppfattningarna om hur man ska värdera Livingstone och andra missionärer i Afrika har växlat genom tiderna. Stanley som ju
fann Livingstone satte en lysande gloria på honom. Därigenom fick
också Stanley själv del av glansen. Missionärernas insatser i Afrika
överhuvudtaget ifrågasattes knappast under mitten och slutet av
1800-talet. Under 1 goo-talet a r det möjligt att pendeln ibland
slagit över väl långt åt andra hållet. Missionärerna har ofta frånkänts uppriktiga humanitära bevekelsegrunder och karakteriserats
som vägröjare for giriga och brutala exploatörer. Utan missionärer
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och deras främmande värderingar skulle Afrika funnit en egen och
mindre smärtsam väg mot nya och mänskligare samhällsformer,
säger en del.
Missionärernas kritiker, inte minst bland afrikanerna själva,
idylliserar gärna d e förmissionära afrikanska samhällena. Det finns
en tendens att glömma eller förtränga att det Afrika man frammanar redan drabbats av européernas intresse. Slavhandlare, elfenbensjägare, vapenförsäljare. Många missionärer förde en ständig
kamp mot samvetslösa europeiska exploatörer och arabiska slavhandlare. Samtidigt som d e alltså i likhet med Livingstone prisade
handelns välgörande verkan.
Vad man kan anklaga missionärerna för särskilt under 1800talet var deras monumentala kulturella arrogans, deras etnocentricitet och deras totala brist på förståelse for lokala sociala strukturer. Till varje pris skulle kristen tro och europeisk livsstil införas.
Men motståndet var segt. Det dröjde länge innan de sociala mönstren bröt ihop, inte förrän ekonomiska förändringar banat väg för
nya tänkesätt - konkurrens, monogami, synd, de dödas uppståndelse, enskilt ägande, ackumulering av rikedomar.
De tidiga missionärerna måste ha haft en fullständigt hopplös
uppgift. De kunde inte förstå att afrikanerna inte tog cmot deras
budskap. De tröstade sig med den förklaring som förekommer än i
dag - negerns efterblivenhet. Men Livingstone var inget dumhuvud. H a n insåg att t ex invigningsriter och polygami - som rnissionärerna fördömde - var viktiga och funktionella element i stammarnas överlevnadsmönster. H a n förstod också att ett samhälle
som fungerar inte ä r särskilt mottagligt för en främmande religion.
Slutsatsen blir: Vill man införa en främmande religion så måste
man se till att samhället upphör att fungera. Det var alltså en
"fruktansvärd nödvändighet x att ge fritt spelrum för brutala
kolonialister."
Men när Livingstone kommit så långt i sina slutsatser hade han
hoppat av från missionerandet och blivit upptäcktsresande. Och
därmed försvinner han bort från Botswanas horisont mot Zambesi,
Viktoriafallen och mot ett fafangt sökande efter Nilens källor.

i

Li~,ingstone's.4j?ican,/ournal 1853-1856, ed I Schapera. London 1963; vol 1, s 234

32

Järnvägen -fragment av en dröm

Att åka tåg i Botswana det a r att återuppliva något av barndomens
förtjusta skräck. Samma våldsamma skakningar och skendunk,
samma öppna förbindelse mellan vagnarna dar man försiktigt men
så snabbt man kan tar sig från vagn till vagn medan tågljudct
bedövar hörseln och fartvinden synen. Också samma vackra trasniderier i inredningen och samma stora skvalpande vattenflaska.
Men nog finns det också skillnader.
Tågforaren och konduktören ar vita, städarna och uppassarna
svarta. Fyra klasser från träbankar till plyschsoffor. I sovhytterna
falls ett bord ner från väggen nar uppassaren kommer med middagsbrickan. En förstaklasspassagerare behöver inte besvara sig
med att gå till restaurangvagnen, maten kommer till honom.
Rhodesian Railway står det med sirliga guldbokstäver på vagnarnas sidor. Ett rullande järnvägsmuseum kan det tyckas men det
a r mycket mer ä n så.
Ändlösa godståg rullar dag och natt i transit genom Botswana
med plomberade godsvagnar från Durban eller Kapstaden på vag
mot Zimbabwe. Också öppna vagnar högt lastade med varor dolda
av presenningar, som under sanktionstiden verkade hemlighetsfulla, väckte nyfikenhet. Vad dolde sig under presenningarna? Säkert
allt det som sanktionerna skulle undanhållit Rhodesia - maskiner,
olja, kanske vapen.
Järnvägen a r också livslinjen for Botswana. Med jarnvag kommer alla de förnödenheter som ett industrilöst u-land utan hamn
behöver och med jarnvag exporteras de råvaror som a r attraktiva
nog att finna köpare i i-land.
Jarnvagen genom Botswana ä r ett fragment a\, en dröm, en
väldig imperiedröm framsprungen ur den väldigaste av imperiebyggare - Cecil Rhodes. Drömmen: Att bygga en jarnvag på ett
sammanhängande brittiskt område tvärs igenom Afrika från K a p
till Kairo. Afrikas karta måste fargas röd av brittiska kolonier och
protektorat från norr till söder. Jarnvagen förutsatte att kartan
fargades röd och rödfargningen förutsatte en jarnvag.
Men det fanns andra farger som gärna ville rinna ut över Afrikas
karta. Portugisernas gröna, belgiernas gula och kanske framförallt
den tyska blå fargen. Och mitt i drömmens vag låg boerrepubliken
Transvaal.

Skulle man pä typiskt viktorianskt satt personifiera motsattningarna och upphöja d e politiska kändisarna till en betydelse de inte
alltid har, d ä skulle man havda att huvudrollsinnehavarna i södra
Afrikas drama vid slutet av 1800-talet hette Cecil John Rhodes och
Stephanus Johannes Paulus Kruger.
Rhodes - engelsman som kom till Sydafrika for att bota sina
sjuka lungor, som for tillbaks till Oxford ett par ä r inte i första
hand for att studera utan for att utbilda sig till gentleman.
Kruger - boer, bondsk, strängt religiös.
Rhodes - finansgeni, parlan~entsledamotoch premiärminister i
Kapkolonin.
Kruger - överbefalhavare och president i boerrepubliken Transvaal.
Rhodes - en bergfast tro på den brittiska rasens och den brittiska
civilisationens Överlägsenhet.
Kruger - en bergfast tro på boerrasens och boercivilisationens
Överlägsenhet.
Rhodes o m Kruger: "Nar jag ser honom sitta där i Pretoria med
Bechuanaland förlorat och andra landomräden runt omkring
ocksä förlorade ur hans g r e p p . . . j a g tycker synd om honom."'
Kruger o m Rhodes: "ag tycker inte om den unge mannen; han
ar for snabb for mig; han berövade mig Norden. Jag förstår inte
hur han bar sig ät, men han sover aldrig och han röker inte. Den
unge mannen kommer att ge mig bekymmer om han inte lämnar
politiken och sysslar med något annat. Kapplöpningshästen ar
snabbare an oxen, men oxen kan dra större last. Vi Tar val se."'
Konflikten - en av konflikterna - gällde vägen mot norr "Suezkanalen mot det inre". Transvaal ville expandera i samma
riktning och allts; uppfattades Transvaal som ett hinder. Den s k
"Missionärsvagen" gick väster o m Transvaal och vidare norrut
genom nuvarande Botswanas bördiga östra delar upp till Mashonaland och Matabeleland, nuvarande Zimbabwe.
Boerna i Transvaal betraktade vägen som sin och tillät sig att d å
och d å överfalla och rana resenärer, En del boer utvandrade från
Transvaal. De agnade sig ät röverier, stal boskap och hastar. De
engagerade sig i hotswanernas stamstrider mot löfte att få land. I
början av 80-talet grundade de t v i små boerrepubliker - Stellaland
och Goshen. De lag mitt p2 hlissionarsvagcn. de sparrade yagen
mot norr.
Rhodes försökte fä Kapkolonin att ingripa utan "the Imperial
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faetor" som han kallade det, dvs utan hjälp från det brittiska
moderlandet. Men Kapkolonin var inte intresserad vare sig; av
vägen mot norr eller av Matabeleland och Mashonaland. Och
alltså inte heller av området däremellan, Bechuanaland. Och England ville inte d r a på sig kostnader for ytterligare koloniscringar
eller förpliktelser.
Men 1884 fick Rhodes hjälp från oväntat håll. "The scramble fUr
Africa" hade börjat. Tyskland började kolonisera Damaraland och
Namaqualand i sydväst - nuvarande Namibia. Alltså de områden
som Charles John Andersson ett par decennier tidigare försökte
kolonisera. Frågan var nu om tyskarna skulle stanna där eller om
de skulle fortsatta att tränga mot öster. Vad var det som hindrade
att tyskarna marscherade anda fram till Transvaal och gjorde
gemensam sak med boerna? Bechuanaland!
Det brittiska lejonet röt till. Rhodes hade ingen möjlighet att
undvika "the Imperial factor". Boerrepublikerna Stellaland och
Goshen slöks i en munsbit och gjordes till den brittiska kronkolonin Bechuanaland. Många å r senare inkorporerades området med
Kapkolonin. Så Rhodes kunde ändå till slut triumfera. Idag ä r
området ett av Sydafrikas "homeland" - Bophuthatswana.
Norra delen av Bechuana blev ett brittiskt protektorat - det
innebar "indirect rule" dvs stamhövdingarna fick bibehålla sin
traditionella auktoritet. De utnyttjades i administrationen, drev in
skatter, organiserade olika projekt som initierats av den brittiska
guvernören som var högsta politiska instans. Det brittiska protektoratet Bechuanaland blev långt senare den självständiga republiken Botswana.
I Matabeleland hade under tiden Lobengula efterträtt sin far
Mzilikaze som kung. Rhodes lyckades få till stånd ett fredsavtal
mellan Matabeleland och Storbritannien. Nästa steg blev att a\,locka Lobengula koncession på samtliga mineralfyndigheter i Alatabeleland. Med den på fickan for han 1889 till London och
utverkade av drottning Victoria ett kungligt "Charter" for sitt

bolag British South Africa Company. Att ett bolag fick ett kungligt
charter eller oktroj var ett ganska vanligt förfarande på den tiden,
det gällde exempelvis även Niger Company, British East Africa
Company och North Borneo Company.
Ett kungligt "charter" innebar att innehavaren hade rätt att
exploatera ett visst område, han kunde administrera det och stifta
lagar mer eller mindre som han ville. Beträffande Matabeleland,
htashonaland och Barotseland innehar charter också en del skyldigheter. Bl a skulle slaveriet avskaffas och försäljning av rusdrycker förhindras. Fördelarna för båda parter var uppenbara. Rhodes
kunde berika sig och sitt bolag utan inblandning och England fick
utan kostnader ytterligare en koloni.
Området det gällde definierades lite vagt som norr om British
Bechuanaland och norr och väster om Transvaal samt väster om
de portugisiska besittningarna. Norr om British Bechuanaland låg
det brittiska protektoratet Bechuanaland dvs nuvarande Botswana. .4lltså skulle inte bara nuvarande Zimbabwe ingå i Rhodes
koncession utan ockss nuvarande Botsv~ana.Det var mycket nära
att det blev så. Men i sista stund mötte Rhodes ett motstånd där
han minst av allt väntade det.
På 90-talet var ngwato den största och mäktigaste stammen i
protektoratet Bechuanaland. K h a m a I I I hette kungen, farfar till
Botswanas förste president Seretse Khama. Khama I I I blev redan
som ung kristen till stor besvikelse för sin far Sekgoma I som
fruktade att stammens gamla riter och ceremonier skulle falla i
glömska med en kristen regent. Det kom till en brytning mellan far
och son. K h a m a ryckte till sig makten och fadern tvingades i
landsflykt.
K h a m a samarbetade med missionärerna. H a n uppmuntrade
undervisning och förbjöd försäljning av alkohol i landet. H a n blev
mycket snart d e liberala krafternas speciella kelgris särskilt i England, sedan han visat sin effektivitet att förse diamantgruvan i
Kimberley med arbetskraft.
Redan 1885 skrev han till drottning Victoria och bad om brittiskt beskydd: ". . . att Ers Majestät måtte ta ännu en lus under sin
fall." Men England sa nej.
Khama blev en viktig bricka i spelet om södra Afrika. Han
tjänstgjorde som brittisk buffert mellan det tyska Sydvästafrika och
Transvaal och hans land låg på vägen mot de jungfruliga områdena i norr. Ständiga småkrig mellan ngwato och Transvaal gjorde
Khama till en pålitlig boerhatare. När England slutligen proklamerade protektoratet över Bechuanaland halsade han det med
glädje. H a n blev t o m kallad gentleman av engelsmannen och en

författare presterade en något tvivelaktig komplimang: "ag a r
saker på att han a r alldeles vit i n ~ t i . " ~
Khama ville gärna beskyddas av brittiska regeringen men inte
av Rhodes. 1895 försökte Rhodes få protektoratet inkorporerat i
Rhodesia som Matabeleland och Mashonaland nu döpts till. Khama reagerade blixtsnabbt. Tillsammans med två andra tswanakungar, Sebele av kwenastammen och Bathoen I av ngwaketse.
seglade han iväg till England for att förmå den vita drottningen att
fortsatta sitt beskydd över Bechuanaland.
De kunde inte ha särskilt stora förhoppningar om framgång.
Redan i Kapstaden innan d e gått ombord på fartyget förklarade
Hercules Robinson, High Commissioner: "Protektoratet kostar
53 000 pund per å r och ger en inkomst på bara 13 000 inklusive
hyddskatt - det innebar en förlust för de brittiska skattebetalarna
på 40000 pund. Ett sådant tillstånd vore inte ratt att fortsatta i
evighet."4
Men kungarna hade tur. Lord Salisbury hade just blivit premiärminister i Storbritannien och Joseph Chamberlain kolonialminister. Chamberlain trodde aldrig på den liberala tanken att det
basta för både moderland och kolonier vore att låta kolonisterna
klara sina kolonier själva och inte lägga sig i för mycket. Chamberlain ville starka banden mellan kolonierna och regeringen, centralisera och bygga u p p ett starkt imperium. Dcn tanken kom s i
småningom att spela kungarna i händerna. Men till en början var
Chamberlain tveksam och t o m negativ. Rhodes skulle få Bechuanaland.
Va1 ankomna till England skrev de tre ett brev till Chamberlain:
"Vi ber Er att inte avvisa oss som besvärliga barn som inte vill
lyssna på sin moders o r d . . . Vi säger 'Nej' det kan inte vara sa.
Regeringen a r stor och god: den kommer inte att offra oss utan att
fråga vad vi tycker om det. Skall en moder lova att offra sitt barn
som har bott i hennes hem i åratal och det utan att ens tala med
barnet? Nu a r vi mållösa. Det finns inte o r d . . .''j
Kungarna hade tur i ett annat avseende också. Deras besök i
England sammanföll med London Missionary Society's 100-årsjubileum. Och det utnyttjades till fullo. Särskilt Khama som gällde
for sällskapets fornamsta proselyt visades upp under en bejublad
turné runt England. Turnén fick ett våldsamt gensvar i den liberala pressen. Khamas upplysta monarki kom att stå mot Rhodes
hänsynslösa finansspekulationer.
i
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Brittiska regeringen som varit beredd att överlämna protektoratet till British South Africa Company ändrade sig och beslöt sig för
att stanna i Bechuanaland. Khama triumferade men Rhodes rasade:
"Det ä r förnedrande att bli så fullständigt slagen av dessa niggrer. Därhemma värderar d e en inföding mer ä n hela Sydafrika. . .
Hela saken får mig att skämmas för mitt eget folk."6
Rhodes fick trösta sig med en smal remsa land i östra Bechuanaland längs gränsen till Transvaal. På den remsan skulle han hygga
sin järnväg till Rhodesia.
1894 nådde järnvägen så långt norrut som Wlafeking nära gränsen till nuvarande Botswana. Året därpå fortsatte bygget upp mot
Gaborone. D å inträffade tre katastrofer. Den första och kanske
värsta var ' ~ a m e s o nRaid".
Doktor Leander Starr Jameson var ett av dessa typiska viktorianska gentlemannaråskinn som bar den vite mannens bördor och
byggde upp imperiet. H a n var god vän till Rhodes och fick ansvara
för åtskilliga mer eller mindre skumma aktioner på uppdrag av
Rhodes.
Bakgrunden var motsättningarna mellan Rhodes och de brittiska finansintressena å ena sidan och Kruger och boerrepubliken
Transvaal å andra. Några å r tidigare hade den stora guldrushen
till Johannesburg börjat. Tusentals äventyrare invaderade Transvaal, d e s k uitlanders. De saknade medborgerliga rättigheter i
Transvaal just därför att de var utlänningar.
Rhodes tänkte sig att han skulle kunna åstadkomma en "revolution" bland dem och få dem att resa sig mot boerregeringen.
Kruger skulle avsättas och en ny Rhodes-vänlig regering installeras. Resningen eller "revolutionen" som det kallades skulle ske på
en avtalad dag och samtidigt skulle Jameson anfalla utifrån. Rhodes hade dessförinnan försett uitlanders med vapen, en stor skandal bara det.
Raiden utgick från Pitsani, cn liten by i nuvarande Botswana vid
gränsen mot Sydafrika. Företaget blev ett storartat fiasko. "The
Jameson Raid" har gått till historien som en stupiditet av samma
dignitet som de tappra sexhundra under Krimkriget. Anfallet slogs
snabbt ner av boerna och Jameson och hans officerare togs till
Enga.
Raiden betydde slutet på Rhodes politiska karriär men inte på
Jamesons. H a n fick visserligen 15 månaders fangelse men några år
senare blev han premiärminister i Kapkolonin och var en av de
drivande krafterna vid tillkomsten av Sydafrikanska Unionen.
"ross.
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Raiden var alltså den första katastrofen under järnvägsbygget.
Den andra var boskapspesten. Att den inhemska befolkningen i
Rhodesia förlorade större delen av sina kreatur bekymrade sakerligen inte Rhodes särskilt mycket. Klen verkligt allvarligt sett ur
hans synpunkt var att den x~itabefolkningen i Rhodesia avskars
fran yttervärlden. De dragoxar som skulle transporterat förnödenheter från Kapkolonin dog nämligen också. Jarrivägcn maste
ailtså till varje pris fardigstallas och det på rekordtid. Det blev
annu klarare nar den tredje katastrofen kom stormande i form av
mashona- och matabelekrigare. Lobengula hade året innan jagats
iväg fran sin huvudstad Bulawayo och omkommit. Nybl-ggarna i
Rhodesia trodde att faran var över och att det var fritt fram att
suga ut befolkningen, plundra och ockupera lancl. jameson som
ledde koloniseringen fram till raiden hade bara cle vita kolonisternas bästa for ögonen och snarare uppmuntrade %n Ejrhindradc
ijvcrgreppen mot befolknirigeri. \Tarkm han rller nagon aniian
tycks ha anat vad som skulle komma. Anfallet kom som en fullstandig överraskning. Och det 1-iszdesig \.ara betydliqt all\-arligare ä n
det forst verkade. Rhodes iorsökte till en början som k-anligt halla
"the Impcrial factor" utanfir och irddt- sjiiiv clcn trupp som skulle

slå ner upproret. När det till slut lyckades sä var det med de
vanliga europeiska egcnskaperna - brutalitet, list och mod. Som
Rhodes uttryckte det: "I prefer land to niggers."'
Nu stod det fullt klart for alla intressenter att järnvägen måste
fram till vilket pris som helst. Och det måste gä snabbt. Det gjorde
det också.
Pä 400 dagar fardigställdes den 400 miles länga järnvägen genom protektoratet Bechuanaland från Mafeking till Bulawayo.
Harold Pauling byggde järnvägen som det brukar heta och fick
naturligtvis äran av stordådet. De som verkligen byggde järnvägen
hade ingen röst, rallarna kunde inte skriva. Vad det innebar för
dem att bygga en och en halv kilometer järnväg om dagen, det kan
vi bara spekulera om. Det finns skildringar av järnvägsbygget från
kuststaden Beira till Rhodesia. O m det bygget sades det att febrar
och lejon tog lika många liv som det fanns slipers pä sträckan.
Senare drogs järnvägen vidare mot norr, upp genom nuvarande
Zambia och till Katanga i nuvarande Zaire. Och där slutade
Rhodes K a p K a i r o - d r ö m . Nya idéer tog över. Rlan började komm a underfund med att exploateringen effektiviserades om transporterna i Afrika gick längs kusterna med fartyg och så med
järnvägar från lämpliga hamnar rakt in i landet. Och sä ä r också
de flesta järnvägar i Afrika dragna. De ä r helt inriktade på att
gynna kolonialister och neokolonialister.
Men så sent som 1919 satt en man i Johannesburg och smed
väldiga planer. H a n säger sig vara sydafrikan men namnet August
Karlson tyder på ett helt annat ursprungsland. H a n skrev en bok,
The Kalahari Problem, d ä r han tanker sig att man ska leda vattnet
från Okavango till naturliga fördjupningar i öknen, uttorkade
sjöar, och därifrån bevattna hela Kalahari. Det är viktigt menar
han att göra det eftersom den vita befolkningen i Sydafrika måste
öka till varje pris for att inte den vita rasen ska äventyras. l 200 000
vita skulle kunna slå sig ner i Kalahari som s.jälvklart förutsatts
komma att tillhöra Sydafrikanska Unionen. "Med cn sådan vit
befolkning skulle vi också kunna absorbera hela R h ~ d c s i a . " ~
Hans stora tanke ä r att dra en järnväg frän Kapstaden till
London inte via Kairo som Rhodes tänkte sig utan genom det
bevattnade Kalahari och så vidare genom Angola, Belgiska
Kongo, Nigeria, Sahara, Marocko, Spanien och norrut. Det skulle
bara vara en tidsfråga när alla planer på järnvägstunnlar under
världens sund vore förverkligade. Tunnlar under Berings sund ocli
' Gross. s 39j.
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Bosporen och - med tanke på Karlsons järnväg - under Gibraltar
sund och Engelska kanalen.
H a n gör upp en exakt tidtabell for hela sträckan med tidsangivelser for varje anhalt. 5 dagar, 19 timmar skulle det ta att resa
fran Kapstaden till London. Visserligen, skriver han, så finns det
ju flyg, men eftersom det a r ont om helium - ett oeftergivligt krav
for flygning, så måste alla tankar på att tillryggalägga sträckan
med flyg skrinläggas eller skjutas på en mycket avlägsen framtid.
Tåget kommer att göra närmare 80 kilorneter i timmen och därigenom klart distansera flyget som ju inte kan gå på natten.
Men Kalahari a r fortfarande obevattnat och någon annan jarnväg ä n den Rhodes byggde finns inte i Botswana och den ägs av
Zimbabwe. Botswanas regering har mycket konkreta planer på att
överta järnvägen. Statssekreterare Nayar vid kommunikationsministeriet berättar att det kommer att dröja till omkring 1985 innan
regeringen a r mogen att ta över.
- När man ska ta över en järnväg så måste man forst lösa tre
problem, säger han. Det första a r att få fram utbildat folk, det
andra att bygga u p p en infrastruktur - verkstäder, nya signalsystem osv. Och for det tredje måste vi ha en kompetent företagsledning. Rhodesia Railway har naturligtvis inte utvecklat någonting
av det har.
- H ä r i landet har vi egentligen bara tillgång till okvalificerad
arbetskraft, alla arbeten som a r kvalificerade sitter vita rhodesier
på. Vi måste alltså forst utbilda en massa olika kategorier manniskor - stinsar, lokförare och ingenjörer for verkstäderna.
- Vi samarbetar med några vanskapliga länder i .4frika som
utbildar vårt folk. Vi skickar t ex lokforare till Malawi och tekniker
till Kenya. Nu planerar vi också att skicka en grupp till England
for att utbildas till företagsledare. Men just när det galler foretagsledning så dröjer det nog länge innan vi klarar det. Vi far till en
början lita till utländska experter.
- Men vad ä r filosofin bakom järnvägsövertagandet? Ar det värt
alla kostnader?
- O m Rhodesia äger järnvägen så ä r det de som bestämmer t ex
om den ska byggas ut, det ä r d e som bestämmer vad våra transporter ska kosta. Och skulle vi vilja bygga ut järnvägen västerut till
Atlanten så ser kanske inte rhodesierria någon mening i det och vill
inte lagga ner pengar på det. Men vi har ju intresse av att öppna
landet mot väster även om det kanske a r oekonomiskt på kort sikt.
- Finns det definitiva planer på att bygga en linje västerut?
- Ja, vi överväger att dra järnvägen till Yamibia.
Det tänkte aldrig Rhodes på.

Det standiga hotet
eller
Det brittiska imperiets askunge
"Men torkan fortsatte under hela självständighetsåret. Folk sa att när väl
Seretse blivit president så skulle Gud lyssna. Den 30 september 1966 kom
en fruktansvärd vind svepande från Transvaal. Himlen blev röd av damm;
det var damm som skickats av Transvaals boer som inte ville att vi skulle
ha vår självständighet. Det blev midnatt, vinden tjöt, dammet täppte igen
ögonen och kvävde människor, I Gaborone gick Sir Seretse Khama ut till
flaggstången tillsammans med brittiska High Commissioner. Representanter från världens nationer iakttog dem. Prinsessan Marina och Lady
Khama kurade ihop sig på stadion, vinden tjöt runt dem. Union Jack
halades långsamt och Sir Seretse hissade Botswanas flagga - blå för att
symbolisera den blå himlen som skänker regnet, ett svart band for att
symbolisera den svarta befolkningen och tv5 smala vita band for att
symbolisera de vita - den enda flaggan i Afrika där det finns något som
symboliserar landets vita invånare! Vinden slet i flaggan som försökte den
fora bort den och i Molepolole. Kanye, Serowe och ett dussin andra byar
hissades flaggan i den rasande stormen: den hissades och förkunnade stolt
en ny nations födelse. Dagen därpå bedarrade stormen, regnet kom och
presidenten log för hövdingen var ju sedan urminnes tider regnmakaren.
Folket och landet log. Torkan var över, år av regn, välsignelse och framsteg hade inletts."'

Så beskriver d o k t o r A M Merriweather Botswanas självständighet.
Vi k ä n n e r igen mönstret från Afrikas m å n g a sjalvständighetsdag a r . Glädjen, framstegstron, d e väldiga förväntningarna n a r d e
stora möjligheternas tid brutit in. X u skulle alla m e d utbildning
k u n n a t a över européernas roller i administration, i handel och
industri. I ett avseende v a r Botswanas glädjc kanske m e r valgrund a d ä n a n d r a länders. H o t e t o m inkorporering m e d Sydafrika s o m
h ä n g t s å länge över l a n d e t h a d e undanröjts. Tills vidare i alla fall.
Botswanas 1900-talshistoria ä r historien o m hotet. D e t var for
a t t s t o p p a boernas expansionslust s o m Botswanas hövdingar övertalade e t t motsträvigt E n g l a n d a t t g ö r a Bechuanaland till brittiskt
protektorat. b l e n efter boerkriget n ä r Sydafrikanska U n i o n e n börj a d e t a form ö k a d e h o t e t . I S o u t h Africa Act från 1909 sägs bl a a t t
B e c h u a n a l a n d skulle k u n n a inga. i unionen n å g o n g å n g i framtiden.
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Men Bechuanaland var i sig inte särskilt attraktivt. Det var mest
öken och ganska få vita slog sig ner där. Landets stora rikedomar diamanter, koppar, kol - kände ingen till. Bcchuanala~idkostade
mer än det smakade och datum för maktövertagandet 6rblev
obestämt. Att det skulle ske var alldeles s,jäIvklart for både Sydafrika och England. Sydafrika visste att bytet låg och väntade på att
bli uppslukat och tog det lugnt - England visste det också och var
noga med att inte spendera en penny i onödan på det olönsamma
protektoratet. För att spara på utgifterna rekrytrrades i stor utsträckning "lokala" administratörer dvs vita sydafrikancr.
Det brittiska hyckleriet nadde nya svindlande höjder. Indirect rule
eller parallel rule infördes, dvs landets hövdingar styrde sina områden i stort sett utan inblandning av kolonialmakten och dess
hantlangare. Bortsett från en, men naturligtvis a\rgörande punkt beskattning.
Britterna beskattade stammarna. Och i och med det bröt lirla
det traditionella mönstret ihop - det som hritterna sagt sig vilja
varna om genom parallel rule. Skatterna skulle betalas kontant - i
reda pengar, något som tidigare var okänt. Stammedlemmarna
tvingades alltså ut ur den traditionella stamgemenskapen för att
arbeta och tjäna pengar. Sydafrika sträckte ut en hjälpande hand
och öppnade sina gruvor för gästarbetare från hela södra Afrika.
Större delen av aktierna i d e sydafrikanska guldgruvorna ägdes på
den tiden av britter.
Den första och viktigaste skatten var den s k hyddskatten som
infördes redan 1899. Den innebar att ett pund per år betalades för
varje hydda som användes till bostad. Indirect rule hetydclc bl a att
skatten skulle insamlas av hövdingarna. De ställdr gärna upp
eftersom de enligt överenskommelse kunde stoppa 10O/' av de
insamlade skatterna i egna fickor.
En annan viktig inkomst var tullarna. Det hade funnits tullunioner tidigare i södra Afrika men 1910 i samband med Sydafrikanska
Unionens bildande ingicks ett tullavtal mellan Sydafrika, Bechuanaland, Basutoland och Swaziland. Det avtalet kom att grilla ända
till 1969 d å ett nytt avtal kom till med en viss vånda.
"Det var naturligtvis mycket lättare att förhandla 1910 när d r t
första avtalet utarbetades. Lord Gladstone, generalguvernör i Sydafrikanska Unionen och High Commissioner i de tre protektoraten:
hade bara att komma överens med sig sjal\^ och underteckna fyra
gånger.

"'
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1910 års tullavtal innebar att alla tullinkomster samlades i en
gemensam pool i Sydafrika. Av den poolen utbetalades årligen till
Bechuanaland 0,27622 '10. Det låter inte mycket men utgjorde
ändå omkring en fjärdedel av protektoratets inkomster. Den låga
procenteri motsvarade troligen ganska väl Bechuanalands andcl av
importen - till en början. Men under 1900-talet utvecklades Sydafrika till en industriell stormakt i varje fall mätt med afrikanska
mått. Bechuanaland däremot stod länge och stampade på samma
flack och hade alltså ökandc utbyte av avtalet. hlen tullavtalet var
en av d e många faktorer som band upp Bechuanaland ekonomiskt
till Sydafrika. Handelsutbytet med Sydafrika var ju tullfritt.
Hyddskatt och tullar var alltså de viktigaste inkomsterna för
protektoratet fram till 1922 d 5 inkomstskatt infördes. Av den blygsamma budgeten gick omkring 80 '/o till administration och polis.
Skolor och sjukhus fick missionärer och stammarna själva ta hand
om.
En tydlig illustration till förhållandet till Sydafrika var att protektoratet styrdes från Mafeking, en stad i Sydafrika. Inte förrän
1965, året före självständigheten flyttade regeringen till den nya
huvudstaden Caboroile.
Det var naturligt att order och informationer sällan gick direkt
mellan London och protektoratet, d e silades ofta genom de sydafrikanska regeringssatena Pretoria och Kapstaden. Vita sydafrikanska storgodsägare, industriman och affarsmän fick ett stort inflytand e i Bechuanaland. Dessutom rekryterades en stor del av tjänstemännen i protektoratets administration från Sydafrika.
blen det fanns också andra band, andra beroenden. Utbildning
t ex. Kågon högre utbildning stod knappast till buds i protektoratet. De vitas barn skickades till Sydafrika för att gå på gymnasium
och universitet. Men viktigare och intressantare ä r att också en del
välbärgade svarta barn fick högre utbildning i Sydafrika. Många
av dem tillhör idag det styrande skiktet i Botswana.
Post och telegraf administrerades i Pretoria. Några större bibliotek fanns inte i protektoratet - bokpaket gick i skytteltrafik mellan
Johannesburgs stadsbibliotek och Bechuanaland. De tidningar
som spreds och lästes i Bechuanaland trycktes i Sydafrika och nar
protektoratet fick sin radio 1936 så förlades den till huvudstaden
hlafeking, alltså i Sydafrika.
Sydafrikas första politiska framstöt kom bara några år efter
unionsbildningen. General Botha, unionens första premiärminister, försökte 1913 fa Bechuanaland inkorporerat med Sydafrika.
Storbritannien tvekade och vidhöll att afrikanernas intressen måste garanteras o m området skalle inkorporeras. \'ad saken egentli-

Parlamentsbyggnaden

gen gällde var att Sydafrika fruktade att British South Africa
Company skulle väcka till liv det gamla brittiska löftet att Bechuanaland skulle inkorporeras i Rhodesia.
När första världskriget bröt ut fick parterna annat att tänka pa.
Men omedelbart efter kriget 19 19 kom nya framställningar. Fortsatt brittisk tveksamhet och förhalningar. När general Hertzog
blev premiärminister 1924 skärptes tonen. De första tecknen pi? en
medveten segregationspolitik börjadc framträda och brittcrna blev
allt ovilligare att lämna över sina territorier. 1934 kom det första
uttalade sydafrikanska hotet. Hertzog skrev:
"Om dessa territorier (Swaziland, Basutoland och Bechuanaland) förblir
utanför Unionens kontroll under någon längre tid. så kommer det att bli
allt svårare? for att inte saga omöjligt. for Liiionens regering att ge dessas
invånare de rättigheter och privilegier som åtnjuts av unionens medborgare nar det galler arbets- och andra markiiader.""
Det ä r inte säkert a t t hotet var särskilt allvarligt mcnat. Sydafrika
var lika beroende av den utländska arbetskraften som den a\
Sydafrika. Den morska tonen hängde ihop med att Sydafrika blivit
dominion dvs fatt sitt eget parlament som stiftade igna lagar
oberoende av Storbritannien.
j
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Under 30-talet såg det nästan ut som om en överenskommelse
skulle träffas men återigen kom ett varldskrig emellan. Och sen var
det for sent.
1948 kom Nationalistpartiet till makten i Sydafrika. Apartheidfilosofin började utformas och tillämpas. Det hjälpte inte att Sydafrika ställt upp på Storbritanniens sida i två världskrig, någon inkorporering av territorierna blev det inte. Men både 1951 och 1953
upprepade premiärminister blalan de gamla hotelserna - om inte
Bechuanaland och d e andra territorierna inkorporerades skulle
arbetskraften därifrån utestängas.
Det var d å i mitten av 50-talet som brittiska regeringen äntligen
började inse att den måste ta sitt ansvar för territorierna. Ännu
fanns inga uttalade tankar på självständighet men det ekonomiska
biståndet ökade. Bechuanalands ekonomiska och politiska utveckling började ta fart. Så kom massakern vid Sharpeville 1960 och
äret därpå lämnade Sydafrika sam\~äldet.Men tanken på inkorporering hölls fortfarande levande i Sydafrika. 1963 forklarade premiärminister L'erwoerd att han ville förändra territorierna till bantustans av samma typ som Transkei. Och skulle territorierna tacka
nej till detta erbjudande så äterstod inget annat för dem än att
". . . gä sin egen vag mot ständigt ökande isolering frän
Sydafrika.""
Storbritannieti hade ända sedan unionsbildningen 1909 hänvisat
till att den afrikanska opinionen i Bechuanaland var emot inkorporering. H u r \visste Storbritannien det? Någon opinionsundersökning eller folkomröstning eller liknande gjordes aldrig. Men 1920
bildades Native Advisory Council. senare .4frican Advisorg
Council, ett räd som skulle utses av de olika stammarna men som i
praktiken utsågs av hövdingarna. Det var förstås inte särskilt
demokratiskt men egentligen den enda förbindelse administrationen hade med folket, det svarta folket.
Men det fanns också ett litet vitt folk som hade sitt eget råd.
European Advisory Council. Medan det afrikanska rådet utsågs av
hövdingarna så \-aldes det europeiska alr curopkerna i protektoratet. Det vita rädct uttalade sig flcra gånger för anslutning till
Sydafrika - de flesta vita i Bechuanaland var sydafrikaner. Det \.ita
rådet hade inte officiellt men i praktiken betydligt större inflytandc
på administrationen än det svarta exempelvis nar det gällde lagstiftning och ekonomiska frägor. Men just riar det gällde inkorporering blev det ända det svarta rädets uppfattning som segrade. En
-( Wilhelm Östberg, Uotszcnna och Sldnfiikn. Cppsala: Nordiska afrikainstitutet 19G6.
s 8.

av de drivande krafterna i sammanhanget var ngwatos regerit
Tshekedi Khama.
När K h a m a I I I dog 1923 efterträddes han av sin son Sckgoma
I I som dog efier ett par år. Sekgoma skulle i sir1 tur ha efterträtts av
sin son Seretse Khama. hlen Seretse var bara fyra å r d å och hans
farbror Tshekedi tillsattes som regent. Som ledare for den största
stammen i protektoratet kom Tshekedi Khama att spela en stor
roll på flera områden. H a n motsatte sig alla tankar
inkorporering med Sydafrika. Kanske var det hans viktigaste insats.
Tshekcdi hävdade alltid afrikanernas dvs de afrikanska hövdingarnas ratt att sköta sina egna angelagcnheter utan inblandning
från de brittiska beskyddarna, något som naturligtvis ofta ledde till
motsättningar.
Vid ett par tillfallen reste han till London och la fram sina
konflikter for Privy Council som fungerade som en appellationsdomstol i fall som rörde kolonierna.
Många i den brittiska administrationen tyckte förstås att han
var grinig och besvärlig, Men han var alltid 10-ja1när det kom till
kritan, t e x under andra varldskrigct d å han med lock och pock
trummade ihop 10000 soldater från Bechuanaland. Kanske var
det inte bara lojalitet. Tshekedi visste mycket \ra1 att om han blev
for besvärlig, om han angrep britterna for mycket så skulle Sydafrika omedelbart använda det som argument for inkorporering. E n
balansakt på slak lina.
Någon gång föll han. Som t cx när han lät picka en vit man som
våldtagit svarta flickor. D å följde ett av dessa obeskrivligt löjliga
upptåg som den brittiska kolonialhistorien ä r så full av. 200 rnarinsoldater och ett antal faltkanoner skickades från Kapstaden till
Serowe i norra Bechuanaland for att gripa Tshekedi och fora
honom inför ratta. Marinsoldaterna pulsade fram i ökensanden
där kanonerna grävde ner sig. "Join the Royal Navy and see the
Kalahari", skrev en engelsk tidning. Tshekedi dömdes till avsättning och förvisades från sin stams område.
Reaktionen blev valdsam. Ngwato vägrade att utse en eftertradare. Den brittiska pressen rasade mot den klumpiga administrationen i protektoratet. Aven den sydafrikanska pressen reagerade.
Och hela den \rita befolkningen i Bechuanaland ställde upp for
Tshekedi. Det gick två veckor. Så fick Tshekedi ett telegram från
kungen i London att han kunde återvända till sitt land som ledare
for sitt folk.
Thej70,gging case som händelsen brukar kallas, hade stor symbolisk betydelse. Den klargjorde ganska tydligt positioner och styrkeförhållanden. I'ita mot svarta, Storbritailiiien mot den brittiska

administrationen och mot stammarna i protektoratet. Alen betydligt viktigare var Tshekedis konflikt med administrationen om
gruvkoncessioner.
Frågan gällde vem som ägde och vem som hade ratt att exploatera de rikedomar som man trodde fanns i protektoratets jord.
Var det British South Africa Company, Rhodes gamla företag som
fatt koncessioner av K h a m a I I I redan på 1890-talet? Eller var det
brittiska regeringen som ville bättra på finanserna i protektoratet
genom att driva gruvdrift? Eller var det kanske ngwatostammen i
vars jord de presumtiva rikedomarna vilade?
Nar BSAC och den brittiska administrationen gjorde upp ett
avtal om mincralutvinning så skedde det utan ngwatostammens
vetskap. Tshekedi ilsknade till nar han fick veta det. Både han och
hans stamfränder \,ar tveksamma till tanken på gruvdrift. Exemplen i Sydafrika var inte uppmuntrande: afrikanerna förlorade landområden, de vita kapade å t sig stora förtjänster på utsugna afrikaners bekostnad. Skulle det bli någon grulvdrift så skulle det bli på
Tshekedis villkor.
Tshekedi for till London och d ä r fick han ratt. Det blel, fullt
klargjort att stammen ägde jorden och mineralrättigheterna. Inga
avtal kunde slutas utan stammens samtycke. Det avtal som Tshekedi senare slöt med British South Africa Company blev också
betydligt mer fördelaktigt a n vad som var \vanligt i liknande sammanhang.
De ständiga sammanstötningarna som Tshekedi och andra hö\;dingar hade med administrationen kanske kan ge intryck av att det
rådde allvarliga motsättningar mellan parterna. I själva verket
innebar indirect rule att administrationen stod bakom hövdingarna och gav dem mer makt över deras stammar an vad traditionen
egentligen påbjöd. Nar så småningom tanken på demokrati och
politiska partier trängde fram så var flera hövdingar starka motståndare. De fruktade med ratta att deras makt skulle minska när
allmän rösträtt infördes och väljarnas utbildningsnivå höjdes.
Men Tshekedi K h a m a och Bathoen II. ngwaketsestammcns
hövding drev tillsammans utvecklingen framåt. De två rådgionnde
församlingarna - European Advisory Council och African Advisory Council blev i längden helt otillräckliga. Tshekedi hävdade att
administrativa reformer skulle genomföras - hur skulle man annars kunna fa veta något om den afrikanska opinionen exempelvis
nar det gällde inkorporering? Till att börja med krävde han och
andra afrikaner ett Joint Xdvisory Council d\rs ett råd sammansatt
av både européer och afrikaner. Ett sådant rad kom till stand 1950
och bestod d 5 av åtta svarta och åtta \ i t a medlemmar, fortfarande

endast rådgivande.
Nästa mål var ett lagstiftande råd, Legislative Council. Britterna
försökte förhala, förklarade ständigt att landet inte var moget för
självstyre. Kanske var det fruktan för den sydafrikanska reaktionen
som gjorde att det dröjde ända till 1961 innan Bechuanaland fick
sitt första lagstiftande råd. Det blev en märkvärdig konstruktion.
Tolv vita medlemmar representerade drygt 3 000 vita och tolv
svarta medlemmar representerade drygt 300 000 svarta! Det höll
mycket riktigt bara under en kort period.
Inför nästa val 1965 hade allmän rösträtt införts och flera politiska partier kämpade för första gången om makten. hten då stod
Bechuanaland redan på tröskeln till självständighet. Tshekedi
Khama var död och hans brorson Seretse Khama stod beredd att
ta makten.

Presidenten och andra hövdingar

Vilken präktig skandal det var! Världens veckotidningslasare slickade i sig detaljerna i den smaskiga kärlekssagan mellan den svarte
kronprinsen Seretse K h a m a från Bechuanaland och den vita kontorsflickan Ruth Williams från Londons City.
Det var 1944 som Seretse hade avslutat sina studier i Sydafrika.
Han lyckades övertyga farbror Tshekedi o m nödvändigheten att
fortsatta studierna i England. H a n träffade Ruth, det sa klick och
1948 skrev han hem till Tshekedi:
"Jag inser att varken du eller stammen kommer att t>-cka om det har
eftersom jag ska gifta mig med en vit kvinna. Jag vet inte vad folket
kommer att saga nar de hör om det här. Men oavsett vad de gör eller säger
så ska jag återvända hem nar du så bee;ar och tjäna dem i vilken egenskap
som helst. Jag förstår att det var min plikt att be om ditt samtycke innan
jag gör det har, menjag vet att du skulle \.agra och det skulle trara svårt for
mig att gå emot det, därför talar jag om det for dig forst nar allt ar klart.
Förlåt mig . . . ' ' l

Det brevet måste ha slagit ner som en bomb i Serowc, ngwatos
huvudstad. Tshekedi var övertygad om att stammen var dömd. En
monark som inte konsulterar folket innan han väljer en maka! Och
att välja en vit kvinna till stammens Moder! Kär Seretse kom hem
var en kompakt majoritet emot giftermålet. hlen bara några månader senare hade stamningen i stammen svängt, särskilt bland de
yngre. Och nar Seretse återvände till sina studier i England fanns
det tecken som tydde på att stammen så småningom skulle komma
att acceptera den vita drottningen. hlen inte Tshekedi.
Det dröjde ett halvår innan stammen godkände giftermålet.
Tsliekedi avgick och krävde en undersökningskommission. Bechuanalands High Commissioner sa nej. Till att bör-ja med. klen så
kom grannländernas reaktioner. Sydafrika passade på att kräva
inkorporering och kopplade kravet till det opassande blandaktenskapet. I Rhodesia protesterade premiärministern och förklarade
att det skulle vara katastrofalt om en sadan som Seretsc skulle bli
hövding. Nu kom en undersökningskommission till stånd. Och nu
började de verkligt skumma manövrerna.

' Jack Halpcrn. Soutil Africa's hostages. lliddlescu: Pcnguiii Books 1963. s 27.5

Seretse Khama återvänder hem efter aren i En,gland. H a n tar farual
av hustru och barn. Pojken till höger ar nu stallfoöreträdande öoerbefalhacare for Botswanas armé.

Seretse och Ruth soin befann sig i Bechuanaland fick 1950 en
inbjudan att komma till London för informella diskussioner. Seretse misstänkte att han skulle bli kvarhällen i England men fick löfle
om att fritt återvända nar hat1 ville. Seretse avreste men lämnade
for säkerhets skull kvar Ruth i Serowe. I London blev Seretse
erbjuden 1000 pund per ä r om han stannade i England och avstod
från alla anspräk p5 tronen. H a n sa nej. Och mycket riktigt förbjöds han att återvända till Bechuanaland.

Stammen reagerade. Ingen ny hövding skulle utses och inga
gruvrattigheter utfardas förrän både Tshekedi och Seretse återvänt. 1952 bestämde den konservativa regeringen i England att
Seretsc och hans barn skulle berövas alla rättigheter till hövdingskapet. Våldsamma upplopp följde i Bechuanaland dar stora manniskomassor krävde att Seretse skulle få återkomma. I stallet blev
det Tshekedi som fick återvända, dock under förutsättning att han
avstod från all politisk verksamhet i ngwatos land.
Brittiska regeringen försökte manövrera mellan flera grund sydafrikanska påtryckningar, den egna prestigen, lag och ordning i
protektoratet och gruvrattigheter i ngwatos land. Det sista blev
förstås utslagsgivande. Ngwato var stenhårda. Inga gruvavtal om
inte båda Khamas var närvarande. Tshekedi och Seretse forsonades dels med varandra dels med brittiska regeringen. De förband
sig att for all framtid avstå från alla krav på hövdingskap och i
stallet arbeta som privatpersoner med stammens angelägenheter,
Tillsammans initierade de och verkade for ett lagstiftande råd. ;Var
det så småningom kom till stånd 1961 invaldes Seretse som medlem. Kung Seretse K h a m a tonades bort och upp tonades M r
Khama. En politisk komet som verkade på helt vedertaget satt
inom ett parlamentariskt system och så småningom valdes till
president. Men som samtidigt kringstrålades av monarkins magi något som ju också trollbinder människor på andra stallen an i
Botswana. Hans parti, Botswana Democratic Party, vann stort
inför självständigheten och igen 1969 och 1974 och 1979. Han
adlades av brittiska regeringen. Den svarta studenten och den vita
kontorsflickan blev Sir Seretse och Lady Khama. Vad kan man
mer begära av en saga?
Den politiska makten i Botswana bygger på en ganska svårgenomtränglig blandning av traditionella och moderna institutioner.
Seretse K h a m a fick alltså officiellt inte något monarkiskt inflytande på sin stam utan verkade uteslutande som hela republikens
president. Men Scrrtscs son Ian Khama. en urig man på några
och tjugo år har valts till överhö\,ding for ng\\.atostammen. Ngwato ar den största av Botswanas åtta viktigaste stammar med omkring 200000 medlemmar på ett 115 000 kvadratkilometer stort
område. Tswanatraditionen foreskriver att hövdingens äldsta son
leder stammens krigsmakt som tidigare användes for att försvara
stammens område mot .borr eller agressiva grannstammar. Ian
Khama a r officer i Botswanas nygrundade armk. Trots sin ungdom
befinner han sig näst högst i den militära hierarkin efter överhefalhavaren. Alltså son till f d hövdingen for ngwatostammen och
därför överhövding. Son till presidenten och darför(?) hög officer i

Tshekedi Khama

den nationella armén. Nu blev det vackra mönstret lite förvirrat
genom att Seretse K h a m a dog i juli 1980 och eftertraddes av
vicepresidenten Quett Masire.

I utkanten av Kanyc ligger ett ganska vackert vitt hus med hl2
knutar. Valproportionerligt med c11 stor takforsedd mranda dar
man kan sitta i skugga och se ut över en liten trädgård dekorerad
med ölflaskor och blommor i valarrangcrade rader. På verandan
ett väldigt manshögt elefantkranium och en gammal söndcrvittrad
elefantbete.
Jag knackar. H a n kommer sjal\l och öppnar: Bathoen, en liten
man i 70-årsåldern med alltför stor blazer och alltför brokig slips.
En klok genomträngande blick och ett lcende som a r både vanligt

och skeptiskt. H a n sätter sig i en fåtölj under en stor vävnad med
en lejonfamilj.
- Jag blev kung 1928, berättar han. och tog mig d 5 namnet
Bathoen I I efter mir1 farfar Bathoen I som var en av dc tre kungar
som for till England 1893 for att forma England att bibehalla
protektoratet Bechuanaland.
- Nar jag blev kung fanns ett afrikanskt råd (African iidvisory
Couiicil) d a r de åtta kungarna i Botswana var representerade. I 17
å r var jag ordförande i det rådet. Så smaningom började vi havda
att vi inte bara skulle vara rådgivare utan att det borde finnas en
lagstiftande forsamling. Vi krävde att vi skulle G vara med och
bestämma vad som skulle göras med våra skatter t ex. S.jalvständigheten kom allt närmare och jag var med i den delegation som
representerade landet riar sjalvstandighetsövere11skommelsen
skrevs under i hlalborough House i England.
- blen sen blev ni politiker?
- Ja. det var 1969 som jag tog steget. Jag började känna att det
att vara kung inte var lika ansett som tidigare. Kungar och hövdingar blev mest symboler. Vi kunde inte langre stifta lagar tex.
Allt vi kunde göra var att vidarebefordra regeringens beslut till
folket och att döma i mindre viktiga mål. För niig med min
erfarenhet var det förstäs otillfredsstallande att bara syssla med
sånt så jag abdikerade och blev i stallet politiker - mitt parti heter
Botswana National Front (BNF). Det a r nu det största oppositionspartiet. Tyvärr har vi bara tre representanter i Kationalförsamlingen.
En av BNFs tre representanter i Nationalforsanilingen a r Batlioen. H a n a r vald för Kanyeområdet. Hans mcitståndarc tillhörde
regeringspartiet Botsbvana Demoeratic Party. Det var ingen mindre a n f d vicepresidenten, numera presidcnten, Quett A~lasire,i11 av
landets rikaste och mäktigaste boskapsagare. Masire tillhör samma stam som Bathoen men a r inte av hövdingslakt. Folket röstade
på sin gamla kung som allts5 inte alls var kung langre och hlasire
förlorade. hlasire kom in i Natiorialforsamlingen inte genom röstcr
utan genom att presideriten har ratt att utnämna nagra medlemmar i Nationalförsamlingen.
Innan han bestämt sig for att bli politiker hade Bathoen kampat
hårt for kungarnas och hövdingarnas rättighcter. De rättigheterna
stammade från en överenskommelse mcllan Joseph C:hamherlain,
ko!onialminister 1895 och Serctses farfar. Batlioeri slog sig ihop
med Tshekrdi Khama, Scretses farbror och lyckades uppskjuta
beslutet att överföra en del av den politiska makten fran kungar
och hövdingar till en mer demokratisk auktoritet. Detta samtidigt

Oppositionsledaren Bathoen, f d kung Bathoen II

som såväl Bathoen och Tshekedi arbetade hart för att f5 till stånd
en lagstiftande församling och sä småningom självständighet.
Det a r troligt att kungarnas makt ökade i och med att protektoratet inrättades. Det bestämdes visserligen att kungarnas makt
skulle förbli densamma som den alltid barit. Men i praktiken
ingrep alltid den brittiska administrationen pä kungarnas sida om
nägon konflikt skulle uppstå mellan konung och folk. Kungarna
fick också nya uppgifter - skatteuppbörd t ex och att upprätthålla
lag och ordning.
.
att
Det måste ha varit en svår balansgång mänga g ä n ~ e r För
kunna fullfölja de administrativa plikter som krävdes a\ britterna
måste hövdingarna kunna falla tillbaka på och lita till stöd från
kolonialmakten. Det var förstås inte agnat att öka folkets uppskattning av sina ledare. O m å andra sidan hövdingen ställde sig alltför
uppenbart på folkets sida kunde han förlora stödet från kolonialmakten.
I Schapera som tillbringat hela sitt liv mt-d att studera tswana
karakteriserar hövdingen på följande satt: " Han a r symbolen för
stammens enhet. centralgestalten kring vilken stammens liv kretsar. H a n a r på en gäng regent, domare, lagarnas stiftare och
vaktare, han samlar rikedomar, delar ut gavor, han är ledare i krig,

präst och en folkets magiker."'
Det betyder för att konkretisera lite att hövdingen kunde fungera
som en social valfärdsinrattning. H a n samlade spannmål i förråd
och delade ut till fattiga, handikappade och olycksdrabbade. Hövdingen delade ut jord till familjer, han bestämde nar och var
plöjningen skulle börja efter regntiden. Han var förmedlare mellan
stammen och d e övernaturliga makterna och kunde framkalla
regn.
Idag finns inte så många av dessa makthefogenheter kvar. I och
med självständigheten inrättades lokala regeringar, District
Council som tog sina order och instruktioner från centralregeringen långt borta i huvudstaden. 1968 avskaffades hövdingarnas rättigheter att dela ut land till sina undersåtar. En Tribal Land Board
inrättades. Något centralt förråd av spannmål finns inte längre. De
som lyckats samla rikedomar idag behåller dem for sig själva.
Skyldigheten att dela med sig av sina rikedomar som var alldeles
sjalvklar förr har ersatts av vanlig individuell egoism. Med tanke
på d e senaste torkaren a r det tveksamt om hövdingarna ens kan
framkalla regn längre. Kungarna a r döda, men ändå - leve kungarna!
För kungarna och hövdingarna har visserligen förlorat en del
makt, men döda a r d e Iångt ifrån och maktlösa inte heller. Det ar
bara det att makten ä r lite subtilare an förr.
Tidigare var höl~dingensjälvständig i förhållande till centralmakten. Idag betraktas han som regeringen~förlängda arm i samarbete med eller i konkurrens med District Council. Hövdingens
förhållande till District Council kan variera i all oändlighet. Han
kan vara ordförande eller medlem i rådet, han kan ta avstånd från
det eller motarbeta det, han kan verka återhållande konservativ
men han kan också verka i progressiv riktning och driva på tröga
rådsmedlemmar.
Hövdingarnas gamla rådsplats, kgotla, a r fortfarande er1 livlig
institution. Det a r en halvmånformig ofta inhägnad öppen plats
nara hövdingens bostad. Dar samlas byns hela manliga befolkning
på hövdingens kallelse. Bystämma skulle vi val kalla det harhemma. Genom att centralregeringens tankar och idker presenteras i
kgotlan så får de en sorts traditionell legitimation särskilt som
hövdingen a r den som förmedlar meddelandena. Dvs om han
känner för det. H a n ä r visserligen skyldig att göra det men det
finns gott om hövdingar som föredrar att behålla regeringens budAlec Camphell, The gutde to Botswana, M'inchester Press Joliannesburg. Gaborone
1979, s 47.

skap for sig själva o m de finner dem hotande eller på annat satt
oönskade. Och regeringen vågar inte trycka på alltfor mycket - det
finns alltid en risk att hövdingen kan gå över till oppositionspartiet
och därmed stora delar av hövdingdömets befolkning.
Det finns ett område d a r hövdingarnas betydelse snarast ökat
under senare år. Det galler domarrollen. Botswana har vid sidan
om de vanliga över- och underratterna också ett traditionellt rättssystem d a r hövdingarna fungerar som domare. De dömer både i
civil- och brottmål. De utmäter straff inom vissa gränser - högst
sex månaders fingelse eller 200 f ula böter eller fyra spörapp. För
stöld kan straffen utmatas på det har sättet:
Stulet - 2 kor, 31 pula i ersättning eller 6 månaders fangelse; 4
spörapp.
Stulet - 2 getter, 6 pula i ersättning; 10 pula till kgotlan eller 2
månaders fangelse; 4 spörapp.3
Exemplen a r från Molepolole.
Hövdingarnas ratt och skyldighet att bestämma nar och var
undersåtarna ska börja sin plöjning har fatt en modern variant.
Det a r ofta hövdingen som a r den största boskapsagaren och alltså
den rikaste i byn. H a n a r ofta den som äger dragdjuren eller en
traktor. H a n kan hyra ut djur och traktor till den som kan betala
kontant eller med sin arbetskraft och han kan plöja sina släktingars
och anhängares åkrar.
Några studenter vid Botswanas universitet har gjort en undersökning i sex byar for jordbruksministeriets avdelning for sociologiska studier på landsbygden.4 D a r konstaterar d e att hövdingarnas och kgotlas roll fortfarande a r stor, mycket större a n man
tidigare haft klart for sig. Det visar sig att byinvånarna antingen
inte förstår innebörden av nya institutioner eller finner dem långsamma, krångliga och byråkratiska. Det galler t ex hjälpen till de
svaga i samhället som tidigare helt enkelt fungerade så att den som
behövde hjälp vande sig direkt till hövdingen och fick vad han
behövde. Idag ska ansökningshandlingar skrivas och behandlas,
det a r tidsödande och ofta orättvist, enligt många intervjuade
bybor. Hövdingens ord väger överhuvudtaget mycket tyngre a n
regeringsrepresentanternas.
Undersökningen hävdar att på bynivå a r det hövdingen och
kgotlan som a r de effektivaste instrumenten for att leda och sprida
utveckling och rekommenderar att deras makt starks. Hövdingarna skulle kunna spela en mycket större roll a n de gör idag nar det
Richard Vengroff.Rural Dez~elopmentin the Shadozc ofilpartheid, Associated Cniversity Presses Inc. 1977, s 62.
Modern Institutions in niorth-East Ngu~aketseand Central Dzstricts. Gaboronc 1979.
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gäller exempelvis att mobilisera folk till gemensamma företag i
byn. Förr skedde det helt enkelt genom att hövdingen kommenderade ut en hel åldersgrupp och satte dem i arbete. Men systemet
med åldersgrupper a r på vag att d ö ut samtidigt som initiationsriterna avskaffas. Alla man som initierats samtidigt tillhörde cn
ålders g ru pp som kunde sattas in i krig eller for gemensamma
arbeten.
Nu, hävdas det i undersökningen, bör hövdingen ges befogenhet
att ta itu med folk som varken ställer upp på kgotlamöten eller i
gemensamma projekt. Hövdingar bör också G möjlighet att delta i
kurser och seminarier som inte bara ska öka deras juridiska kunskaper utan också ge dem insikter i hur utvecklingsprojekt på
landsbygden administreras och hur de kan samarbeta med regeringens olika specialister.
Den har undersökningen har väckt ett \visst uppseende eftersom
den går stick i stav mot allmänt accepterade föreställningar. Den
visar hur förhållandena verkligen ar, inte hur d e bör vara. Naturligtvis går också rekommendationerna tvärs emot regeringens målsättningar att minska hövdingarnas inflytande till förmån for "moderna" institutioner. Detta inte bara för att man vill demokratisera
beslutsvägarna utan också for att demonstrera ett annat system än
det sydafrikanska - bantustans styrs ju av hövdingar.
Traditioner ä r starka och svårutrotade. Men nu a r det ju lyckligtvis så att traditioner inte a r oföränderliga och dessutom går det
ibland bra att välja d e element av traditionen som a r nyttiga,
funktionella. Eller det kan t o m hända att delar av traditionen G r
nya betydelser. Att analysera dessa Förändringar och påverka dem
i en progressiv riktning måste framstå som en av de viktigastc
uppgifterna for Botswanas regering.

Boskap och jämlikhet
eller
Den som haver, honom skall varda givet
Peter Masire ä r lång, smal, aktiv, livlig, energisk, entusiastisk,
företagsam, rik och framgångsrik. H a n äger tusentals kor och det
verkar som om han också ägde sina barn och sina anställda. Han
styr och ställer patriarkaliskt, feodalt kan man nästan saga. Kär
jag talar med honom avbryter han sig d å och d å och skriker ut en
order eller kallar på någon. Den kallade, barn eller anställd, närmar sig d å vördnadsfullt och vantar på att han ska uttala sin
önskan. Men han ä r vanlig och omtänksam ungefar som jag föreställer mig patronerna på v i r a bruk förr i världen.
- Det a r viktigt att folk trivs på landet, säger han, annars flyttar
de till stan. Jag försöker lära mitt folk att det de gör a r viktigt för
Botswana, mycket viktigare a n det folk i stan sysslar med.
Han bjuder på middag, stora kokade köttstycken och grönsaker.
Nar vi ä r fardiga kommer barn och anställda och sträcker underdånigt fram sina tallrikar. M e d händerna lägger han upp ett
köttstycke till var och en.
Runt öronen på oss susar hans 10-12-åriga barn omkring med
motorcyklar, jeepar, traktorer.
- Jag brukar ge alla utslitna fordon till mina barn och anställda.
Så far d e själva komma underfund med felen och försöka laga dem.
På det sättet lär d e sig från början hur maskiner fungerar.
Peter Masire har bekymmer for sina barn. Han suckar:
- De grälar alltid om vem som ska hjälpa till. O m jag skickar en
av dem ett ärende eller på ett uppdrag så kommer genast de andra
och klagar - "varför skickar du aldrig mig?"
- Hos oss a r det tvärtom. Dar säger barnen: "Varför måste
alltid jag gå?"
- Nej, säger Masire, ar det verkligen möjligt?
Peter Masire driver en mönsterranch. H a n har sina betesmarker
inhägnade, han vaccinerar djuren och badar dem mot fastingar.
Och han a r lidelsefullt intresserad av avel.
- Jag försöker få fram d e basta tänkbara djur for våra forhallanden. Dels ska de bli fardiga för slakt på två a r i stallet för fyra som
a r riormalt har. O c h dels ska djuren orka gå långa sträckor for att
söka bete samtidigt som de måste kunna motstå torkperioder. Jag

korsar våra inhemska raser med europeiska och indiska raser. Och
så håller jag styvt på att varje ko ska föda en kalv varje år. Gör hon
inte det slaktar jag henne.
- Ar det inte tradition här att satsa på kvantitet i stället för
kvalitet?
- Jovisst.
- H a r det med status att göra?
- Inte alls. Priserna var Iåga. Det fanns ingen drivkraft att
försöka fa fram bra djur. Men nu a r priserna höga och alla manniskor försöker investera i boskap, bra boskap. Tank själv. O m jag
sätter in 1000 pula på banken så får jag högst 100 pula i ranta efter
ett år. O m jag i stallet köper 10 ungtjurar for 1000 pula så kan jag
sälja dem efter ett å r med minst 200 pula i vinst.
Peter Masire har en elegant villa i Kanye d a r hans fru tillbringar
större delen av sin tid. Själv håller Masire helst till bland sina djur
på sin cattlepost, sina betesmarker, några timmars landroverfard
västerut i Kalahari. De samtalar med hjälp a!, radiotelefon.
Lantarbetarna, d e som a r anställda av Masire och andra boskapsagare for ett helt annorlunda liv. Lönerna a r mycket Iåga, de
varierar mellan ingenting alls och 15 pula i månaden. De får ofta
betalt in natura vilket kan vara värdefullare for dem an kontanter.
De kan få mjölk och mjöl, i allmänhet importerat från Sydafrika.
Vidare tobak, som a r särskilt viktigt eftersom det kräver kontanter.
Den sociala relationen mellan boskapsagaren och hans anställda ar
närmast feodalistisk, ett "master-clientforhållaiide". Det innebar
att the master har vissa förpliktelser gentemot the client. Han bör
ta hand om de familjer han har anställda, se till att de far tillrackligt att äta, att d e vårdas vid sjukdom osv. Det finns en ömsesidig
ö\~erenskommelseatt familjerna a r knutna till en viss arbetsgivare
och han i sin tur a r skyldig att försörja familjen om an på en
mycket låg nivå.
Så a r det fortfarande på sina håll men med ökad kommersialisering andras det har och nu kan familjer köras iväg om de inte a r
lönsamma. I och med att d e stora boskapsagarna har börjat inhagna sina betesmarker behövs det inte längre så mycket folk som
vaktar boskapen.
Ser man på d e har förhållandena statistiskt så äger 5 % av
Botswanas befolkning - de flesta av dem ar vita - hälften av all
boskap i landet. 45 '/O äger överhuvudtaget ingen boskap, 13 %
äger mindre a n 7 djur och 20 % mindre an 20. I mycket stor
utsträckning ags boskapen av tjänsteman i staderna som investerat sina besparingar i boskap medan lanthefolkningen anställs för
att ta hand om djuren.

Avelstjurar hos Peter 1Masire

Det finns i Botswana ett system som används inte minst av den
boskapsägande stadsbefolkningen. Det kallas mafisa och går ut på
att boskapsägarna inackorderar sina djur hos en anställd eller e11
släkting. De som tar emot inackorderingarna ersätts genom att de
får behålla den första kalven, de far mjölka och behålla mjölken
och kanske viktigast av allt, d e far använda djuren till att dra
plogen. Det beräknas att mellan 20 och 30 '/O av hushållen på den
botswanska landsbygden litar helt eller delvis till det här systemet
for sin försörjning.
Boskapsskötseln i Botswana är extensiv. Det behövs kanske 20
hektar for att foda en ko. Betesmarkerna, cattleposts, ligger ofta
längt från byarna. De flesta bybor har ett hus eller en hydda i
hembyn och en cattlepost kanske flera mil bort. Det påminner lite
om våra fabodar. Särskilt förr var det pojkar som bodde på cattleposts med djuren och skötte dem, kanske under Övcrinseende av
fadern eller annan vuxen. Nu går barnen ofta i skola och därför
mäste arbetskraft anställas, Många har också ett tredje hem vid
åkrarna dit de drar iväg under regntiden for att plöja, så och
skörda.
Genom den ständiga överbetningen tvingas boskapsagarna allt
längre bort från sin hemby. Allt fler har tagit konsekvenserna a\
det och bosatt sig for gott på sin cattlepost. Det betyder att de
traditionella familjebanden bryts sönder, människor lever inte
längre tillsammans i stora släkter med allt vad det innebar av

ömsesidig hjälp och lojalitet och naturligtvis social kontroll. Också
bysammanhållningen har blivit lidande av utflyttningarna och
hövdingarna gör allt de kan for att hejda tendensen. Men vad gör
man om det helt enkelt inte finns jord på nara håll?
Cattleposts spelar en stor roll i botswanernas liv. På fredagskvallarna drar stadsborna iväg med buss, tåg och bil till sina cattleposts ungefar som vi till våra skärgårdsöar. Och det galler alla som
har några som helst tillgångar, från presidenten ner till unga
byråkrater i förvaltningen.
Några större omkostnader for att föda upp djuren behöver man
inte ha. Med två undantag. Det första ar vattnet. Det är inget
problem for den som har pengar. Han har råd att låta borra,
utrusta och driva ett borrhål. Gör han det har han ratt att låta sina
djur beta 8 kilometer i alla riktningar från borrhålet. Vill han nu
utvidga sina betesmarker behöver han bara borra nya hål 8 kilometer bort och så nya igen. Visserligen har han bara ratt att
behålla områdena i fem år men efter den tiden har hans djur i
allmänhet lyckats driva erosionen så långt att marken ar i det
närmaste värdelös. Små boskapsagare kan få köpa vatten till sina
djur eller arbeta for borrhålsagaren mot att de får vattna sina djur.
Den andra stora omkostnaden ar transporterna till slakteriet i
Lobatse, Botswana hteat Commission (BMC). Det lär vara ett a\7
Afrikas största och modernaste slakterier. Det ar en väldig, ljus och
ren anläggning dar hela processen från ko till konservburk sker på
löpande band. 1400 kor får slappa till livet varje dag for att bli till
45 000 burkar corned beef, 1200 hudar, djupfryst biff. Hornen blir
souvenirer, skelettet benmjöl, svanshåren borstar och tarmarna
fiolsträngar. De har produkterna exporteras i första hand till Storbritannien och Sydafrika.
Nu ar det så att en fattig bonde inte kan komma dragande med
sin enda ko till BMC och hoppas få den slaktad. Man måste ha en
kvot, dvs ett visst antal djur for att komma ifråga. Det är lätt for de
stora boskapsagarna men omöjligt for de små. Darfor finns det
agenter, mellanhänder, auktoriserade av staten. I kommission tar
de 21/2O/' av det pris som betalas for djuret vid slakteriet. Men på
den har scenen uppträder ocksi skumma typer som köper upp
böndernas djur for fasta priser. Det ar omöjligt for en cnskild liten
boskapsagare att bedöma värdet av de djur han vill ha slaktade.
- Du far 150 pula kontant om du slår till genast, säger typen till
bonden. Bonden slår till och typen säljer djuret till slakteriet for
200 pula tillsammans med ett antal andra djur som han kommit
över på liknande satt.
Slakteriet ar statligt men drivs på ett sorts halvkooperativt sätt

sä att en viss del av vinsten gär tillbaks till den ursprungliga
säljaren som en bonus. Men d ä ska säljaren kunna kontrollera det
han säljer själv. Det kan den stora boskapsagaren men inte den
lilla. H a n får inte en pula i återbäring, alltsammans går till agenten
och stannar i hans fickor.
En motvikt till den har mellanhandsverksamheten ar kooperationen, som konkurrerar med bäde storfarmare och agenter.
Kooperativen har en central organisation som bevakar medlemmellan
marnas intressen i slakteriet. Det finns en ö\~erenskomn~else
den organisationen och slakteriet som går ut på att de olika foreningarna kan överföra sina kvoter till andra föreningar. Slakteriet
debiterar nämligen en avgift for varje djur som föranmälts men
inte kommer. Det finns alltså ett utjämningssystem för hela kooperationen som a r mycket fördelaktigt for föreningarna. Skulle nägon
förening sakna en ko sä slipper den straffavgift eftersom en annan
förening kan träda in i stallet.
Men kooperationen har ännu inte hunnit vaxa sig särskilt stark i
Botswana. Fortfarande domineras marknaden av mellanhänder
och stora boskapsagare. Och d e stora boskapsägarna blir allt
större, rikare, rationellare. Deras vinster ökar, dc investerar sina
pengar i boskap, gör ännu större vinster och förstör alltmer mark.
Jag frågar en hög tjänsteman vid ett ministerium hur det har går
ihop med regeringens ständigt uttalade målsättning att åstadkomma social rättvisa.
- Vår officiella politik har vissa motsägelser, säger han och
skrattar lite generat. Det a r sant att staten har stött boskapsagarna
pä många olika satt och det a r mest d e redan rika som dragit fördel
det har ju
av det. De har ökat produktionen och det a r j u bra.
inte givit oss mer social rättvisa.
Men presidenten Quett Masire ar inte bekymrad. H a n ar bror
till Peter hIasire och sjal\, en av landets största och rikaste boskapsägare. H a n menar att tack vare SIDA så a r en utjämning pä väg.
Människor pä landet fär vatten och skolor och nu a r det meningen
att inkomsterna från gruvorna ska delas av alla i landet.
Jag for frågan vidare till ledaren for oppositionspartiet Botswana
National Front. Det var lite komplicerat forst att få tag i honom.
Jag ringde.
- Doktor Kenneth Koma?
- Ja, det a r jag.
- Jag heter si och så; jag skulle gärna vilja göra en intervju med
er.
- Nar då?
- I morgon.

Jag ar upptagen i morgon, kom på torsdag.
På torsdag klockan 1 l ?
Ja det går bra.
Hur ska jag hitta huset?
Fråga polisen i Mahalapye.
Vi for till Mahalapye 20 mil norr om Gaborone. Gick till polisen
och fick veta var Kenneth Koma bodde. Han var inte hemma. En
ung man, hans son kanske, for runt med oss i Mahalapye. Vi
hittade Kenneth Koma i en av hans speceributiker, Koma Food
Market.
- Ja, har ar vi nu.
- Vilka ar ni?
- Det var jag som ringde i förrgår.
- Det vet jag inget om.
- Men vi kom överens om att träffas idag klockan 11.
- Det känner jag inte alls till.
- Ni sa att jag skulle fråga efter ert hus hos polisen.
- Det skulle jag aldrig göra. Men jag tror jag vet vem som
svarade i min telefon. Jag ar upptagen nu men kom till mitt hus om
en timme.
Kenneth Komas hus bestod av flera runda hyddor runt en
gårdsplan. Koma tog av sin stora bruna filthatt och blottade en
rund hårlös hjässa. Han log vanligt.
- Doktor Koma, jag förstår ingenting, vem talade jag med i
telefon i förrgår?
Nu skrattade han: - Det var polisen. Sanningen ar nämligen den
att min telefon är avlyssnad. Det var dom som svarade. Det ar
demokrati i det har landet. Nar vi talar med varandra nu så vet
regeringens agenter om det. De finns runtomkring här. De vet vem
som besöker mig och vem som ringer mig. De öppnar min post ett demokratiskt land.
- Men, försökte jag, nog finns det val ändå vissa demokratiska
drag. Har finns flera politiska partier, fria v a l . . .
Han skrattade igen som om jag sagt något mycket naivt.
- Vi skulle tala om jämlikheten eller rättare sagt ojämlikheten,
sager han. O m man studerar uttalanden från Seretse Khama från
de tidigare dagarna så finner man att han var verkligt bekymrad
över fattigdomen på landsbygden och försökte förbättra förhållandena dar så att inte folk skulle dras till staderna och bilda slumområden. Men den sortens uttalanden hör man inte längre. Vad som
nu händer är att människor i staderna, särskilt de som redan äger
något, samlar och ackumulerar kapital. Fattigdomen på landet
ökar och de rika blir annu rikare. De rika far bonus nar dc skickar
-

Slakt~rieti Lobatse

sina djur till slakteriet. Dc har råd att köpa traktorer, d i t har inte
befolkninqen i övriqt.
- Ar det sant att politikerna ofta är stora hoskapsägarr? J a g
visste att haii skulle skratta at mig och det plorclc han ocksa.
- Det vet d u va1 att överalit i Afrika \.ar det rika som tog ö\.er
efter kolonialmakten - affarsfolk, intelligentiail. De fattiga l~lev
aldrig representerade. H ä r i landet är det eil enorni skillnad mellan
ledare och folk. O m riågon ager sju farmer ocli tusrntals djur s2
kan han j u inte uppträda och tala fiir foiket som de har politikerna
g ö r Och skatterna! K ä r i landet b c ~ a l a rman skatt upp till ett visst
belopp som motsvarar en 11jord p5 ungefar 300 kor. H a r man mera
så betalar man inte mer. Och dom kan ha tuscr~talskor! Säger man
det här högt så blir d c förbannade, det ar ett m>-cketkai~siigtämne.

P2 alla områden ser man tydligt dc väldiga skilliladerna mellan rik
och fattig. T a t cx ett av dc stora problemen i Botswana - torkan.
Under de torkperioder som Förekommer d a och d a i Bots~vanasa
klarar den rike torkan m)-cket bättre. Han har kapital: hail kali
köpa foder, han kan horra nya vattenhal cller köpa vatten. Haii
kan t o m flytta sina djur från ett torkdrahhrit omrade till er1 annan
hattrc lottad trakt.

En epidemi som lungsjuka eller mul- och klövsjuka drabbar inte
den rike på samma satt som den fattige. Den rike har reserver,
battre tillgång till veterinarhjalp, vaccinationer, battre hygien.
På samma satt med erosioilen. Den rike kan inhägna sina betesmarker och exakt kontrollera antalet djur. Han kan om han vill se
till att avbetningen sprids, att jorden inte Överansträngs och han
kan nar som helst transportera sina djur till slakt.
- Nu måste vi f5 ett slut på den har överbetningen och jordforstöringen, förkunnade regeringen, vi måste se till att vi får en
jordreform - Tribal Grazing Lands Programme.
Tanken a r att all tillgänglig betesmark i Botswana ska indelas i
tre olika grupper. Den första a r kommersiella betesmarker. Den
hyrs ut till individer eller bolag med minst 400 djur. Den som
disponerar kommersiella betesmarker har ensamrätt till området
och uppmuntras genom frikostiga lån att inhägna området och
borra efter vatten.
Den andra gruppen a r kommunala betesmarker. Det a r i forsta
hand områden runt byarna och d e reserveras for de mindre boskapsagarna. Till skillnad från den första gruppen kommer ingeil
arrendeavgift att utkrävas. Antalet djur som far hållas bestäms och
kontrolleras av Tribal Land Board.
Den tredje gruppen ä r resenverade betesmarker. Det ar områden
som reserveras for framtida bruk, i första hand for de minsta
boskapsagarna men också for eventuell gruvdrift: for jordbruk eller
kanske for vilda djur.
Tribal Grazing Lands Programme har mötts med misstanksamhet och protester. Att traditionellt allmänna betesmarker skulle
göras o m till enskilt disponerade kommersiella rancher var inte
populärt bland den fattigare befolkningen. Nu skulle ännu mer
resurser kanaliseras till d e rika boskapsägarna och de fattiga skulle
utestängas från stora betesområden. Men det skulle bli värre.
Nar myndigheterna började undersöka hur det verkligen förhöll
sig med tillgängliga betesmarker så fann de att mycket mer land
hade använts av många fler människor a n vad man hade trott eller
vetat. Tidigare hade det funnits gott om land for alla. Plötsligt blev
det konkurrens om betesmarkerna. Det ar inte svårt att tänka sig
vilka som \,ann i den konkurrensen. Mycket snart upptäcktes det
att tanken på att reservera områden till de minsta hoskapsagarna
kunde man glömma. Det fanns helt enkelt inga områden kvar.
Alla inser att någonting måste göras. O m inte hela Botswana
inom kort ska förvandlas från halvöken till öken så måste boskapsstammen reduceras. Men hur? Ja, inte kan det ske på frivillig \,äg.
Skulle en individ bestamma sig fiir att minska antalet djur så skulle

E n brunn i Kalahari - överbetning, erosion

ju bara hans grannar få glädje av det eftersom de d å kunde ha flcr
djur. 1Vågon form av planering och kontroll a r nödvändig. Men
måste det gagna d e rika på d e fattigas bekostnad? Måste det vara
dc rika som står for framstegen medan d e fattiga gör uppoffringarna?
Det finns en utbredd djupt reaktionär tro inte bara i Botswana
utan överallt i tredje världen och förresten också på närmare håll.
Den tron går ut på att om man berikar överklasscn så drar det med
sig en berikning och utveckling av hela landet inklusive de fattiga.
Nu ska det sagas att i alla officiella sammanhang så tar de
ledande i Botswana avstånd från den filosofin. Det sags ofta att lite
utveckling för många a r värdefullare for landet an mycket utveckling for några G . Det sags men görs det också?
Kooperationen seglar i medvind i Bots~vana.Liksom i alla uländer har kooperationen tillkommit genom initiativ uppifran dvs
från regeringen. Men numera kommer initiativet alltmer underifrån, bönderna tr) cker på och bildar föreningar aven i små byar.
Det finns idag i Botsuana 120 föreningar med 35 000 medlemmar
och det ökar dagligen. En av uppgifterna a r att bli kvitt mcllanhanderna vid försäljning till slakteriet. Det a r viktigt nog men löser
inte problemet med överbetningen. ,4ven om föreningsmedlemmar
skulle slå sig ihop om en större rationell ranch - vilket förekommer

så a r det heller ingen lösning på problemet i stort. hledlemskapet
i en kooperativ förening a r ju frivilligt och ska något effektivt kunna
göras måste det omfatta alla.
O m inte de stora boskapsagarna ska lagga under sig det mesta
så måste ändå de små slå sig samman på ett eller annat satt. De
måste bilda enheter som kan ge alla d e fördelar stordrift ger gemensamma inköp av avelstjurar och maskiner, gemensam transport och försäljning och det viktigaste av allt - gemensam kontroll
av kreatursbeståndet, en satsning på kvalitet i stallet för kvantitet.
Men kommer det har att kunna bli verklighet med en regering och
en nationalförsamling som till större delen består av stora boskapsägare?
T v å samhallsvetcnskapliga forskare? E B Egner och A L Klausen, som under många år studerat olika sidor av det botsvanska
samhället, skriver i en rapport: "Bortsett från det faktum att riationellt överlevande vacker starkare känslor an dc fattigas belägenhet.
så ar d r t beklagligt att strategiska infïastrukturella projekt i stor
skala och bcst2llningar a\. utliiiidsk sofistikerad utrustniiig ska vara sa
mycket lättare att genomföra an program for att utrota fattigdom
genom att omfördela inkomsterna och skapa nya arbetsplatser."'

-

'

E B Egner & i\ L Klausen. Porer- in Rotsii.nna. Universit>- College of Botswaria.
Gaborone 1980. s 4.
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Tidigt en morgon lämnar jag Kanye, ett tiotal mil sydväst om
Gaborone alldeles i kanten av Kalahariöknen. Jag sitter på ett
lastbilsflak tillsammans med ett femtontal ungdomar, flickor och
pojkar. Det ä r ett gäng från Medical Health Education. Vårt mål
ä r den lilla byn Ralekgeto ytterligare några timmars bushresa
västerut.
Byn har problem med sitt vatten som a r salthaltigt. Nii har
ungdomarna skrivit och övat in ett teaterstycke som i dramatisk
form ska beskriva och analysera byns s v ~ r i ~ h c t e r .
Nar vi kommer fram till byn a r den tom. Vid brunneri träffar vi
en gammal man som låter oss smaka på vattnet. Det ar mycket
riktigt salt. H a n visar oss en plats i utkanten av byn som a r lämplig
att spela teater på. Men inte kan vi spela teater utan publik.
Lastbilschauffören far i uppdrag att fara iväg och ragga publik.
Vi lägger oss i skuggan av ett trad ocli vantar. Alla utom två
ynglingar som riggar upp en destilleringsapparat. Den består av en
stor plåtbehållare som en fhrvuxen långpanna. Deii vilar på en
glasfiberplatta som ska isolera s2 att värmen stannar kvar i behallaren och inte leds ner i marken. Ett tak av genomskinlig plast har
spants över plåtbehållaren. Nar vattnet i behallaren - ett par
hinkar ungefar - förångas kondenseras det mot plasttaket och
rinner ner mot anden d a r det samlas upp i en plastbehållare. Det
3dricksvatten blandas det destillerade
tar 3-4 timmar. För att sen f
vattnet med byns salthaltiga.
3-4 timmar tar det också att samla ihop publik. Det blir val en
femton stycken, lika många som de uppträdande. Dessiitom ilagra
barn med slangbellor gjorda av cykelslangar. precis sadana som
jag själv hade som barn. En äldre man leker ocksa ined en - kanske
har han konfiskerat den för ett barn.
Publiken ä r alltså inte stor när föreställningen börjar meil jag
Dels lyssnas det alldeles tydligt
tror ändå det a r meningsf~~llt.
intensivt och uppmärksamt, dels består publiken av byns opinionsbildare. Aldre, allvarliga män, vana act tala och lyssna. Att ta tid
på sig och verkligen tränga in i problemen.
Föreställningen består av dialoger, sang, musik. Den presenterar
byns problem och föreslår olika lösningar. Skaffa nianga destillato-

rer: slut er samman och bygg en ny damm, försök fa regeringen att
hjalpa till med ett nytt borrhål.
Diskussionen efteråt blev lång och omständlig. Jag begrep ingenting men kunde istället beundra deras sammanträdesdisciplin.
Var och en talade ganska länge och fick alltid lov att tala till punkt.
Ingen avbröt, det var knäpptyst under sammanträdet. Aven nar
någon av de unga tjejerna tog till orda.
Diskussionen fick jag senare sammanfattad så här: Det finns en
bykommitté men den traffas aldrig, gör överhuvudtaget ingenting.
Men nu skulle den aktiveras, se till att den damm som finns sätts i
stånd. Så uppmuntrade ungdomarna d e gamla att rakna så val folk
som fa så att det finns ett statistiskt underlag om jordbruksdepartementet eventuellt ska bistå byn.
De långa anförandena tycks mest ha gått ut på att berätta att de
så sällan traffas, inte alls som förr i världen men nu skulle de börja
med det igen. De hade förstått att d e måste hjalpa sig själva.
Destillatorn intresserade dem mycket. De undrade var de kunde
fa tag i den, vad den kostade, hur den fungerade.
Människorna i byn Ralekgeto ä r boskapsskötare, varje familj
äger några djur men inte tillräckligt många for att kunna försörja
sig. M a n räknar med att det behövs 50 djur för att försörja en
familj och det ä r mycket fa som äger så många. Så människorna i
byn Ralekgeto ä r också och framförallt jordbrukare. Liksom dc
flesta botswaner, 80 %. De lever på boskapsskötsel och jordbruk
men d e lever inte särskilt gott - d e flesta lever dåligt. Enligt
statistiken lever halva lantbefolkningen under "fattiglinjen".'
Det betyder inte att människor direkt svälter annat a n under
torkperioder men många a r undernärda och felnärda. Och ett fatal
lever gott, mycket gott. Jordbrukets orättvisor a r lika upprörande
som boskapsskötselns.
Det började för hundra å r sen ilär plogen infördes i Botswana.
Dessförinnan hackade sig jordbrukarna igenom sina åkerlappar
liksom i nästan hela övriga Afrika. Med hackan kunde dc bara odla
upp små områden som d e tvingades utnyttja så intcnsivt och
effektivt de kunde. Jordförstöringen var minimal.
När plogen gjorde sitt segertåg hände två saker. Dels kunde man
utvidga åkrarna och utsätta mer jord för erosion och dels tvingades
man använda dragdjur. Inte alla hadc möjligheter att komma över
dragdjur. De som reda11 ägde d e flesta djuren hade ett försprang,
kunde utvidga sina markcr och hyra ut sina oxar till de mindre
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Ungdomar från Health Education diskuterar ualtenproblem i en by p i randen
au Kalahari

lyckligt lottade. Det skedde och sker förstås först sedan oxägaren
plöjt sina egna åkrar vid lämpligaste tidpunkten omedelbart eftcr
d e första regnen.
Nu har traktorerna börjat rulla in över åkrarna och ytterligare
förvärrat situationen. Förhållandet mellan människa och jord ar
stört och likaså mellan människa och människa. Penningekonomin, kommersialiseringen, moderniseringen har Förändrat livet på
landet - inte alltid till det battre.
Basfödan för de flesta botswaner a r gröt gjord på sorglium. Det
ligger en ganska omstandig process bakom den fardiga gröten.
Först ska sorghumkornen ligga i blöt, sen ska de länge och omsorgsfullt stötas i en av de vanliga afrikanska mortlarna. Gröt pjord
p2 majsmjöl smakar bättre och det mjölet kan köpas fisdigmalet.
Det ar bara dct att majsmjölet importeras fraii S>-dafrika.Bots\vana, ett land d a r nästan hela befolkningen lever på jordbruk, importerar en tredjedel a\. sin mat från Sydafrika.
Det ar sant att Botswana inte a r något idealiskt land för jordbruk. Odlingssasongen a r kort och helt avhängig de opålitliga
regnen. Torka under enstaka å r har inte alltför negathr effekt p5
boskapsskötseln, det går t o m att klara två, kanske tre ars torka
utan katastrof. Jordbruket däremot kräver regn varje år och ar
därför mycket osäkrare, särskilt för sm2böriderna.

Hustrun plöjer och mannen juanger piskan

I b-yn har de olika storfainiljernc~inhägnat sina ägo?

Sorghumkornen stöts i en mortel

Därtill kommer att jorden blir sämre, marken torrare. Förstör
mar1 den naturliga och anpassade växtligheten som samlar och
bevarar vatten i öknen. ja d 3 förstör inan ocks3 det ömtaliga
forhallaildet mellan jord och vegetation. D3 torkar floder och
kallor, d å sjunker grundvattnet. Och det är ingen langsarn rnaiighundraårig process - på ett par dicennier kan vem som helst se
vad som sker.
Som vanligt a r det lättare att tanka Itortsiktigt än langsiktigt.
Det galler ju att överleva från ett a r till ett annat och inte fr211 ett
decennium till ett annat. Ekologiskt tankande a r långt, ekonomiskt
kort. H u r ska man kunna motst3 att använda battrc sadessorter
och effektivare metoder som ger mer avkastning a\.en om jorden
torkar ut fortare?
I gamla dagar varken ville eller kunde man utvidga sina akrar
särskilt mycket. Redskapen var inte tillräckligt efkktiva och d r t
fanns inga bra forvaringsmöjligheter f6r säden. Samlade man f i r
mycket ruttnade den cller åts upp av insekter. Det fanris heller intc
samma möjligheter att sälja jordbruksprodukter och for övrigt intc
samma behov av kontanter.
Byarna förr var ganska sma och hanterliga och franiförallt Iiittflyttade. Fann man att jorden p2 en plats sugits u t for mycket drog
man iväg till en annari plats och slog upp siria bopålar. Det var

något både positivt och negativt ur ekologisk synpunkt beroende
på graden av utsugning. Ibland räknade man med att komma
tillbaks efter några år, jorden fick vila och traden stå kvar. Men
ibland skövlades jorden så till den grad att den kanske aldrig
hämtade sig.
Men idag bor man kvar i sin by. Inte kan man flytta med sig
skolor och vattenledningar, betonghus och kliniker. Byarna blir i
stallet större och större, det blir centralorter som hos oss för att det
ska löna sig med olika former av social service. Nu kan inte langre
bönderna räkna med att ha sina åkrar i närheten av byn som förr.
De måste ge sig iväg langre och längre bort och ofta bosätter de sig
för gott vid sina åkrar.
Naturligtvis ä r regeringen medveten om jordbrukets alla problem
och det finns flera planer och program for att bekämpa erosion och
samtidigt öka både lönsamhet och jämlikhet. Ar dessa olika mål
möjliga att förena?
Ett av d c grundläggande målen ä r att Botsivana ska bli sjalvforsörjande nar det gäller mat.
senare å r har landet blivit
alltmer beroende av Sydafrika for import av spannmål. Bots~vanas
produktion har minskat oavbrutet sedan 1973. 1978 producerades i
hela landet 90 000 ton majs och sorghum - det motslrarade ungefar
hälften av behovet. 1979 sjönk produktionen till omkring l 5 000
ton främst beroende p i den svåra torkan 1978179.'
Nu ska nergangen stoppas och förändras till en uppgång. Regeringen planerar ett ut\~ecklingsprogramför odlingsbar mark (The
Arable Lands Development Programme). Det ska komma igäng
1981 och går ut på att skapa 10-12000 nya arbeten till 1985. 15
miljoner pula ska satsas under d c fyra åren, en siffra som bör
jämföras med de 23 miljoner pula som carje år skvätts ut över
boskapsagarna i form av olika slags subventioner.
Programmet ska rikta sig till bönder med mindre an 20 hektar
odlingsbar mark. De ska få hjälp med att lära sig enkla tekniska
förbättringar och det ska verkligen bli lönande att agna sig åt
jordbruk. H u r det ska gå till att utbilda sa mariga instruktörer som
kravs har inte klargjorts. Så har skriver en forskare om detta: "Det
mesta av den teknik man nu planerar att lära ut har lärts ut i
Botsivana sedan början av 60-talet och jordbruksministeriets årliga
budget har under flera å r efter sjal\-ständigheten överstigit värdet
av all spannmål producerad i B o t ~ w a n a . " ~
International hIonetar>- Fund Botswaria. StaK Repor: h r the l 9 i 9 Article I\'
Corisiilratiori. s G.
E B Egner, Rerieu' oJ.Vocio-Economic Dccclopm~ntin Botsu,a~znIY6f+ISi!~. Gaborone
1979. S ! 3 .

Det går åt mycket trä till bränsle och stängsel

Olika utredningar har försökt definiera var problemet på landet
ligger. M a n har kommit underfund med att en av de viktigaste
frågorna a r dragkraften, oxar for transporter och plogning. Dar
bl a ska subventioner sattas in.
Regeringen har tagit god tid på sig att planera och genomföra
det har programmet. Det brukar försvaras med att det har gjorts
alltför många dyrbara misstag nar det galler jordbruksreformer i
Afrika. Men många frågar sig hur stark viljan a r att se programmet
förverkligat. H u r mycket kraft kommer regeringen att satta in för
att astadkomma en sorts jämvikt mellan boskapsskötse! och jordbruk? Det kommer ju att innebära att resurser förs över från det
ena till det andra, att förändringarna - kanske Försämringarna kommer att drabba boskapsagarna dvs de makthavande, de som
ska genomföra programmet.
Och om det nu skulle \lisa sig lönande att bedri1.a jordbruk, \,ad
kommer d å att handa? Kommer den nya borgarklassen att investrra sina pengar i jordbruk på samma satt som d e hittills investerat i
boskap? De har m6jligheter att köpa traktorer och andra maskiner.
Kommer jorden så småningom att övergå i ett fatal stora ägares
händer samtidigt som bönderna proletariseras och anstalls som
lantarbetare på d e stora farmerna? i\lltså det vanliga dilemmat -

snabb ekonomisk utveckling, kanske med sjalvförsö~jningnar det
galler mat, men med ökade klyftor mellan rik och fattig.
En viss social infrastriiktur har i alla fall byggts upp inte minst
med svensk och norsk hjälp. SIDA-bistånd har framförallt satts in
på landsbygden och gått till skolbyggen och vattenforsörjning,
norrmannen har satsat på kliniker. Nu galler den svenska hjälpen
3 stor betydelse för
distriktsstödet som SIDA menar kommer att f
utjämningsstravandena. Det innebar att distrikten, periferin, ska
få större sjal\~standighetgentemot centrum. Och franiforallt större
resurser att administrera och driva på olika program.
Men några verkliga förändringar kan aldrig komma att ske
enbart genom regeringens valviija och den utländska hjälpens
välmenande inriktning. Det som måste till a r att den stora majoriteten av befolkningen bryter sin tystnad. De saknar utbildning, ar
fattiga, opolitiserade och de har ingen kontakt med massmedia. På
ett eller annat satt måste d e ge uttryck för sina behov högre och
kraftigare så att det hörs upp på höjderna. De måste pressa på
mycket mer for att få sina intressen tillgodosedda. Kanske kommer
den ökade utbildningen att betyda en del. blänniskor kommer att
kunna formulera och stalla frågor och kräva svar.
Kraven nerifrån måste bli att man söker lågteknologiska Iösningar som gagnar d e små. Att man medvetet stravar efter att
finna produktionsmetoder som a r på en gång arbetsintensi~.aoch
effektiva - om man nu kan tanka sig att båda dessa krav kan
tillfredstallas samtidigt. Det viktiga a r att man gör det mtijligt for
en majoritet axr befolkilirigen att producera sin egcn mat snarare a n
att låta några f
3 klara hela försörjningen. Men hur ska det gå till?
Kanske på liknande satt soni nar det galler boskapsskötseln. Att
grupper av bönder slår sig samman och brukar ett stort område.
Bara på det sättet kan de ha\-da sig gentemot de stora kapitalistiska jordbruken som 3r på vag att vaxa fram. De kan i \-arje fall till
en viss grad mekanisera aven om det kanske ar det minst viktiga.
De kan f5 utsade och gödningsämnen billigt genom att köpa det i
stora mängder, d e kan organisera transporter på ett rationellt satt.
Och framförallt kan de tillsammans vidta alla d e mått och steg som
a r nödvändiga for att bevara och t o m förbättra jorden. &got som
den enskilde lille bonden aldrig kan göra.
Men ä n ä r det långt dit. An dröjer det länge innan Botswana kan
försörja alla sina invanare på ett godtagbart satt. Många tusen
familjer klarar inte att leva på sin boskap eller sin jord. De ar
beroende av andra inkomster. Det \vanligaste a r att de skickar iväg
sina unga och starka man for att ta anställning utomlands - i
Sydafrikas gruvor.

Utländska infodingar

Hur kan det komma sig att varje å r 20-, 30-, 40-, ibland 50000
unga botswaner överger sitt land, sina byar, sina familjer och drar
iväg till Sydafrika d a r d e utsätter sig för ett nästan ofattbart
förtryck? Det äldsta och fortfarande viktigaste skalet ar förstås att
d e behöver pengar, kontanter.
Det började redan i mitten av 1800-talet. Boer och zulu drev
iväg människor från deras traditionella land. Som flyktingar föstes
d e upp till nuvarande Botswana d a r de tvingades överge sin halvnomadiserande tillvaro och bli bofasta. Jorden räckte inte till.
Torkan var ofta förödande for jordbruket som inte alltid kunde
försörja befolkningen. Många sökte sig redan d å till Transvaal och
Kapkolonin på jakt efter arbete.
Riktigt på allvar kom rekryteringen igång riar engelsmannen
införde hyddskatt i slutet av 1800-talet. Det fanns inte så många
möjligheter att fa ihop d e shillingar som krävdes. Bechuanaland
blev liksom Sydafrikas andra grannländer betraktad som en aldrig
sinande arbetskraftreserv - det var protektoratets viktigaste, kanske enda funktion.
Till en början skedde rekryteringen på ett iiarmast pirataktigt
satt. Men regeringen intog en sorts väl\,illig faderlig attityd och
förbjöd de värsta avarterna. Givetvis utan att på något satt strypa
trafiken. Kontrakt infördes som ga\, arhetaren vissa mycket elementara rättigheter samtidigt som det fastställde hans skyldigheter. Vid sekelskiftet torde tvångsarbete knappast ha förekommit i
Botswana.
Det behövdes ju inte heller. Kontanter var inte bara ett nödvandigt ont, det var också något ytterligt lockande. I takt med att
inkomsterna från gruvarbetet ökade så ökade också tillgången på
varor. Allt fler affarer öppnades i byar och stader, allt fler nya
spännande produkter importerades. De sydafrikanska pengarna
gav dessutom möjlighet att köpa boskap.
En bots\\ansk poet, Belinah hlasheleng. f6rsökcr tolka l a d som
händer med b)arna och d e unga mannen som 5tervänder fran
S) dafrika.

'

'

Dikten hämtad ur Hoyt Alverson, .Wind in the Heart oJBarknesr. Yale University.
1978. s 216.

Min by
Dzl var liten och &ster
iVär jag ännu car ung
Det car de mörka tiderna
S0778 du genomlevde
D u var lika mörk som de
(Jag minns de unga männen
sonz brukade lämna dig bakom sig
for att fara till gruvorna i Johannesburg.)
Jag minns vad de brukade saga
niar de återvände
D u alstrade unga och starka män
nar de återvände,
Tycktes deras besinning förlorad
Borta var all respekt
D e brukade visa.
D e skrattade när de berättade historier
O m diligheter de begått.
D e skröt med sinn onda däd.
D e trodde sig civiliserade
D e ringaktade dig och sa
A t t du inte var värd att bo i.
inte ens en skola fanns det
Byggd pä din bus-skarajord.
,Ven narjag liaxte upp blev du större och yktbnr.
Ljus började lysa pä dina gråa byggnader
Och i dina invånares dunkla minnen. . .
Dikten snuddar vid en annan anledning for unga man att resa till
Sydafrika - tråkigheten på landsbygden. Det ständiga, ofta hopplösa väntandet på regn, sysslolösheten, enformigheten. Bönderna
lämnar i allt större utsträckning sina byar och slår sig ner vid sina
åkrar långt borta från allt vad socialt liv heter. Det är mer spannailde att fara illa i Sydafrika a n att fara illa hemma.
Och så ar det det här med social prestige, status. att bli något.
Och en riktig karl blir man först nar man ,gjort sin första resa till
gruvorna. Så a r man invigd: initierad. Resan till gruvorna har
ersatt det traditionella "mephato".

Mephato, åldersklasser, unga man son1 samtidigt gatt igenom
stammens invigningsriter. En skola, fiillt tillräcklig och adekvat för
gamla tiders bondeliv. H a r fick ungdomarna l5ra sig stammens
historia, sånger, seder, bruk och gott uppforandc. De fick lära sig
respekt for de äldre och for hövdingen. lojalitet mot stammen och
varandra. Och d e fick lära sig att utharda smarta. DC r0rbereddes
också for äktenskapet och sina plikter i samhället.
Varje åldersklass kunde av hövdingen kommenderas till uppgifter som gagnade byn och stammen. Under krigstider bildade varje
åldersklass ett regemente, i fredstid väntades dc utföra något nyttigt - en vag, en damm, en brunn. Nar det t ex skulle byggas er1
kyrka i Molepolole 1907 skickade kcvenakungen Sechrlr I I några
åldersklasser till guldgruvorna i Sydafrika. Deras inkomster gick
till kyrkan.
Så går det inte till idag. Mephato bekämpades av missionärerna
eftersom det var hedniskt och d e tyckte sig ha viktigare saker att
lära ut an stamangelagenheter. För det självständiga Botswana
motsvarade knappast mephato den uppfattning man hade om ett
modernt utvecklat land. Så aven regeringen har tagit avstånd fi-ån
mephato om a n i ganska försiktiga former.
Men det a r tydligt att det finns ett behov hos pqjkarna att på
något satt visa h u r d e lämnat barndomen och inträtt i de vuxnas
värld. Det a r j u verkligen inte något unikt for Botstvana men dar a r
det alltså det första gruvarbetet som markerar gränsen.
3debutera. Gruvbolagen tar inte
Men idag a r det inte så lätt att f
längre så många noviser, de vill ha erfaret folk.
Jag sitter en tidig morgon hos chefen for den lokala rekry-teringsbyrån for gruvarbetare i Molepolole - Teba, T h e Employment
Bureau of Africa. Hari a r vit, gammal, nastan pensionsmässig, Ilar
arbetat med rekrytering i hela sitt liv. Han talar setswana utan
svårigheter, säger att det a r hans modersmål lika mycket som
engelska. I ett hörn står en radiotelefon och knastrar lätt. Det ar
den vi vantar på.
Och utanför står 150 unga man och viintar ocksa. De hoppas f"a
jobb i en gruva. De flesta a r veteraner, många har varit med å r
efter år. Men några har aldrig sett en gruva, har aldrig varit
utanför hembyn.
Så får radiotelefonen röst. Det låter nastan som e11 börsrapport
men kortare. Gruva efter gruva meddelar dagens behov. En vill ha
tre ovan jord med praktik, en annan tv5 under jord, en tredjr fyra
under jord. Alla vill ha man med praktik, ingen \.il1 ha nyböyjare.
Ingen vill ha någon över 30 år. Det sammanlagda behovet ar 3.5
man. 35 jobb till 150 sökande.

- Det a r nog många som blir besvikna idag, säger chefen. Han
går ut på verandan och ser ut krer den långa kön. Lämnar si11lista
till en underlydande som slår sig ncr vid ett litet bord och börjar
rekrytera.
En kille på kryckor kommer iilstultande på kontoret med ett
papper som han räcker till chefen. Papperet är från hövdingen i
hans by och ar ett intyg att killen fortfarande lever. Ett sårit papper
måste han leverera varje å r för att få ut sin sjukpension. Han har
blivit fullständigt invalidiserad i en sydafrikansk gruva och har rätt
till sjukpension så länge han lever.
Rekryteringen går långsamt. Alla som kommer fram till bordet
måste kollas i ett kortregister. D a r finns uppgifter om uppförande.
De som varit frånvarande från arbetet utan anledning eller varit
berusade, de som bråkat eller förbannat bolaget har ingen chans
att E komma tillbaka. De som avvisas reagerar alla på samma satt.
De skrattar uppgivet som om det var ett lustigt sammanträffande
att aven den har olyckan skulle inträffa på toppen av alla tidigare
olyckor. Ett leende, ett skratt uttrycker verklige11inte alltid glädje.
Var och en sticker fram sitt pass och sitt arbetspapper som
innehåller uppgifter om de perioder de varit i Sydafrika och nar de
arbetat var. Tjänstemannen vid bordet dunkar in 5-6 olika stämplar i passet. Först senare slår det mig att det egcntligen a r ganska
egendomligt att en privat sydafrikansk, alltså utländsk organisation som Teba har lov att stämpla i ett pass från den självständiga
republiken Botswana. Teba är South Xfrican Cliamber of hlines'
rekryteringsorganisation och Chamber of Mines ä r en sammanslutning av d e sydafrikanska gruvbolagen.
Närmare 50 gruvor ä r anslutna till Teba. De har överenskommit
att inte konkurrera om arbetskraften. ingen ska betala mer an den
andra. Det ar en av bakgrundrrna till de sydafrikanska hemländerna. Det galler att undvika att åstadkomma ett proletariat i storstaderna som kan bli ett hot mot den rådande ordningen. Samtidigt
skapar mail reservat dels for reservarbetskraft. dels for arbetare
som inte längre behövs och so111 alltså måste återvända till sina
"hemländer". På samma satt tjänar alla länder i södra .Afrika som
reservat (alla utom Angola som anses utgöra en "sakerlieisrisk").
Systemet gör det svårt eller närmast omöjligt for arbetarna att
organisera sig. Skulle någon försöka hamnar han omedelbart i
kortregistret. O c h därmed a r hans karriär vid gruvan stäckt.
Tillbaks till rekryteringsbyrån i Molepolole. De få lyckliga som
antas får stalla sig på en våg, i varje fall de tlreksarnma fallen.
Ingen som väger mindre a n 55 kilo blir antagen. Så lakarundersökning. Kladda i kalsonger köar nianrien franifor den indiska dok-

torn. Undersökningeil gar p 5 milidrr än e11 miiiut G r var ocli en.
r
Hosta, atldas: gapa. ett strupgrepp och en titt ner u n d ~ kalsorigerna, nästa. En noggrannare undt,rsiikiiing fiir de gerioinga när d c
kommer till gruvorna.
Ett par dagar srnarr bar dct iväg. I slitna rcsvaskor ax- papp.
plastpasar och ryggsäckar bar dc sina tillhöriglictcr. hl51iga har
finkostymen p2 sig med slips, \.it skjorta och hatt. En gi-e!-lioiindbuss med sydafkikaiiska nummerskyltar kör fram. Hayagct
langas u p p p5 taket, iiiannei~radar u p p sig fialnfGr \,ussiiigangeri.

En sista gång prickas d e av på en lista innan d e försvinner in i
bussen.
Och vad händer med d e unga mannen? H u r ar det att fara iväg
för första gången för att bli "utländsk inföding" som det nagot
absurt brukar heta i Sydafrika?
Hoyt Alverson, som gjort omfattande intervjuundersökningar
med gruvarbetare har sammanställt svaren och beskriver den unge
mannens första möte med gruvan så har:
"Han anländer och skjutsas iväg till sitt rum i bostadsområdet, Här bor
niotusen afrikaner. Här talas tio olika språk. Livet här påminner om de
årsregementen hans farfar berättat om. Chefen for bostadsområdet ar som
en hövding. Försummelser och olydnad bestraffas strängt och prompt.
Han lär kanna den Vite Mannens knytnäve; en hård, solbränd hårig
knytnave som skjuter fram ur en kakiärm.
Han lär sig arbeta på rygg i en tunnel, han hackar guld son1 rasar ner
och sticker i ögon och näsa. Timme ut och timme in på rygg, vassa stenar
som ger sår, fallande stenar som lemlästar.
Men vid gruvan äter han, vid gruvan dricker han, vid gruvan blir han
en man med kläder. Mandomens sakrament: B>xor med fladdrande ben
från Johannesburg på man från Kalahari, eleganta men snabbt sönderrivna av törnen och envisa getters horn. Sylt i burk och en radio. Allt detta
har han for att bevisa att han är en man, med kläder.
Han får stryk vid gruvan, men han E r också stryk hemma och hemma
far han inte betalt for det. Alltså ar det bättre att få stryk vid gruvan.
Arren efter stryket där hemma blandas med dem som kommer från
gruvchefen."'

Men nybörjare ä r man bara en gång, chocken kommer bara första
gången. Mycket snart börjar den unge mannen bearbeta och organisera sina erfarenheter. Han far perspektiv, han gör upp planer.
Han lär sig ett yrke, gruvarbetarens, kanske någon gång förmannens.
Hemma i byn har han inte mycket användning för sina nya
kunskaper. Men tillsammans med nya prylar ger d e status och
hans pengar hjälper familjen att överleva. Så gruvarbetaren, individen, a r nog ofta ganska nöjd trots allt, om han jämför med hur
hans liv annars skulle gestalta sig.
Men vilken inverkan har hans och hans kollegers verksamhet på
byn som helhet? Vad betyder det för ekonomin och den sociala
strukturen?
Att en stor del av byns unga och starka man a r frånvarande en
stor del av året har förstås allvarliga följder. Familjerna splittras
Hoyt Alverson, s 220.

och mycket av det tunga arbetet på åkrarna vältras över på kvinnor och barn. Det a r tveksamt om de kontantcr gruvarbetet ger
kan uppväga förlusten av arbetskraft.
Nu försöker gruvarbetarna följa årets och växtlighetens rytm. De
ger sig ofta iväg i början av året nar regntiden har kommit igång.
Då vaxer grönsaker och frukt, korna äter sig feta, det a r lätt att
leva. På vårkanten någon gång i oktober, november kommer mannen tillbaka. Det a r d å han och hans pengar behövs allra bast.
Matförråden a r slut, djuren magra och eländiga. Mannen stannar
hemma några
- månader och har man tur faller de första regnen och
plöjningen kan börja.
Mannens möjlighet att d å och d å köpa en ko for sina intjänade
slantar bidrar till storfamiljens upplösning. H a n köper kon för sig
själv, det individuella agandct blir allt vanligare. Han tanker på ett
nytt satt och hans respekt for d e äldre, för stammens seder och
traditioner avtar. Det gamla samhället bryter samman. Och något
nytt och bättre kan ännu knappast skönjas.
De senaste åren har Sydafrika skurit ner antalet gruvarbetare
från grannländerna till förmån for sina egna hemländer. Det har
for Botswanas del inneburit en dramatisk minskning från omkring
40 000 per å r till omkring 20 000. Botswanas regering har det inte
lätt. I officiella uttalanden och skrifter beklagas ständigt beroendet
av Sydafrika samtidigt som kraftfulla deklarationer om frigörelse
proklameras. Och det galler inte minst gruvarbetarrekryteringen.
Men initiativen till nedskärningarna kommer alltså inte från Botswana utan från Sydafrika.
För den enskilde fattige bondsonen kan ingenting vara mer
förödande. H a n kanske har gått igenom primärskolan i hembyn,
men skriv- och läskunnighet ä r inte längre en fribiljett till en bra
arbetsplats som det kanske var tidigare. Antalet platser i sckundarskolan a r mycket begränsat. Arbete i stan kan han möjligen
hoppas på men utsikterna a r små och betalningen sämre an i d e
sydafrikanska gruvorna. Arbetslösheten i städerna har ökat samtidigt som möjligheterna att arbeta i Sydafrika också minskat. Som
vanligt a r det d e allra fattigaste som drabbas värst.

Glada vi i skolan gå. . .

Det gick ju till precis som i min barndom p5 30-talet. Ett tag fick
jag för mig - nu sjunger dc "Den blomstertid.. ." Det gjorde de
inte men de måste h a känt samma hefrielsc. samma glädje inför allt
som skulle spira och blomma och växa under den väntade regntiden. Pojkarna spelade scener ur bibeln -Josef och hans bröder var
hu\.udtemat. . . Och flickorna dansadc nicd bara knoppande bröst.
Vid ett långt bord satt hrdcrsgästerna - skolst!-rclsciis (jrdfijrandc.
skolinspektören, läkaren-missionären som \.ar \,it. överläraren och
ett par äldre lärarinnor. h'fitt emot satt föräldrarna, mammor
mest, uppklädda «ch stolta med sni5hari-i som kliittradc på ryggarna.
Skolstyrelsens ordförande i mörk kostym och slips höll tal. H a n
sa inte som i Ruskaby skola att han hoppades barnen skulle
återvända solbrända till kropp och själ - det slår inte så bra i
Afrika. I stallet framhöll han att utbildning ä r viktigt och han
3ett hättre liv an föräldrarna.
hoppades att barnen skulle f
I ett par klassrum ställdes barnens handarbeten ut - stickade
band, virkade grytlappar, broderade dukar: förkläden. Jag kände
igen det alltsamn~ans.Jag kände till alla motigheter - när tråden
tog slut, eller gick a\- eller trasslade sig, när händerna inte \varit
rena och smetat ner tyget, nar korsstygnrri blev srieda eller stjalkstygnen \.inda. H a r de här barnen också stuckit sig på nålar och
fallt tårar över sina onödiga handarbeten?
I ett annat klassrum hade eleverna ritat en plansch som framställde Botswanas historia. Deil började m r d missioriären hloffat,
hans fodelse, ankomst till Botswana och död. Sa I,ivingstoiie på
samma sätt. Först därefter kom de inhemska kungarna Sechele och
K h a m a I I I mcd årtal för deras kristnande ordentligt utsatt. Det ä r
verkligen inte bara vi som ser liistorien ensidigt.
Skulle man döma av den planschen s5 skulle d e missionerades
syn på historien överensstiimma ganska väl med missionärernas.
För de tidigaste missionärerna \.ar det alldeles självklart att de var
pionjärer för civilisationen och ett av verktygen var skolan. Till en
början gällde det att lära elexverna att läsa. Tanken var att kaffrerna skulle kunna läsa bibeln som d e flitiga missionärerna översatt
till setswana. .Att lära sig skriva var mindre \.iktigt och ansågs på

Skolavslutning - barnen uppfor Josef och hans brödel

sina håll till och med skadligt - eleverna kunde ju få for sig att de
var lika framstående som lärarna.
Men rätt ska vara rätt även mot missionärrrna. Det fatal skolor
som kom till under 1900-talet var nästan uteslutande missionens
verk. Vid självständigheten 1966 fanns i hela Botswana nio sekundarskolor - gymnasier. E n av dem var statlig, nästan alla dc övriga
var missionärsskolor. Också på utbildni~igsområdetvar den britklar: I'arfor ska vi lägga iler pengar
tiska inställningei~f~~llkomligt
på protektoratet när det ändå forr eller senare ska bli sydafrikanskt?
Vid självständigheten fanris alltså i Botswana samma problem
som i de flesta andra afrikanska länder - brist på utbildat folk som
kunde ta över administrationcn och beroende av utländska experter. Endast 24 av d e 184 posterna i statsforvaltiiingen fylldrs av
botswaner. Regeringen inriktade sig p: att utbilda ämbetsman.
Alla tillgängliga resurser sattes in p5 gymnasieutbildning, till elementärutbildning fanns varken intresse eller pengar.
Ganska snart sprang den ekonomiska utvecklingen ifr5n rcgeringens prognoser. Tullavtalet med Sydafrika 1969 tredubblade
Botswanas tullinkomster. Koppar börjadc exploateras i SelebePikwe och diamanter i Orapa. Bistånd från utlandet flödade in i
landet. Urbaniseringen ökade snabbt. Det stod snart klart att

behovet av utbildning på alla nivåer hade underskattats. Det bekräftades av den manpowerplan som utarbetades 1972.'
Denna manpower plan beskrev hur många människor som satt
på vilka kvalificerade arbeten. På grundval av planen försökte man
räkna ut d e framtida behoven av utbildat folk och fick på det sättet
en utbildningspolicy, en strategi.
Planen blickade 16 å r framåt i tiden, alltså till 1988. Fram till
1978179 skulle intagningen till sekundarskolor och universitet öka
snabbt. Från den tidpunkten skulle intagningen frysas och ligga på
ungefar samma nivå under hela 80-talet. Men om det skulle visa
sig nödvändigt kunde ökningen fortsätta också under 80-talet. Det
fanns och finns en stark fruktan för att utbilda alltför många.
Spåren från andra länder i tredje världen förskräcker. Botswana
vill inte ha arbetslöshetsproblem bland d e högt utbildade. Anledningen a r lätt att förstå - ett å r i sekundärskola kostar lika mycket
som tio å r i primärskola, enligt femårsplanen. Och ett år vid
universitetet kostar lika mycket som 90 å r i primärskola.%Men så
många som hälften av dem som tog junior certzficate 1978 lyckades
inte G arbete inom ett år.3
Från 1980 blev all primärutbildning kostnadsfi-i. Skolavgiften
var dessförinnan 3 pula per år. Det kan förefalla lite men var ändå
tillräckligt for att förhindra många föräldrar att skicka sina barn
till skolan. Fortfarande kvarstår tvånget att bära skoluniform, en
kostnad som a r oöverkomlig för många och dessutom är skolvagarna ofta långa. Det ä r ännu långt tills regeringen kan påbjuda
obligatorisk skolgång. Men ytterligt få u-länder har satsat så mycket på utbildning som Botswana - 20 '/O av statsbudgeten. Antalet
elever i primarskolorna har fördubblats sedan självständigheten
och likaså antalet lärare.
Genom den snabba utbildningsexpansionen ä r det meningen att
man snabbt skall kunna göra sig kvitt den dyrbara och kanske
också förödmjukande utländska arbetskraften.
Den utländska arbetskraften, d e vita herrarna, finns fortfarande
i d e flesta viktiga sammanhang. Inte minst inom utbildningsvasendet. De flesta universitetslärare a r vita och sä a r det ocksä med
lärarna i sekundarskolorna. I Moeding College t ex några mil söder
om Gaborone.
Moeding a r en internatskola. De flesta sekundarskolor har inter-
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natmöjligheter. Det ä r en nödvändighet i ett stort och glest bebyggt
land. Men allteftersom staderna vaxer kan antalet internatplatser
minska, något som a r ett starkt önskemål från regeringen. Både
Ciahorone och Francistown har sekundarskolor som inte ar internat.
Klassrummen i Moeding ligger i tre .langor runt en gräsbevuxen
gård. Den fjärde längan inrymmer administration. I byggnader
utanför ligger samlingssal, matsal och sovsalar.
Moeding a r en privatskola ägd axr ett missionssällskap. Skolan
G r statsunderstöd. Antalet elever ä r ca 600.
Jag frågar m r Smith, rektor vid Mocding College om motsattningarna i undervisilingens mål. A ena sidan sägs det att undervisningen ska fylla landets verkliga behov, ". . . garantera att utbildningsresurserna utnyttjas s5 fördelaktigt som möjligt for att uppn5
de nationella målen, ekonomisk tillväxt, social rättvisa, ekonomiskt
oberoende och fortsatt utveckling", som det står i f e m å r ~ ~ l a n e n . ~
Å andra sidan vill man ha internationellt erkännande av undervisningen i form av brittiska prov och examina (Cambridge school
certzj%ate).

' ~VatzonalDeueloprnent Plan 197681. s i01.

hten for m r Smith ä r det inte huvudmotsattningen.
Som jag ser det ligger motsättningen i statens bcliov av nyttiga medborgare å ena sidan ocl1 5 andra sidan dcn liberala individuella utbildning som jag själv fatt och som alltsi inriktat sig på att
utvcckla indiz~iden.
- hlen i ett u-land?
- Jag medger att det ä r r n lyx som rnan kariskc inte kan kosta på
sig ilär.
\.'i talar om disciplin. Naturligtvis finils det inga disciplinsvårigheter i den meningen att det skulle vara svart att Iialla ordning i
klassen. Sadant finns nog bara om skolan a r obligatorisk, men inte
om den a r ett privilegium för c11 elit som ä r iZrutbestamd att göra
karriär.
- Däremot har vi börjat f5 problem med dag,ga - hasch. Det
odlas runt om i byarna och säljs bl a till skolbarn. En del får gratis
dagga mot att d e rekryterar nya kunder. O c h de i sin tur maste ha
kontanter och stjäl c15 fran kamraterna, transistorapparater, filtar
och annat säljbart.
-

Patrick \.ar: Rcnsburg ia dct r n a langa hcilet ö\.er det andra.
glasögorien I~lixtradetill n a r han h$dc blicken oc1.i s5g ut genom
foi1stre;.
- j a g har misslyckats, sa haii, När det galler att moista det
ncokoloniala systcmct s5 liar vi bii\.it hcscgradr. För ögonbiicket.
> a nu har jag dragit mig tilihaka for att ranka över strategin. Tank
o m j a g hadc vetat vad jag \.et 113 n a r j a g började k r snart 21!är sen!
Det var i början av GO-rakt som Patrick \-an Kensburg korn till
Botswana som flykting fran Sydafrika. Han hade redan f r h i höljan
väldigt bestämda uppiattiiiiigar om utbildningen i ctt u-land som
Bots\\-ana, o!n metudcr »cli modeller, orn meiiing ocii mal.
r. 0

"Utbildriiiiyen ska till fiillo utveckla personiighe~,f2rdigheter «ch iritellekt
hos \,arje individ som iamhällsrnedlem och den ska ocksa giira det rniijligt
fGr alla a t t befria sig fran nöd. Den ska skapa medvetna miinniskrir och den
ska erkanna att manniskor ar politiska; ekoii»iniska sociala cc11 k~ilture!la
varelser. Den ska ge deni n~ijjlighetatt kontroiiera siil miijö meii saintidigt
känsligl-irt att i n t i försitira cien. Det finns arkum~ilerarl\.isdorn. vardcrinqar, kufiskap och konstnärliga attryck iiver hela skalan av mariskliga erfarenhetir som varje generation ocli .,.arje samhiillc \.il1 !??ra \,idare iiven (;x
ett visst urval och en viss snecivridniri~kan vara ourid\-ikli~.
Det iiitiehir i
praktiken att uthildnirigeri till sin i:atur ar yrkesinriktad octi kulturell med
ai.sikt a t t ut\.ecklô inte!li;riis «ch firdiglicier. Fijr iriig är dr11 rrida godtagbara filosofiii; taktiken och s~rattgiiikor u t h i l d ~ i den
~ i ~ soni ger denna
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yrkes- och kultiirorieilterade intelligeris- och f3rdighctsutvecklii7g till alicz
så snart som möjligt ave11 i Borswaria ined dess svara fii-~ansiellasituation."
van Rensburg slog sig ner i Sero~ve.en liten stad eller stor by i östra
Botsmrana. H a n grundade en sekundärskola, SIL-anengHill School.
Det var 1963 några å r före sjalvständigheteii. Det fanris bara några
få sekundärskolor i landet som samtliga var hclt inriktade pa att
utbilda en elit efter brittiskt mönster. van Kensburg ville ut\-eckla
undervisningen till att omfatta också en ideologisk skolnii~g.att
komma bort från den ohämmade individiiella egoismcn och i stallet skapa en större medvetenhet om landets problem och behov och
p ä det sättet engagera eleverna i utvccklingsarbctet. dess ut on^
skiille praktiska fardigheter vara ett viktigt inslag i undervisningen.
Eleverna strömrnade till och den nya skolan blev snabbt otillräcklig. D å grundade van Rensburg den forsta brigaden: Builders
Brigade i Scrowe. Tanken var att eleverna skiille växla mellan
yrkesarbete och utbildning. Undervisningeri skulle vara sjiii\,fiilansierad även om statligt stöd utgick under den första tiden. Ctbildningen skulle vara hclt inriktad p5 Botswanas behov. dvs i forsta
hand landsbygdens, d a r majoriteten av befolkningen b<>r.ByggPatrick \.an Rensburg, ".& N c u Approacli t« Kural Dïvclopnrcrii". Boitit,urra .\ótes
3 Records. \.uliime 3. s 206.

nadsbrigaden fick flera efterföljare - textil-, elektriker-, jordbruksbrigader.
van Rensburg: - 10 % av boskapsagarila i det här landet äger
60 '10 av boskapen - det a r dom som kan skicka sina barn till
skolan. Större delen av byråkratin har rekryterats från de stora
boskapsagarna. Det a r en klass som utvecklats mycket snabbt och
som a r mycket ivrig att berika sig. Vi har försökt utveckla ett
alternativ till det har, byggt på en annan uppfattning om utveckling. Vi har försökt dra fram folk som befinner sig längre ner i
samhället.
- Och det har inte gått så bra?
- Som modell har det varit ett framgångsrikt program. Vi har
fatt fram en alternativ modell för utbildning och produktion. Daremot har vi misslyckats med att nå folk från de lägsta samhallsklasserna. Vad som har skett ä r att programmet har tagits över av de
rika. Det ar ju så att om de traditionella sekundarskolorna bara
kan ta in 20 '/O av dem som lämnar primarskolorna så a r det ju
oundvikligt att också en del av d e rikas barn lämnas utanför. Jag
upptäckte så småningom att de som jag trodde var fattiga i själva
verket ägde en massa boskap och att de har bröder som klarat sig
igenom de traditionella skolorna. De som kom till oss var sådana
som inte lyckats komma in i en sån skola. Och det a r ju klart att
dom inte visar någon större entusiasm för yrkesarbete och kooperation och liknande. Det har skadat oss mycket. Vad som var ett
framgångsrikt program nar det gäller utbildningsmål, tror jag inte
kommer att utvecklas mer därför att dessa människor bara har
intresse av att berika sig själva. Så därför lämnar jag brigaderna.
De kommer att tas över a17 andra och mycket mer inlemmas i det
etablerade systemet.
van Rensburgs idérr har förstås mötts ined skepsis och han.
Det har talats föraktfullt om att entusiasm inte ar tillräckligt, det
kravs också pragmatism. Men samtidigt kan ingen förneka att
påtagliga och imponerande resultat natts. I Serowe t ex finns idag
utom själva brigaderna och skolorna, aven hotell och kooperativ,
det a r kanske det mest aktiva samhället i landet.
- Vi svarade för tjänster och varor som annars skulle ha importerats från Sydafrika, säger van Rensburg. Men de rika boskapsägarna a r inte intresserade av att förändra något. De tjänar på
förbindelserna med Sydafrika. De kan importera allt de behöver
därifrån. Vi hävdade att man skulle kunna producera det mesta för
dc grundläggande behoven här i Bots~vana.Bomull, baslivsmedel.
tvål. Men de som har makten a r inte intresseradc.
- Ger SIDA bistånd till brigaderna?

- Inte direkt numera. Det finns ju nu ett bilateralt program och
regeringen bestämmer själv vad som skall prioriteras. Brigaderna
prioriteras inte.
Kanske kan man säga att Patrick van Rensburg \.arit alltfiir
idealistisk. Att han inte förstått hur omöjligt det är att skapa en
alternativ skola parallellt med befintliga skolor som har helt andra
målsättningar. Naturligtvis blir det stora spänningar. Särskilt om
den alternativa skolan växer sig for stark och börjar utö1.a ett
inflytande på samhället. Och särskilt om dct inflytandet går stick i
stav med den etablerade målsättningen.

För vem ryker skorstenarna?

Jag älskar stenar. sa garvare Jönsson, ruhirier och smaragder!
Finns det något som går upp mot smaragder från Bolivia? Kanske
heror det p&att jag ä r garvare att jag känner sån sarnliörighet med
stenar.
- .3 .2 .3
- Jo för det forsta finns det inga störrr skojare än garvare och
s&riasom sysslar med stcriar. hlcn scn ar d r t ocksa det att fargerna
i lädret iippstar på samma s a t t som f5rgcriia i stciiarria. Lite mer
krom eller litc rniiidrr krom och de lär cn helt arinan f%r~\-crkan.
Eller litc mer jarn. litc mindre j ä r n . . .
- Diamariter d5?
-- Diamanter intresserar mig inte, dom är som glas. tråkiga utan
liv.
Skulle alla förakta diamanter som garvarcJönsson, s 5 skulle det
bli ganska kärvt for det sydafrikanska diamantföretaget dc Becrs.
För diamariters varde vilar liksom guldets p2 en fiktion. \-isst kan
diamanter ocksi ha ? t t vrrkligt värde. Det iir ett niyrket I l h - t miiicra1 som används i industrin \.id horrniiii; och glasskärrii~igt ex.
Men det är inte det viktiga. Diamant är en ädelsten och en
ädelsten blir bara värdefull om den ä r sällsynt. Allts2 maste mar: se
till att den blir det. Och det kan man bara giira om man kontrollerar produktion och försäljning. Det a r precis det som d r Becrs gör.
Det var Cecil Rhodes som forst samladc en rad gruvor i S!,dafrika under en hatt - de Beers Coilsolidated ilfines Ltd.
- Diamanter, menade Rhodes, köps därför att de är dys. Redan !B89 kontrollerade Rhodes en så stor del av dr11 sydafrikanska
diamantproduktionen att han kunde reducrra produktioiicn ined
40 % och därigenom öka priset med 50 '/O. hIen det räckte inte
med att kontrollera produktionen s i länge dct fanns konkurrerande forsäljare. S2 Rhodes såg till att också försäljningen centraliserades.
Idag ä r den sydafrikanska diamantproduktionen samordnad i
Diamond Producers Association som domineras av de Bcers. \-arje
gruva tilldelas en viss produktionskvot som star i direkt tErhalland e till försäljningen p2 viirldsmarknaden. Gruvor utanför Sydafrika binds med kontrakt. De beers forbindcr sig att köpa en viss

-

kvantitet varje år, men kan köpa mer om det a r goda forsaljningstider. Skulle någon ha producerat mer an vad d e Beers förbundit sig
att köpa så måste han lagra överskottet - diamanterna E r inte
säljas till någon annan an d e Beers. På det sättet köper de Beers
upp praktiskt taget alla diamanter som gravs fi-am i världen. Skulle
d e Beers till äventyrs inte ha lyckats kontraktbinda några större
gruvqr så köps i stallet diamanterna upp på den fria marknaden for
att sedan kunna säljas till av d e Beers kontrollerade priser. Bven
diamanter från exempelvis Sovjetunionen säljs genom de Beers.
De Beers ar en del av det enorma Oppenheimerimperiet som
också omfattar Anglo-American Corporation och Charter Consolidated som bl a verkar i Zimbabwe. Charter Consolidated grundades av Harry Oppenheimer 1965. Det registrerades i London
darfor att " Charter Consolidated skulle göra det lättare att tränga
in i o n ~ r å d e ndar Anglo-Americans direkta sydafrikanska forbindelser skulle vara besvarande. det skulle också ge större möjlighet
att G stöd av organisationer som Världsbanken."'
Imperiet dominerar inte bara diamantproduktionen utan a r
också en av världens största guld- och platinaproducenter. Harry
Oppenheimer? chef for hela imperiet, kan G Marcus Wallenberg
att framstå som en andra klassens småhandlare.
På d e flesta kontor i Botswaria hänger ett porträtt av presidenten. hIen inte i Xnglo-Americans chefsrum. Dar hänger Harry
0ppenhciini:r. H a n hlickar ner på sin Botswanachcf Louis Xchindo, en svart botsu-an som herattar att ' J a g \.axtr upp i en hydda i
en liten hy utanför Cahorotle och jag kom till det basta college i
Oxford. Nu a r j a g Anglo-:\mcricans högste chef i Botsu-ana - alltsammans a\. egen krafi."
- Ar det aldrig svårt med lojaliteterna? Det måste ju ibland
finnas motsättningar mellan ert foretags och ert lands intressen?
- Det har jag aldrig. märkt. Ökad vinst för Anglo-American
betyder också ökad vinst for Botswana.
- Vad som ar bra for Anglo-American-de Beers a r också bra for
Botswana?
- Just det. Regeringen och de Beers a r kompanjoner. Gruvorna
drivs av en styrelse med sex medlemmar från regeringen och sex
från de Beers, ordförande a r en av d e Beers direktörer. Men det ar
inte fråga om majoritetsbeslut, ordforanden har ingen utslagsröst.
Alla beslut måste fattas i enighet, det a r en unik konstruktion. Det
fungerar fint, vi diskuterar ungefar som i en kgolla ute i byarna tills
vi blir eniga.
Hall. Richard The Hzgh P ~ Z C~JPrznr~ples.
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- Och så delar ni på vinsten?
-

Javisst.

- H u r då?

Louis Nchindo skrattar hjärtligt men lite for länge:
H u r vi delar a r en hemlighet mellan oss och regeringen. Men
jag tror nog jag vågar saga att bagge parter a r mycket nöjda.
Jag erinrar mig en passus i Botsulanas utvecklingsplan: "Dar
regeringen ä r representerad i beslutsfattande a r den mer benägen
att förstå de problem som möter g r u ~ h a n t e r i n g e n . " ~
Vi talar om skillnaden mellan Anglo-American och de Beers.
H a n berättar att d e Beers finansierar gruvorna medan AngloAmerican står for det tekniska kunnandet. Det a r alltså två olika
företag.
- Jag trodde det var samma företag, säger jag naivt.
H a n skrattar igen.
- Kej \visst inte. Anglo-American a r främst intresserad av guldgruvor och annat, allt utom diamanter. De Beers är främst intresserad av diamanter. Eftersom Anglo a r så stort så har de råd att
hålla stora team av ingenjörer och metallurger och finansexpcrtcr
och tjänstgör allts5 som teknisk och finansiell expcrtis för de Bccrs.
D a r finns det relationer alltså. Men annars ar det två helt skilda
företag med t ex helt olika aktieägare.
Jag ser alldeles tydligt att Harry uppe på sitt porträtt drar p2
munnen åt Nchindos utläggningar.
I 12 å r sökte d e Beers prospekterare efter diamanter i Kalahariöknen. 1967 fann d e Orapa och 1971 kom driften igång. Från
början planerades gruvans kapacitet till 600 ton malm i timmen det gör ungefar 2,4 miljoner karat. Karat a r det mått man mater
diamanter i, 1 karat ar 0,2 gram. Sedan dess har produktionen
fördubblats - idag ger Orapa drygt 4 miljoner karat per år. En
mindre gruva i närheten, Letlakane producerar 400 000 karat per
år. Vinsten for d e båda gruvorna uppgår till drygt 100 miljoner
pula per år. Som alltså delas mellan regeringen och d c Beers på
hemligt vis.
Men så mycket tror man sig veta att i mitten av 80-talet kommer
inkomsterna från gruxrorna i Botswana att överträffa inkomsterna
från tullunionen med Sydafrika. Då har den nya gruvan i Jwaneng
kommit igång for fullt -- den kommer att ge ännu mer an Orapa.
Botswana blir en av världens största diamantproducenter.
Vem ä r det som far glädje av de stora inkomsterna3
- Det far alla, säger regeringen. Vi ska sprida välståndet ut pä
-
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landsbygden. Vi ska inte ha en modern och en traditionell sektor.
Vi ska jämna ut klyftorna mellan rika och fattiga, mellan stad och
land, mellan utbildade och analfabeter.
Men går det verkligen att fa igärig en utveckling genom en s2
kapitalintensiv verksamhet som gruvdrift? I varje fall ä r det ingenting som sker automatiskt. Det kravs cn stark vdja och härd
styrning frän regeringens sida. Finns den viljan? Kan man for
övrigt rakna med att diamanthandeln kommer att fortsätta att
expandera som den gjort?
- Det hoppas vi förstas, säger Louis Nchindo. Dct bcror mycket
på USAS ekonomi. Det a r den viktigaste faktorn.
- Det finns ingen risk att priserna går ner?
- Nej, de gär aldrig ner.
niej, priserna gär säkert aldrig ner. Blir dct verklig 12gkonjunktur
så kan man alltid göra som under krisen 1929-30 - man stänger
gruvorna. Harry uttrycker det sä har:
"Ett visst mått a\, kontroll a r nödvändigt för industrins Sramgang.. .
Huruvida man kan kalla dessa kontrollåtgärder för monopol vet jag inte,
men om m a n kan det s5 a r det verkligen ett monopol av det inest ovanliga
slag. Det finils ingen som h a r att göra med diamanter - producent,
försäljare, bearbetare, juvelerare eller köpare, soni inte tjänar p%det.".'

Vi går ett par kilometer längs ett transportband med kol. Vara
pannlampor kastar ett svagt riktat sken framåt, träffar ibland ett
par ögon - vad a r mörkare a n svarta ansikten i en kolgruva? I det
svaga ljusskenet virvlar koldammet tätt tätt. Vi kommer fram till
en arbetsplats. Ett invecklat nät av trådar kopplas till sprangamnen i bergväggen. k l a n förbereder en salva. Vi ombeds gä runt ett
hörn under salvan.
- Stä inte dar, säger vår guide, J a g gillar inte taket dar. \'i
flyttar oss ett par meter och så kommer smällen. Jag tumlar mot
väggen av ljudet och tryckvågen, grips ett ögonblick av panik och
känner min intighet. Guiden kastar en forskande blick mot taket. Det höll, säger han. Ingen fara. Koldammet står som en vägg runt
omkring oss.
- hten det a r inte farligt, ingen risk for silikos med koldarnm.
Risken i kolgruvor, fortsätter guiden, a r metangas som kan esplodera och d å ska man helst inte vara nere i gruvan.
Ett väldigt slamrande vagnliknande vidunder körs fi-am ocli

'

Orapa Mine. Produced by de Beers Consolidated AIines P ~ i h l i cRelation Ilcpartment, ;Llarshalltown~South Africa.

börjar skyfla upp d e lösa kolmassorna. En man sköter maskinen.
a kunna få arbete med lite mindre sofistikeraSkulle inte m å n ~ fler
de maskiner? Sa här står det i en skrift som getts ut a t hlorupule
kolgrriva:
"hIanuel! gruvdrift avvisades beroende p2 de Iiöga kost~~aderna
för bostäder och administratiori a\, den stora arbetsstyrkan som skulle erfordras.
Det ansågs också troligt att lönerila skulle komma att öka snabbare an
kostnaderna för att driva en mekaniserad utrustning i och ined att kraveri
p5 en högre levnadsstandard uppfylldes. Erfarenheter inom Ariglo-ilrnerican av manuellt drivna kolgruvor har visat att arbetare blir alltmer
mot~,illigaatt sta sig det ansträngande arbetet mrd att lasta kol for
hand."'
Kolgruvan i h'lorupule förser kraftverken i Gaborone och SelebePikwe med kol och dessutom drivs smältverket vid koppargru\.an i
Selehc-Pikwe med kol från Morupule.
- Det a r ett enormt kolfalt: säger chefrn Christopher Thonias.
Ett av de största i Afrika. För ögonblicket producerar vi 360000
toil per år, det ä r tillräckligt för Botswanas nuvarande behov. \.'i
vet att fyndigheterna omfattar åtminstone 5000 miljoner ton så vi
har kolreserver fijr tusentals ar med den nu\.araiidr brytningstakten.
- Men o m ni har sådana väldiga mängder t.arför inte exportera
till en eilergihuilgrig värld?
Thomas svarar på en engelska nertyngd av stark sydafrikansk
accent:
- Det skulle bli alldeles for dyrt innan kolet nådde t ex Europa.
Vi har ju ingen hamn i Botswana och allt måste fraktas med tåg till
Sydafrika och så med båt. Bara frakten på järnvagcil skulle kosta
ungefar hälften av det pris vi skullc kunna erbjuda i Europa.
Mycket grovt ser siffrorna ut så här: Vi kan producera kol här till
e11 kostnad at 7-8 pula per ton, att fl-akta ett ton kol på järnväg till
närmaste hamn kostar mellaii 1 7 och 20 pula. Så båtfrakten till
Europa 6-8 pula. Det betyder ett pris i Europa p5 30-35 pula. hlen
européerna kan köpa kol for 21 till 28 pula per ton. Kanskr kan vi
exportera i framtiden.
- Men skulle inte kolet kunna täcka Bots~vanaseget bello\ av
energi? Yu ser man dieseldrivna el\scrk överallt i byar och städer.
det betyder dyrbar importerad olja från Sydafrika och d e s s u i ~ m
importeras ju elström direkt frän Sydafrika3
- Jo, regeringen planerar ett stort centralt kraftverk sorn skullc
r

''
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För ziem y k e r skorstenanza i Botswana?

forlaggas hit till Morupule och meningeii a r att hygga krafiledningar i alla riktningar så att vi Tar ett iiat som täcker hela landet.
- När ska det bli klart?
- Kja, det går inte så fort här - tio ås tar det va1 5 t m i n s t o n ~Sen
.
a r det tal om att man skulle ersatta jariivagens diesellok med
ånglok. Men det blir först o m flera år nar botslvanska staten har
övertagit järnvägen från Rhodesia.
Den sista frågan visste jag förstås svaret på - det var självklart.
men jag ställde den ändå.
- Vem äger gruvan?
- Anglo-American.
Röken från Morupules kol virvlar omkring mig i Selebe-Pik~ve.Det
ar koppargruvans smältverk som spyr u t sina sva\.clrniittadc %ngor. Det a r minst lika motbjudandc som att rasa ncr &ra hundra
meter under jord med cn fullastad hiss cller att hasa nerför branta
trånga gruvgåilgar med en rostig kedja soin enda fasta punkt. Eller
att stå intill en ohygglig öronbedövande bergborr som pyser ut fukt
och G r svetten att rinna i strömmar - också p; oss 5sk;dare. En hel
dag tillbringar vi i och ovanför gruvai:. När vi far därifrån tycker \-i
att vi lämnar helvetet. Efter en dag.
hIen närmare fyra tusen mari arhctar har dag ?Eter dag A s efter
år och a r lyckliga fur att de har ett jobb. Ytterligare tio tusen
squatters hoppas inget högre an att f
3 ett jobb har.

Det satt hårt åt innan driften kom igång i Selebe-Pikwe. Svårast
var det att fä ihop pengar. Det fanns ingenting på platsen - inga
vägar, inget vatten, ingen elkraft, ingen stad. Det fanns kopparnickel, det visste man redan 1963. Men man visste inte hur mycket
så ingen var villig att satsa nagra pengar. Och utan pengar kunde
man inte bevisa att det verkligen skulle löna sig att börja bryta.
Hönan ch ägget.
Botswanas regering gav sig ut i varldeil för att söka investerare.
Det gällde närmast att bygga en damm i Shashe och vidare en vag
och en järnväg - d ä r ställde Världsbanken upp med 32 miljoner
dollar. Det kanadensiska biståndsorganet C I D A lånade ut 30 miljoner dollar for ett koleldat kraftverk. Förenta staternas biståndsorgan USAID tyckte att 6,5 miljoner dollar kunde räcka till rörledningen från dammen till gruvan. Nu återstod bara själva gruvan.
Efter atskilliga in\.eckladc turer ser ägandeforl-iållandena idag ut
sä här: Anglo-American hur 30 % a\. aktierna. ett amerikansktzambiskt företag American hletal Climax C o (Xmax) 30 O/O, botswanska staten 17 % och resten ä r privata aktieägare. Till saken hör
att Anglo-American kontrollerar Charter Consolidated som är den
störste aktieägaren i Selection Trust som a r den största aktieägaren
i Amax som alltså har 30 % av aktierna i Selebe-Pikwe.
Praktiskt taget all den koppar-nickel som produceras i SelebePikwe transporteras till Amax rafinaderi i USA. Produktio~lenä r
helt anpassad och bunden till det rafinaderiet. En långvarig strejk
dar 1979 blev närmast katastrofal for Selebe-Pikwe, betydligt mer
katastrofal a n den strejk som utbröt i Selebe-Pikwe 1975. Den
gällde lönerna. Botswanska regeringen slöt upp på bolagets sida.
Presidenten förklarade att strejken var sabotage. H a n menade att
det fatal botswaner som hade goda anställningar borde dela med
sig till sina landsman.
"Det a r viktigt for Botswanas utveckling att vi kan hibehalla de utländska
investeringarna. . .(och) det kali bara sk? om de firetag som investerar
har kan rakna med en skälig avkastning p%sina in\-esteringar."'

Med regeringen i ryggen kunde bolaget avskeda de strejkande och
anställa nya i den utsträckning man ville.
Presidenten handlade helt i enlighet med den nationella utvecklingsplanen som just betonar vikten a\, utländskt kapital. Botswana ar i samma situation som d e flesta andra u-länder med rikliga
@ica
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råvarutillgångar. I högtidstal och utvecklingsplaner talas det ofta
om de nationella målen som måste gå före vinstbegäret. Det talas
också ofta om vikten av att minska beroendet av Sydafrika. I själ\-a
verket ökar det beroendet. Idag kontrollerar det sydafrikariska
Anglo-American alla Botswanas gruvor - diamantgruvorna i Orapa, Letlhakane och Jwaneng, kolgru.iran i Morupule och kopparnickelgruvan i Selebe-Pikwe. Det ä r det som brukar kallas "partnersliip for development". Men det a r ju inte alls fråga om partnership i den meningen att två jämlika partners gör eri ö\-ereriskommelse. Botswana a r helt i händerna på de utländska intressena. Minskar försäljningen av diamanter ute i världen så minskar
inkomsterna i Botsurana. Dessa fluktueringar spelar naturligtvis en
större roll ju större del av landets inkomstcr som komnicr fran
gruvorna. I Botswana a r gruvintäkterna nästan lika stora som
inkomsterna från medlemskapet i tullunionen - ca 13 % av bruttonationalprodukten. O c h Botswana har inget som helst inflytande
på prissättningen av sina produkter.
hflönstret a r det klassiska när det gäller multinationella företags
umgänge med u-länder. M a n utvinner råvarorna och genomför en
viss förädling. Den slutliga raffineringen sker utomlands. Det galler diamanternas slipniilg och kopparens raffinering.
P Selwyn skriver:
". . .mycket fa av de företag som sysslar med rA\~ariiprodiikti«nhr)r sig
om att raffinera produkten ett enda steg längre an vad som ar nöd\.andigt
på grund av produktens natur eller p2 grund av regeringeris irigriparide.
Många a\, företagen kontrollerades av koncerner som endast intresserade
sig for periferilandet som en råvarukälla och soin inte av ezen viija skulle
\välja att förlägga nagon annan aktivitet till dessa länder.""
hletoderna for exploatering a r kapitalintensiva och gruvorna sysselsätter inte särskilt många människor. Några utvecklingseffekter
att tala om har gruvorna inte haft. Några småindustrier sorn skulle
kunna förse gruvorna med olika foriiödenlieter har knappast uppstått. Sydafrika med sin utvecklade industri kan leverera allt från
maskiner till spikar och skyddskläder. På grund av tullunionen ar
det svårt för Botswana att konkurrera. Visserligen finns en paragraf som medger 8 års tullskydd for nystartade industrier i Botswana. Men det a r förstås alldeles otillräckligt. Produkterna som framställs i Botswana kommer alltid att bli dyrare och antagligen sämre
Selwyn, P; Core and Periplle~~'
- A Study of Industrial Development in the Small
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a n motsvarande sydafrikanska. Sydafrika har val etablerade industrier med stora marknader som tillåter storskalig produktion.
M a n har tänkt sig att gruvstaderna skulle ha en gynnsam effekt
på den omgivande landsbygden som skulle stimuleras till matproduktion. Det har skett i mycket liten utsträckning, Fortfarande
importeras viktiga födoämnen från Sydafrika, t ex majsmjöl och
konserver, och från Zimbabwe kommer mjölk och socker.
Det ä r lätt att förstå den uppgivna sucken i femårsplanen:
"Gruvnäringen är en kapitalintensiv och tekilologiskt sofistikerad industri
och därför en enklavaktivitet som i avsaknad av sekundära och serviceindustrier har en minimal effekt p i den övriga ekonomin."
M a n kan med skal fråga sig: För vem ryker skorstenarna i Botswana?

D e nya staderna

Nar något a r tillräckligt litet kan man ofta med hjälp av statistik
ändå ge det en framträdande plats. Sverige t ex brukar vara störst
och bäst på en rad områden om man bara lägger till - "per
capita". På samma sätt kan man havda att Gaborone ar världens
snabbast vaxande stad. 1990 beräknas staden ha 130 000 invånare.
Det har den d å hunnit bli sedan 1965 d å staden grundlades.
Dessförinnan var Mafeking huvudstad i protektoratet Bechuanaland. Men Mafeking ligger i Sydafrika - varför skulle inte huvudstaden ligga i Sydafrika nar det hela tiden var meningen att hela
protektoratet skulle bli sydafrikanskt?
Men protektoratet blev självständigt och maste ha en egen huvudstad. Gaborone fanns som en järnvägsstation och ett litet förvaltningscentrum. Nu skulle det bli huvudstaden. Det blev en
förvuxen superkgotla. Kgotla a r samlingsplatsen som finns i alla
stader och byar. Kring hövdingens hus breder hyddorna ut sig som
en halvmåne med en stor öppen plats framför.
På liknande satt a r hela Gaborone en kgotla. Parlamentet ligger i
ena änden och staden breder ut sig i halvmånform med gator som
strålar ut från centrum mot periferin. Framför parlamentet ligger
ett stort torg, the Mall. Runt torget supermarkets och andra affarer, posten, bankerna. Och langs gågatorna som för till torget
kontor, ambassader, bl a den svenska.
Torget a r så stort att man undviker att gå tvärs över det. Dels för
att man d å slipper solen och kan gå under de utskjutande taken
och traden vid sidogångarna. Men dels också för att man vet att på
hotell Presidents terrass med utsikt över torget sitter fullt av folk
med ö1 och coke och kommenterar flanörerna nedanför.
Husen runt torget a r låga och ser ganska mänskliga ut för att
vara ett kommersiellt centrum i en huvudstad. Möjligen med
undantag av bion, Capitol, med sin väldiga grågröna betongfasad.
Den skulle passat bättre i Brandbergen eller någon annan stockholmsförort. Och Barclays bank med sin nytillbyggda våning - en
skyskrapa på tre våningar. Allt ar välskött, fridsamt, idylliskt.
Rabatter, blommande trad, vackert.
Alla stannar och halsar p å varandra, pratar en stund, säger att
vi måste träffas snart.

Det är rent överallt, gatorna ä r markerade med tydliga skyltar,
bra vägmärken och vägvisare. Alla hus har ett nummer. Husen ser
välvårdade ut, både överklassens med sina väldiga trädgårdar och
medelklassens med kärleksfulla små täppor framför.
Befolkningen i Botsivana har alltid \,arit ovanligt rörlig. De flesta
bodde och bor i byar, bedriver jordbruk och boskapsskötsel. Nar
jorden runt en by sugits ut och överbetats larnnar familjerna
säsongsvis byn med sina kor och sina jordbruksredskap. De slår sig
tillfalligt ner vid sina åkrar dar de odlar sin jord och på cattlepo.rt
d a r d e låter sina kor beta.
Det har också under de sista 100 åren funnits en stor rörlighet
från Botswana till Sydafrikas gruvor dit unga man sökt sig i stora
skaror - upp till 25 '/O av männen i arbetsför ålder. Och nu söker
man sig också till staderna. i första hand Gaborone.
Kar huvudstaden först började planeras 1963 raknade man med
en befolkning på högst 10 000-15 000. Det antalet överträffades
redan 1970. Nästa plan som drogs upp 1971 beräknade en befolkning på 72 000 år 1990. klen den siffran kommer att uppnås flera
år dessfirinnan.
Den snabbt vaxande statsförvaltningen, byrakratin? har dragit
till sig många människor. Utbildningsmöjligheterna ar ett annat
skäl. I Gahorone finns universitet och gymnasier. En viss industrialisering svsselsätter ratt många. Huvudmotivet for nästan alla som
sökt sig till Gaborone ä r att de räknat med eller hoppats på en god
inkomst. Och många har också fatt cn god inkomst, mycket högre
an de kunnat fa på landet. Inkomstgapet mellan stad och land ä r
stort och ökar oavbrutet.
De flesta som söker sig till Gaboronc a r uriga. Enligt en undersökning som gjordes 1975 ar 69 % av de inflyttade mellan 15 och
24 år. I allmänhet har kvinnorna varit yngre a n mannen. De flesta
kommer från byar som d c fortsätter att ha nara och täta fcirhindelser med. De far ofta hem och hälsar p s , de skickar hem pengar till
familjen och deltar i olika högtider - dop, bröllop. begravningar.'
Närmare 40 % besökte sin hemby månaden Tore intervjun och
30 '10 uppgav att de skickade hem pengar under samma period.
Gåvor kan ocksa gå i andra riktningen, särskilt de fattiga stadsborna far ofta någon sorts mat som jordbruket eller boskapsskötse111
ger. h/lycket viktigt ar att d c nyblivna stadsborna har en hemmabas dit de mer eller mindre tillfsiligt kan återvända t ex nar de är
arbetslösa, de kan återvarida för gott nar de blir för gamla att
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The .\Tall i Gaborone med B a r c l y r Bank och bzo,qrafen
arbeta i staden. Byn blir en sorts socialforsakring. Utan den tryggheten skulle många säkert inte våga sig iväg till huvudstaden.
Kvinnor tycks vara mindre benägna an man att ätervanda till
sina byar. Det kan verka överraskande eftersom mannen traditionellt ar de mest rörliga - gästarbetare, herdar. Men for kvinnorna
innebar livet i staden en befrielse från en tradition som ofta betyder
kvinnofortryck. I staden kan kvinnorna leva ganska självständigt över halften a r ogifta. De kan Försörja sig som anstallda, framförallt
som hembiträden. De som gått i skola arbetar i statsförvaltningen,
oftast i lägre bcfattiiingar, cller i de privata firmorna. Andra a r
affarsbitraden eller fabriksarbeterskor.
Men d e kan ocksä vara sina egna och försörja sig pä att brygga
och sälja öl, sälja frukt och grönsaker och handarbeten. Eller de
kan bli prostituerade, ett yrke som blir allt vanligare allteftersom
staden vaxer.
T h e Mall ar en oö\rerstiglig vattendelare i staden mellan rika och
fattiga. I norr utlaridska experter och hjälpare. diplomater och
inhemska höjdare. I söder lägre medelklass ocli arbetare. Korr om
the Mall har alla bil, söder om h a r nägra bil. Nigra offentliga
kommunikationsmedel finns inte. Nar staden forst planerades var
det meningen att bostader, inköpscentra, arbetsplatser skulle ligga
på gångavständ i förhållandc till varandra. Den halvmänformade
planen g6r att det ihland kan bli ganska langa hilavstand. hlen
mellan husen mitt i hostac1sc)mr~denahar 1.51 gcnomtiinkta gang-

stigar dragits, genvägar som verkligen gör att stadens olika delar
ligger på gångavstånd eller i varje fall cykelavstånd. Stigarna är
belysta på kvällarna till skillnad från de flesta gator.
Men nu växer Gaborone långt utanför sina ursprungliga gränser. I väster och norr planeras och bebyggs nya områden efter
delvis nya principer. Segregeringen mellan rika och fattiga ä r inte
längre sjal\rklar. Stora villor med trädgårdar varvas med flerbostadshus och små låginkomsthus med ett rum och kök och vattenpost utanför delad med grannfamiljerna. Avståndet till centrum ar
val långt att gå. Taxibilar har etablerat en sorts inofficiell transportservice och kör bestämda rutter ungefar som små bussar med
en fast avgift.
Jag har vid några tillfallen hört uttrycket "slum" om ett område
i stadens sydkant, Naledi. Det ligger alldeles intill det område som
reserverats för industrier nära järnvägsstationen. Från början beboddes Naledi mest av folk som byggde Gaborone på 60-talet och
en del alr dem bor fortfarande kvar. De var sqzlatters, dvs manniskor
som slog sig ner på annans mark helt olagligt. Myndigheterna
försökte förga\.es flytta folk till andra delar av Gaborone. 1975 gav
de upp och presidenten förklarade att Naledi skulle vara en laglig
del av Gaborone.
John van Nostrand heter en kanadensisk arkitekt som arbetar i
stadsforvaltningen med lön från CIDA, det kanadensiska biståndsorganet. van Nostrand ledcr projektet att "normalisera" Kaledi.
Vad betyder det?
- Vi började med att kartlägga området för att reda ut vem som
ansåg sig "äga" vad. Naturligtvis äger d e inte sina tomter i cgentlig mening men d e disponerar dem. Kartläggningen gjorde vi med
hjälp av flygfotografering. Vi mätte ut tomtgränserna på kartorna
och visade det för invånarna, ändrade, visade igen tills alla blev
nöjda. E n del människor måste flytta, ibland därför att det fanns
två om en tomt, ibland helt enkelt för att tomten var för liten. Men
framförallt måste folk flytta for att ge plats för nya vägar. Det fanns
gångar mellan husen som vi följdc, mcn de måste breddas och
alltså måste en del bort. Dct här var förstås känsligt men inte så
känsligt som jag trodde.
- Fick de som tvingades flytta någon form av kompensation?
- Inte for marken eftersom de aldrig ägt den men de fick for sina
hus, trädgårdar, odlingar, träd, hönshus, allt som de själva åstadkommit. Och så fick d e förstås en n)- tomt. Men det här var under
förutsättning att det gjordes före maj 1977. Sedan dess har ingen
fatt flytta in i Naledi. Inga squatters längre.
- Vart tar squatters vägen d i ?

Naledi
- Det verkar som om staden skulle kurina hälla jamila steg med
utvecklingen. Men det a r kanske bara tillfalligt. Fast faktum ar att
någon squattering inte förekommit under senarc är. En anledning
a r val det stora programmet for "site and service". Dct innehar att
en person får tomträtt for en viss avgift i månaden sorn också
inkluderar vatten, sophämtning, gatubelysning och annat. Dc forbinder sig att bygga ett hus och kan fa lån till det.
- G ä r det till pä samma satt här i Xaledi?
- Ja, det görs intervjuer med alla som vill ha hostadslän. Linesumman ar kopplad till inkomst och eventuella besparingar. Det
mesta man kan f5 a r 600 pula. ,411a mäste bygga ett hus och cri
fristäende toalett.
- Fär husen se ut hur som helst?
- Nja, lagen sager att det ska vara ett brboeligt rum och det
mäste byggas inom ett år. Det ska ha minst ett fönstcr och en dörr
och golvet måste komma u p p en bit ovanför marken. Och så ska
taket vara bra. Annars får det se ut hur som Iielst.
Ja: husen far se ut hur som helst och gör det också. Manga a r
traditionella hyddor, runda med vasstak. Andra bestar a\. hopslagna brädor, provisorier medan det nya huset tar form. Och dct 11)-a
huset byggs ofta av hemlagade betongblock och det ar fyrkantigt.
inte runt. Varför det?
- 'Iank p2 traditionerna liar i Botsmaria. P; landet Ilor folk i cri
rund hydda i en b ) . I7id sina ;krar. har tlc cii aririan Iiydda och s2

ytterligare en vid betesplatserna. V a d som hänt med Gaborone ar
att det for många blivit ett sorts fjarde hem. Många kommer hit en
viss tid under året eller under några å r for att tjäna pengar som de
tar med sig tillbaks till byn. Det finns folk som äger kanske upp till
100 kor hemma i sin by som hor har i Naledi. Nar de nu ska bygga
ett fjarde hus så har d e ofta en bestämd uppfattning om hur ett hus
i staden bör se ut. Det ska vara fyrkantigt och byggas av betongblock. Det ska vara tak av korrugerad plåt eller asbestplattor i
stallet for vass, fast plåt inte a r särskilt praktiskt i värmen. Men de
far bygga hur d e vill, vi kan inte tvinga dem att använda vass.
Ungefar hälften av befolkningen i Naledi, både man och kvinnor
a r mer eller mindre tillfalliga lönearbetare. Men det finns också
ganska många "frilansare", främst småhandlare av olika slag. Det
säljs öl, mat, tegel, ved, men också religion och halsa. Det finns 40
kyrkor i området, var och en med sin "biskop". Det finns en
modern klinik med läkare och sjuksköterskor, men det finns också
gott om traditionella doktorer, haxdoktorer om man så \vill. Det
intressanta med Naledi a r också att det a r den enda plats dar
Botswanas alla stammar bor tillsainmans. Och de försöker inte
dela upp sig i smårevir, d e lever verkligen tillsammans visar sociologiska undersökningar.
Folk lever enkelt i Kaledi och a r ofta fattiga: men den som kallar
stadsdelen for slum har aldrig sett ett riktigt slumområde.
Gaborone a r den största och äldsta av Botswanas nyanlagda
städer. I mitten av 60-talet började man fundera på att bryta
koppar-nickel i Selebe-Pikwe, 25 mil norr om Gaborone. Pengar
skaffades ihop från olika håll, infrastruktur organiserades, en stad
byggdes och gruvan kom igång 1973-74.
- Vi hade många problem i början, säger direktör Forrest i
Selebe-Pikwe. Nar staden planerades så mättes vindriktningen for
att bostäderna skulle kunna laggas d a r de minsta luftföroreningarna från gruvan och smaltverket förelåg. hlen mätningarna gjordes
i Francistown 50-60 km bort och d a r råder andra förhållanden. Så
nu ligger staden i precis fel riktning. under årets flesta månader
blåser den giftiga röken in över bostadsområdena. Omkring l 0 000
människor, halva stadens befolkning a r squatters. De bor dar
staden skulle ha byggts och lider inte särskilt mycket av luftfororeningar.
Selebe-Pikwe påminner lite o m Gaborone. Samma brist på
tradition, på årsringar. Samma principer for planeringen - ett
centrum, the Mall, med höginkomsttagare på ena sidan så långt
från gruvan som möjligt och låginkomsttagare på den andra så
långt från höginkomsttagarna som möjligt.

Diamanter sorteras

Detta syns tydligt om man åker upp på berget ovanför gruvan
som bildats av grusmassor som rensats från diamanter. Till höger
låginkomsttagarnas smahus tätt tätt. Rakt fram ett stort grönområde med vita prickar på oregelbundna avstånd. Det a r höginkomsttagarnas villor med omgivande trädgärdar. Över alltsammans himlen vackert rödfargad av svavelröken frän smalt\~erket.
Till vänster ett stort trassligt område, ett sarnmelsurium av lerhyddor och hradskjul - d a r bor squatters med alla sina Gfanga förhoppningar om arbete vid gruvan. Vet de om att arbetsstyrkan vid
gruvan minskar och inte ökar?
Staden Orapa planerades och byggdes efter samma principer
om segregering som Gaborone och Se!ebe-Pikwe. Den stora skillnaden ar att O r a p a a r en stängd stad, vilket ar det normala för
diamantstäder. Ett område på ca 150 k m q i a r inhägnats med högt
staket. Infarterna a r väl bevakade och det krävs tillst5nd av gruvbolaget for att f% köra i11 och att f% landa på det privata flygfaltet.
Nästa staket omger själva gruvan. Kontroll vid infarten och
ännu mer vid utfarten. Det går till så att alla som lämnar gruvområdet måste stoppa ner handen i en påse och ta en plastbricka. h r
den vit kan man passera, ä r den röd blir det kroppsvisitation.
Allra strängast a r bevakningen till det innersta, det allra heligrrste dar diamantsorrerarna sitter i långa rader och plockar bland
gruset med sina pincetter. Men de kommer aldrig åt diamanterna.
De sitter lutade över glasskåp med händerria iiistuckna genom hål i

skåpets sida. På insidan av hålen a r handskar fastgjorda. T r ä r man
in händerna i handskarna så kan man arbeta med diamantsorteringen men kommer aldrig å t diamanterna.
För att komma in i den har avdelningen måste man igenom flera
järn- eller möjligen pansardörrar. Beväpnade vakter följer alla ens
rörelser, det råder en högtidlig allvarlig tystnad lite som i kyrkan.
- K a n ni inte visa oss några riktigt fina diamanter, säger en av
oss lågmält. En viskande Överläggning och så nickar en av våra
följeslagare. E n vakt försvinner bort bakom en gallervägg. Vi ser
honom komma tillbaka med en skäl. Sä snubblar han. Skålen med
de fina diamanterna ramlar som ärter ut över golvet. En sekund
stelnar alla till, en vakt griper om pistolkolven. Jag fnissar till, kan
inte hjälpa det. En lätt panik utbryter. 5-6 man kastar sig ner på
golvet och börjar leta efter diamanterna. Bakom skåp, under bankar, mellan stolsben, bordsberi och manniskoben.
Det ar verkligen ingen slump var och hur man bor i Orapa. De
flesta bor i ungkarlsbaracker fyra i varje rum, inte alls for att de ar
ungkarlar utan for att d e inte får ta familjen med sig in i staden. De
som arbetat tillräckligt länge vid gruvan kan ha tur och fa ett
"tolvpulahus" med tillstånd att ta dit familjcn. De betalar alltså 12
pula i mänaden, "ungkarlarna" bara 7.50 inklusive mat.
Nästa steg ä r d e lägre tjanstemännen som alltid far ha familjerna
med. De bor i artonpulahus, lite större småhus.
I fyrtiopulahusen bor de högre tjanstemännen. De flesta ä r vita
utlänningar, mest sydafrikaner. Men en och annan sjrart har lyckats stiga upp till de här höjderna.
De allra finaste husen kostar 180 pula i månaden. Där hor
direktörerna.
- Vilken schysst stadsplanering, säger Ove Andersson på lite
släpig stockholmska, om man alltså vill ha varje människa på rätt
plats och dessutom bygga in en morot som far var och en att arbeta
flitigt med hopp om att flytta upp ett pinnhål. Det syns ju verkligen
hur långt man kommit i livet, ungefar som en officer med sina
stjärnor.
Ove Andersson a r SIDA-avlönad arkitekt \rid Botswanas stadsplanekontor. H a n leder planeringen av den nya diamantstaden
Jwaneng i södra Botswana.
- Det var överenskommet från början att vi, alltså Bots~vana
skulle planera staden. Vi på stadsplanekontoret hade fullt klart för
oss att det inte skulle bli som i O r a p a och Selebe-Pikwe. Men nar
vi forst träffade killarna från Anglo-American, det var 1977. så
kom dom med kartor och planer fullt klara och presenterade for oss
- "det ä r förstås ni som planerar, men vi tänkte att vi skulle visa er

D e 4 n a diamanterna rullar som arter öiier golvet
hur vi har tänkt oss det", hette det. Och "vi har ju lång erfarcnhet
av gruvstader och det vet ju alla att gruvfolk a r ett speciellt sorts
folk, vi vet precis hur dom vill ha det.''
- Och ni på stadsplanekontoret, vad tanktc ni er?
- Vi ville blanda rika och fattiga, inte hur som helst, det tror vi
inte heller på. Men vi ville ha mer integrering an tidigare. Vi har
ett stort centrum och grupperat kring dct tre stora bostadsområden. Varje bostadsområde innehåller 6-700 tomter som vi tycker
ar ett lagom underlag for en lågstadieskola och ett servicccentrun~,
sporadiska småbutiker osv. Inom varje bostadsomradc har vi försökt få med samtliga socialgrupper, inte huller om buller men ändå
ganska nara varann. I periferin bor de rika och närmast centrum
låginkomsttagarna helt enkelt for att deras gångavstånd till centrum ska vara mindre, de har ju inte bilar.
- Det har var val ett populärt förslag?
- Det blev ett jävla liv. Först mastc vi övertyga var egen regcring, alltså Botswanas. Så småningom gick det och d å kundc vi
bättre kampa mot Anglo-American som trodde att de fått att göra
med hemska kommunister. De har ju ett helt annat system som en
religion inbyggd i hela sin forestallningsvarld. Man ska avancera
långsamt från hus till hus tills man blir direktör for bolaget. Men
nu a r ju i alla fall den har stadsplanen spikad och staden byggs for
fullt.
Jwaneng ska vara en öppen stad till skillnad fiån Orapa och val

alla andra diamantstader. Louis Fichindo, chef i Botswana för
Anglo-American-de Beers a r bekymrad. H a n sitter vid ett väldigt
skrivbord och rynkar pannan.
- Det är en del av överenskommelsen med Botswanas regering.
Orapa a r ju helt och hållet vår stad men Jwaneng ä r öppen. Jag
3 problem med olaglig handel med diamantror att vi kommer att f
ter. Det a r mycket svårt att hindra försäljning av diamanter.
- Ar det inte tillräckligt att stänga av gruvan?
- Nej, därför att vem som helst kan stjäla en diamant. Svåriglieten ä r att göra sig av med den. Men nar folk kommer utifrån så ar
det annorlunda. Mot hot och mutor kan de tvinga av de anställda
diamanter. Så att stänga en stad ar just att hindra kontakt utifrån.
Helt kan man ju inte hindra folk från att stjäla men det a r svarare i
en stängd stad.
- Stjäls det mycket?
- Det vet vi inte, vi känner bara till dem som vi tar fast.
Ove Andersson igen:
- Det ar naturligtvis förvirrande for d e har gruvmanniskorna
från Sydafrika som kommer hit. Dom a r ju vana att alltid få som
dom vill, att deras fruktansvärda penningstyrka får råda över
allting. Och så kommer de hit och möter svarta ministrar och
människor som i alla fall piper lite i protest mot deras idéer. Och
det konstiga ä r att den värsta av alla att motsatta sig vara planer
och stalla upp på Anglo-American ar högste chefen, Louis Nchindo. H a n a r botswan, född i en hydda i en fattig by i närheten av
Gaborone. Duktig förstås men förstår överhuvudtaget inte vad vi
snackar om.
Vi far till Jwaneng och tittar på hel- och halvfardiga hus. Runt
ett område med stora villor ett spritt nytt staket med en skylt "tillträde endast for anställda vid Anglo-American".
Färgen i Ove Anderssons ansikte skiftar mot rött. H a n svar till.
- Det kunde man ju raknat ut med tårna att dom skulle forsiika
kringgå bestammelserna. Jwaneng ska vara en öppen stad. det har
ar olagligt.
- Vad tanker d u göra å t det?
- Jag vet inte om vi kan göra något åt drt. Jo, dom ska tvingas
riva staketet.
Jag undrar om staketet ar rivet nu eller om det kommit upp
ytterligare ett eller två eller flera.

Vatten och jugor

Det finns nog ärstider av hopp överallt. Som hos oss värvintern när
de första bruna gräsfläckarna stiger ur snön och börjar lukta nytt
liv ur gammal förruttnelse. När det droppar frän taken och gnistrar
i istappar, när påskfjädrarna slår ut på torgen och vi for första
gången gär hem från arbetet i dagsljus.
När vinterns järnnätter släpper i september, oktober d ä börjar
våren i Botswana. Värmen stiger under dagen, vita cumulusmoln
bullar u p p sig pä himlen under förmiddagen, i bästa fall svartnar
de under eftermiddagen. En blixt, ett muller pä avständ och sä
brakar helvetet löst. Tiden mellan blixt och knall minskar ncr till
samtidighet. Som en grä vägg kommer regnet farande så v5ldsamt
att det överröstar äskknallarna.
- Pula, pula - regn, regn, jublar människorna, De söker skydd
under träd och träffas av blixten - d e flesta dödsolyckor i Botswana
orsakas av blixten. Ovädret varar i fem minuter eller i fem timmar
och upphör lika plötsligt som det började. Sen händer det sakrr.
Ren och frisk stiger naturen upp ur badet. Den dammiga gräbruna markytan har mörknat till rödbrunt. Gräset har fätt ny
kraft, grönskan har djupnat. Trädens löv har sköljts rena och
reflekterar solljuset i de regndroppar som ännu inte hunnit torka.
Mot kvällen kommer flygmyrorna. I valdiga svärmar kretsar de
runt gatlyktor och sveder vingarna p i stearinljus ocli fotogerilampor. I drivor lägger d e sig att d ö pä marken runt ljuskällorna. Feta
svarta skalbaggar möter liknande öden. Och grodor~la- j a g har
alltid trott att de mäste förekomma i miljoncr med tanke pä det
spektakel d e kan ästadkomma. Men sä räkade jag fä syn pä en
groda som med sitt oljud pä egen hand nästan gjorde allt samtalande omöjligt. Det ä r pä samma sätt med syrsorna. De ar antagligen inte så mänga men de slär ä n d i lock för öronen inte minst
därför att deras svängningstal ligger precis på smärtgränsen - i
varje fall for äldre öron.
Värregnen fyller uttorkade floddalar och raviner, dammar,
bäekfaror och Kalaharis pans, de stora torrlagda skalarna med sina
vita saltbottnar. Regnen fyller ocksa pä Botswanas valdiga vattenreservoar - Okavango.
Okavangofloden blir till nägonstans i Angolas bergstrakter inte

Okavango

så många tiotal mil från Atlantkusten, men rinner som Charles
John Andersson konstaterade inte ut i havet utan genom Caprixviremsan in i Botswana. Så sprider den ut sig i ett väldigt delta,
15 000 kvadratkilometer stort. Vindlande vattendrag runt öar, karrområden, öppna vattenytor. Alltsammans under ständig förandring genom jordskalv, regn, boskap och människor, Stränderna a r
kantade av vajande papyrus som kan brytas och följa med strömmen tillsammans med avbrutna trädgrenar och andra växtdelar.
Förr eller senare fastnar alltsammans i en smal kanal. Mer papyrus
kommer flytande. Vattenvagen blockeras. Tills en flodhäst kommer lufsande och bryter igenom hindret. Flodhästar är allts; viktiga i den ständiga kampen mellan flod och papyrus. Det pästås att
Botswanas regering erbjöds flodhästar av Sydafrika. De skulle
forslas med flyg till Okavango. De Beers var nämligen ängsliga att
vattnet till diamantgruvan i Orapa, som kommer från Okavango,
skulle visa sig otillräckligt. Men Botswanas regering tackade nej.
Fortfarande finns det gott om flodhästar i Okavango. Befolkningen har en välgrundad respekt for dem. Dc a r snabba och
starka, välter lätt de urholkade trädstammarna som används till
kanoter - och förresten ocksä de moderna plastbätarna.
Vid Sliakawe nära gränsen till Namibia där floden ännu ar flod
ligger en liten turiststation, Shakawe Fishing Camp. Det ar en
samling talt och en bar. Mer eller mindre varje eftermiddag strax
före skymningen dyker en flodhäst upp i floden utanför lagret. Den
ligger i vattenytan och öppnar sitt väldiga skära gap. Den unga

Okauangodeltat

modern, maka till turistlageragaren? tar d å en stol och slår sig ncr
vid vattnet med sitt ettåriga barn for att mata det. Så pekar hon pa
flodhästen och säger: - Gapa nu som flodhästen. Då gör harnet
det.
- Aldrig har jag haft besvär med att ge det harnet mat: säger
den unga modern.
Nar barnet a r matt ger sig flodhästen iväg några hundra meter
upp langs floden, simmande eller gaende p2 botten. Han väntar i
lagunen tills det blir mörkt. Då tar han sig upp på de fina grasmattorna mellan tälten och baren, ibland med två fruar och barn. Dct
kan vara känsligt for den som vill vackla hem i natten från baren
till tältet.
Men naturligtvis ar det precis sånt som m i n g a blaserade turister
söker. En turist i Botswana ar en ganska exklusiv turist. Han
behöver inte riskera att fors~rinnai en massrörelse som i Kenya
eller Gambia. Utrustad med bössa eller kamera skumpar han
omkring i en jeep med en vit professionell jägare. Eller han ligger
stilla i små läger med tält eller hyddor kanske med fiskspön eller
bandspelare for fagellaten. Några billighetsresor ä r det inte fraga
om. Botswanas turistpolicy syftar till en turism som a r dyr, cxklusiv, småskalig. En av anledningarna ä r att minska de ekologiska
påfrestningar som en massturism skulle fora med sig i ett känsligt
område som Okavangodeltat.
För det a r till Okavangodeltat som en stor del av turismen
koncentrerats. Botswana har inte så mycket annat att locka med -

om man bortser från de attraktioner Gaborone bjuder på: Kasino
och svarta brudar - båda förbjudna frukter i Sydafrika. De sydafrikanska turisterna ä r av naturliga skäl d e som helt dominerar. Av
de undersökningar som gjorts om turisternas bakgrunder så framgår ett par ganska självklara fakta - alla kommer från i-länder,
ingen ä r kroppsarbetare.
Botswanas regering kan försöka formulera måldokument for
turismen i sina femårsplaner men initiativen kommer helt och
hållet från privata företagare. Resebyråer och safarifirmor, ofta
med sydafrikanskt kapital, arrangerar safaris va1 anpassade till
individuella önskemål. Samtliga företag a r eniga om att det kravs
två saker for att turisterna ska kanna sig lyckliga - is och toaletter.
I övrigt kan d e acceptera en viss primitiv livsföring och t o m finna
det charmfullt. Förutsatt att d e vilda djuren ställer upp som måltavlor för skyttar och fotografer.
De vanliga motsätt~iingarriafinns förstås inbyggda i det har kortsiktiga eller långsiktiga vinster. Det ä r frestandr att tjäna stora
pengar bara på att utfarda jaktlicenser. Lite for m5nga lejon eller
elefanter eller strutsar far kanske sätta livet till, men vilka lattfortjänta inkomster! Ett par hotell till, några vägar för att underlätta
transporterna - hur mycket behövs för att följderiia ska bli märkbara och ilär blir dc förödande? Och ändå. Turismen a r inget
ekologiskt problem jämfört med tsetseflugan, eller flugan som man
kort och gott säger i Okavangodeltat.
Glossina morsitans heter den art av tsetsefluga som finns i Botswana. Den har försvunnit och kommit tillbaka i olika perioder beroende p i tillg?ingen på mat dvs hoskap eller vilda djur. På 1890talet drabbade en våldsam rinderpestepidemi B o t s ~ a n a Allt
.
som
gick på klövar, både tania och vilda djur, dog i katastrofal omfattning - katastrofal också för flugan som slog till reträtt. Den överlevde i små fickor i deltat. Under 1900-talet har den hela tiden
varit på offensiven och spritt sig till hcla deltat.
Tripanosomiasis heter den sjukdom som flugan sprider - sörnnsjuka. Den drabbar nästan enbart tamdjur - kor, hästar, åsnor. De
vilda djuren ä r bärare av sjukdomen men blir sjal\,a inte s,juka. Ett
fatal människor drabbas men de kan oftast botas om de kommer
under behandling på ett tidigt stadium.
Flugan ä r ett stridsäpple i Botswana. Boskapsagarna trycker på
och vill ha flugan utrotad. Naturvänner och vilddjursexperter vill
ha den kvar. Släpper man in boskap i deltat d å betyder det att de
vilda djuren drivs bort. Flugan ä r deltats polis, säger naturvannerna, gör vi OSS av nied den s5 gör vi oss ocksi av med de vilda
djuren.

Okavangodeltat

- Bullshit - skitsnack, säger Jeff Bowles som a r Chief Tsetse
Oflicer i Maun. H a n leder arbetet på att utrota flugan.
- Det a r en mycket farlig uppfattning att tro att om vi bara
lämnar deltat i fred så ä r allting bra. Det största hotrt mot deltat ä r
inte boskapen utan människorna. Folk här förstör trad i otrolig
omfattning. Inte bara for bränsle - titta överallt här hur de sätter
upp stängsel omkring sina åkrar. Dc kan sätta upp stakct runt en
stor åker genom att använda trädstammar tätt intill varandra och
på samma sätt gör d e med sina kraaler for att hålla boskapen inne
under natten. Det a r ju inte bara fråga om att hålla boskapen
instängd, de stänger också utc flodhästar och andra djur från sina
sädesfalt. Folk förstör otroligt mycket vegetation. De rensar upp
och huggcr ner träd och odlar majs och annat. De stannar ett par
tre å r på ett ställe och sen flyttar de. Under tiden har de forstört
nästan alla träd i området. Jag menar inte att det är fel - det a r j u
deras land och d e gör förstås vad de vill med det. hlen om deltat
ska skyddas så ska det inte vara genom flugan utan genom lagstiftning. M a n måste bestämma sig for vad man vill göra med deltat
och hur mycket som ska användas till vad.
- Vi har en annan faktor i sammanhanget och det iir mul- och
klövsjukan. M a n vet att vilda d.jur, särskilt bufflar ä r bärare ai.
mul- och klövsjuka. Kött ar ju en av Botswanas viktigaste exportvaror och särskilt i Europa a r mul- och klövsjukekontrollen mycket
noggrann. Skulle vi nu öppna deltat for boskap sa utsätts de for
sjukdomen i mycket högre grad ä n nu. Vi måste alltså välja -

antingen släpper vi in boskapen och kan få problem med köttexporten eller också försöker vi kontrollera både boskapens och de
vilda djurens rörelser.
- Men man kan ju förstå att hoskapsagarna trycker på. Okavango a r landets stora vattenreservoar, en underbar grön plats.
Meii nu ar det faktiskt så att värdet ur betessynpunkt a r ganska
begränsat, särskilt for iiitensiv betning. Ytligt ser det fint ut men
det ar inte alls så fint som folk tror. Nar det ar torka i landet så drar
sig både boskap och vilda djur hit eftersom det finns vatten har.
Alen gräset a r inte särskilt proteinrikt; i s.jalva verket magrar
djuren och blir i sämre kondition nar de går har och betar. Det
galler både vilda djur och boskap. Så fort regnen börjar drar de sig
härifrån eftersom d e kan f5 mycket hattre bete på annat Iiall.
1973-74 gjorde FN en stor utredning om deltat. Dar rekommenderades att större delen av deltat skulle reserveras for de vilda
djurcn. Endast i västra delen skulle boskapen slappas in. hleningen ar att ett staket ska sattas upp som delar deltat.
- Jag har varit med om att dra upp staketets placering, säger
Bowles, och försökt ta alla möjliga härisyn - att det finns vatten på
båda sidor och att d e vilda djurens rörelser hiiidras så lite som
möjligt.
- Jag tror inte så mycket på det d a r staketet, niuttrar Alec
Campbell, chef for museet i Gaborone. blan raknar med att hefolkningen i deltat fördubblas på 22 år. Trycket från boskapsagarna
kommer att bli cnormt liar d c en gång börjat flytta in sina kor. Jag
vet inte om det finns staket som kan stå emot elefanter och noshörningar och människor, Det gör nog bara nytta i början. Så jag tror
det a r farligt att utrota flugan.
Jeff Bowles: - Flugan a r mycket dynamisk, maii driver bort den
och den kommer tillbaka. Darfor finns det bara en sak att göra och
det ar att utrota den fullständigt. Jag liar lagt fram ett program för
regeringen som går ut på fullständig förintelse. J a g menar att det
a r berättigat av ett enda skal och det a r ekonomiskt. Det här
programmet som vi haft nu i flera å r dar vi försöker driva tillbaka
flugan eller åtminstone hålla ställningarna det a r ju mycket dyrbart. Det enda radikala xrore en stor operation d a r man ser till att
flugan blir helt utrotad så behöver man inte ha några bekymmer
mer.
- Vad skulle det kosta?
- 5 miljoner pula. Jämför det med den arliga budgeten vi har p;
2,5 miljoner pula. blinst fyra flygplan behöver vi for att effektivt
tacka de 35 000 kvadratkilometer som det galler.
- Vad sprutar ni med?

Kanoterna i Okauango a r urholkade trästamma7

-

Numera använder vi endosulphan.

- H u r påverkar det växter och djur3
- Endosulphan kan brytas ner i vatten och i miljöil, i allmänhet
också i kroppsvävnader. Det ackumuleras visserligen men inte så
särskilt länge.
- Gäller det fisken också?
- Nja, med d e mängder vi sprider så har det en begränsad,
mycket begränsad effekt på fisk. Det ä r faktiskt så att i de områden
vi besprutat så leker fisken inte. Det påverkar allts; deras reproduktionsförmåga. Det ä r den allvarligaste effekten. Det kan man ju
använda som argument for en fullständig utrotning. ,4tt bespruta
vart eller vartannat å r skadar fisken mer än om vi gör en radikal
utrotning på en gång. Naturligtvis skulle fiskpopulationen minska
tillfalligt men vi ä r ganska övertygade om att den skulle återhämta
sig inom något år. Det hoppas vi i alla fall.
1976 hölls ett stort internationellt symposium om Okavango.
Geologer, hydrologer, ekologer, sociologer, zoologer, jordbruksexperter, veterinärer, läkare, sammanlagt ett 80-tal experter samlades under några dagar i Gaborone. \'ar och en bidrog med sin
undersökning på sitt område, det blev en imponerande samling
vetande. Men något enhetligt svar på vad xrattnet skulle användas
till och hur blev det inte. De vanliga motsättningarna mellan
företrädare for kortsiktiga \,inster och långsiktiga, mellan ingenjörer med storslagila visioner och naturvänner som ville skynda
långsamt.

Turistsouvenirer

I ett försök till syntes förklarades att ekoriomiska planerare ocli
naturvänner hade samma inål - att åstadkomma högsta möjliga
livskvalitet för så många människor som möjligt. "Ekoriomisk
utveckliilg i deltat sker i ett naturligt och mycket invecklat ekosystem. Ekonomisk ut\reckling måste ske i ö\.crensstanimelse med
ekologiska processer. På det sättet kommer utvecklitlgcn att intcgreras med systemets variationer och stabilitet ocli diirigcnorn
snabbare nå utvecklingsniålet.'"
.Ja, så kan det uttryckas. Det ar naturligtvis frestandc att försöka
använda allt detta vatten som bara. rinner bort ''till ingen f lytta".
Men vad man vet a r att deltats balans ar så känslig att dcn kan
rubbas av minsta anledning - riägra flodhästar, några politiker,
några kor. En storviltjagare i h f a u ~ igjorde sin sammanfattning
kort och kar\,t - "Tafsa inte pä deltat!"

'
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De vita stammarna
Capitol visar James Bondfilmen The man u'ilh the golde11 ,ou12. P2
balkongen d a r det a r dyrast sittcr dc vita och ett fatal svarta - i
salongen enbart svarta. J a g undrar \.act d r tror när dc ser en James
Bondfilm. Gar det till sa här i Europa c-llcr i ruropriska kr(.tsar. fiir
det hela utspelas i fjärran östcrn i hlacao. Hoiigkorig, Bangkok.
Lever vi européer i dessa sagolika lyxmi!jöcr? Finns det sa gott om
pangbrudar som faller horisontellt bara man spanncr musklerna?
Och väldet, smockorna. skjuta~-idrt?Ar \.crkligen européerna
säna? Kanske hemma hos sig? ,Jag minns c11 vaninna fran Ghana
som hade möjlighet att resa till Europa och studcra. Hon vägrade.
vågade inte. H o n hade sett p2 bio och last om r h och mord och
våldsamheter. Hon vagade inte.
blen kanske underskattar ,jag p2 typiskt hcrrcfolkmaner publiken på Capitol. Kanske förstar de att dc scr en saga: en skröna nied
djupa rötter i vårt västerländska san~hällssystem.
Nar publiken strömmar ut eftcr förcställningrn ser ,jag tv; yriglingar med nerdragna mungipor, ögonen hal1.t stängda. axlarna
lätt uppskjutna och armarna er1 bit ut h a n kruppen k r att markera
att deras muskler a r sa väldiga att de omöjligt kan hLlla armarna
rakt ner. Förebilden har inte varit r n gorilla utan James Bondgestalterna.
Gaborone a r full av valgörenhct, särskilt vid jultid. Znlc mit-ist de
sysslolösa vita hjälparfruarna kastar sig desperat övcr f älgö ören het.
Röda Korset, K F U M , K F U K . En skönhctstavlan Eir tonarir-igar,
ett par \rita rotarygubhar säljer julkort på torget, Lion ordnar dans
för vara gossar i bushen som vaktar gränserna. Fotbollssektionen
\rid Gaborone Club lottar ut en T V till jul. I i o n i Lohatse samlar
till en hjartmaskin genom att anordna en champagne- och ka\.iarfest.
Pä tal om välgörenhet. 1920 skrcv en brittisk aclministratörshustru till Tsl-iekedi K h a m a och bad om ett bidrag till de sviiltandc
barnen i Europa: "Det a r s2 hemskt att tanka pä de stackars
barnens stora lidande när vi i Afrika har allt \-i kan begära."
Jag har \,arit p ä konsert i museet. En ganska liten orkester. inte
stor nog att spela Beethoven och romantikerna men den räcker f i r
Bach och Mozart. hlusikerna var alla lielvita och publiken till

99 %. I två timmar höll de på medan grodorna kväkte i dammen
utanför och krokodilerna gäspade och publiken försökte jaga bort
värmen genom att fläkta sig med programbladet.
Absurt, malplacerat, lätt att förlöjliga. Och andä. Det ar vid
sådana tillfallen jag känner i vilken kulturkrets jag hör hemma,
vilken musik det ä r som träffar mig i magen.
Holiday Inn i Gaborone drivs av unga vita sydafrikaner med
nyckelknippor i bältet som beställsamt dinglar och slär mot högra
skinkan. Trots det fungerar just ingenting. Jo kanske kan man saga
att vakthållningen fungerar. Ingängarna till hotellet bevakas och
vakterna släpper bara in hotellets gäster. Alla vita fär gå in oantastade, de svarta måste visa sina hotellkort.
Viktigare ändå ä r kontrollen av klädseln. Det står stora anslag
utanför kasinot och baren att gentlemen intc far komrna in utan
slips och kavaj eller nationaldrakt - "dress aftcr 1900 lirs is formal".
Under en period slappnade kontrollen. det gick att komma in utan
kavaj och slips. Vakterna inriktade sig i stallet på att kontrollera
byxor - ingen fick komma in med jeans.
Men så en dag beslöt direktionen att ta i med hårdhandskarna. I
Daib News uttrycktes det sä har: "Due to certain problems wl-iich
arose following the dropping of the jacket and tie rule . . ." Vakterna blev stenhårda.
Nu a r det ju så att det ofta ä r varmt i Botswana, mycket varmt.
För att klara den formella kladseln på 'hotell och ocksä pä kontor
måste man ha luftkonditionering. Det anses viktigt att använda
dyrbar energi för att kyla ner lokaler sä att gäster och tjänsteman
kan klä sig i kavaj och slips.
Ett tag trodde jag att de har reglerna var ett satt for hotellägarna
- som ju oftast a r sydafrikaner - att skilja d e svarta fåren från de
vita getterna. Rasåtskillnad ä r strängt förbjuden i Botswana så det
galler att hitta utvägar. blen sä går det ju inte. De svarta som har
räd att gä pä lokal har också råd att ha ratt utstyrsel. De a r ofta
mycket mer formella a n d e x-ita. De vita behöver ju inte demonstrera sin klasstillhörighet med hjälp av kladseln, det räcker med
fargen. Det marks ocksä pä kontoren dar de svarta ofta a r kladda i
slips och kavaj medan de vita har den vanliga kolonialutrustningen
- kortbyxor med knästrumpor,
Pä weekendarna fylls hotellet med sydafrikanska turister? unga
herrar som syns och hörs, skriker och skrålar och spelar över. De
sätter sina pengar pä rulett och 21 som ar förbjudet i hemlandet.
De super till, tar mod till sig. samlar all sin väldiga mandom och
jagar ratt på varsin s\.art brud. Sä a r weekenden hellyckad.

Det sitter ett par äldre botswaner och äter lunch vid bordet bredvid mig i restaurangen. En av dem ser ut som en svart Povel
Ramel. De a r kladda i illasittande kavajer och slips. Alen betydande förstår jag när jag ser några yngre män komma fi-am och halsa
vördnadsfullt på dem.
Så rullar en väldig engelsman in, en klassisk kolonialtyp. Bältet
långt nere med en väldig mage som väller fram över det. Stora vita
knävelborrar, yviga polisonger i ett högrött ansikte. Afen ingen
slips, ingen kavaj, bara skjorta, kortbyxor och knästrumpor.
H a n rusar fram till de båda gamla och halsar hjärtligt. De
besvarar knappt hans hälsning. Jag tror de känner sig ytterst illa
till mods har på hotell President. Engelsmannen slår sig ner hos
dem. De sitter tillsammans och äter utan att saga ett ord. Erigelsmannen försöker få igång en konversation men utan framgång.
Han ater förstås på bästa europeiska manér medan de gamla har
mycket besvär med kniv och gaffel. De äter med öppna munnar
och smaskar.
Engelsmannen försöker tillkalla drinkservitören som inte alls
låtsas om honom. Då säger en av d e gamla något lågt och bestämt.
Som ett skott kommer drinkservitören störtande med krypande
min. Den gamla goda kolonialtiden är definitivt förbi och har
lämnat plats for den nya nykolonialtiden. Det går inte riktigt att
spela herre längre, inte riktigt som förr.
När det galler umgänge mellan vit och svart s5 ar det förstas
mycket lättare for d e yngre. De har ofta liknande utbildning,
skillnaden i bakgrund a r inte så valdsam som hos trion bredvid
mig. Men de tycks tina upp ju mer tiden går. J a det ar tydligt att de
båda kommit loss nar de ätit fardigt och slipper den ojämna
kampen med kniv och gaffel. De ler mot varandra alla trc. Kanske
har de trots d e valdiga skillnaderna en viss, kanske t o m en djup
respekt för varandra. Jag vill gärna tro det.
För d e vita ar Botswana fortfarande ett bra land. Särskilt for de
stora boskapsägarna. De äger valdiga områden i väster mot gransen till Namibia i Ghanzidistriktet och i öster mot gränsen till
Sydafrika, det s k Tuliblocket.
- Egentligen har vi det bättre nu a n under kolonialtiden, säger
Thevnis Vickerman i Ghanzi, ägare till 18000 morger2 land (ca
15 000 hektar). När självständigheten kom sålde många sina gardar övertygade om att de skulle beslagtas. Dc som blev kvar kunde
billigt utöka sina egendomar och nu har vi den basta kreatursstammen i landet.
- Så från er synpunkt är det en bra regering?

- Ja, bäde den lokala och den centrala regeringen fungerar fint.
Och Seretse K h a m a var den basta president vi kunde tanka oss.
Tack vare honom kan ingen kommunism komma och sprida sitt
evangelium här inte.
I gruvledningarna finns mänga vita och i den statliga byrakratin
kanske 1000. Mänga av dem ä r sydafrikaner och ännu fler engelsman som antingen dröjt sig kvar efter sjal\lstandigheten eller som
kastats ut ur Kenya, Zambia och Tanzania. De klamrar sig fast på
sina poster och väntar otaligt pä sin pensionering. Och det gör
förstas ocksä mänga yngre botswaner som uppfattar de gamla
kolonialisterna som konservativa hindrare - säkert med ratta i de
flesta fall.
Men det finns inte tillräckligt mänga utbildade botswaner ännu,
administrationen mäste lita till utländska experter - svenska bl a .
Svenskarna häller pä att ta över engelsmannens gamla kolonialroll,
sa en botswaner till mig. Det var kanske inte riktigt rättvist sagt,
men det uttryckte den frustrering som många, särskilt de unga
känner inför alla dessa experter. Frustrering och underlägsenhet.
100 ars hjärntvätt av missionärer och kolonialister har tärt pä
sjalvfortroendet. Nu tror jag inte att det finns nägon allmänt
utbredd djup ovilja mot vita i Botswana. De antivita känslorna
kanaliseras antagligen mot de vita i Sydafrika och, i \,arje fall
tidigare, i Zimbabwe.
Det finns 80-90 svenskar som arbetar i Botswana, d e flesta med
familjer och de flesta anställda av SIDA. Deras barn gär i allmanhet i svenska skolan. De har kommit for att uppfylla de bäda
svenska biständsmälen: Utjämning mellan rik och fattig och att
uppnå oberoende frän Sydafrika. Ar de naiva entusiastiska idealister som tror att de kan uppnå dessa bäda omöjliga mål? Nej
naturligtvis inte.
Några menar uppriktigt och säkert ärligt att deras insatser i
varje fall for något närmare mälet. Andra har kommit for att se och
uppleva nägot annorlunda, ett angenämt klimat. ett lyxliv helt
otänkbart hemma. Några känner en djup avsky for Sydafrika och
kan inte tanka sig att satta sin fot d a r om inte tjänsten ovillkorligen
kräver det. Andra far gärna dit pä weekendar och semestrar för att
inte tala om shoppingresor. En del gnäller över de srenska massmedia "som inte forstätt Sydafrika och dess problem". Sä installningen till Sydafrika varierar längs hela skalan frän högsta uppskattning till högsta avsky. H u r klarar en biständsarbetare forresten att uppskatta Sydafrika samtidigt som han rekryterats och har
betalt for att bekämpa Sydafrika? Men rätt ska vara ratt - öppen
forstäelse och sympati for Sydafrika fann jag inte särskilt ofta.

Oberoende och utjämning ska uppnås genom att man satsar på
de fattigaste på landsbygden. Konkurrensen om de fattiga a r stor.
USA satsade tidigare på stora spektakulära projekt. Men så nar
Carter kom till makten bestämdes det att USA i stallet skulle satsa
på gräsrötter. Tyvärr var gräsrötterna i Botswana redan upptagna
av norrman och svenskar. Amerikanerna stod d a r med hur mycket
pengar som helst och visste inte vad de skulle göra med dem. "Det
nordiska biståndet har genom Botswanas prioriteringar erhållit
inmutade områden - till förtret for många andra biståndsgivare,
som just vill in på basbehovsinriktade program", står det lite
skadeglatt i en S I D ~ - r a ~ p o r t . '
Så svenskarna bygger skolor och borrar efter vatten, de elektriDet a r
fierar landsbygden och stöder decentraliseringsstra~~anden.
lätt att sympatisera med d e har aktiviteterna. Lika lätt a r det att
kritisera det svenska stödet till småindustrin.
BEDU (Botswana Enterprise Development Unit) ska stödja
småindustrier som inriktar sig på "basbehovstillfredst2llelse och
tillverkning av importsubstituerande varor'' for att uttrycka sig på
SIDA-dialekt. Det finns ingen tradition for småföretagsamhet i
Botswana, ingen entreprenadanda och det ar inte så lätt att lära sig
till kapitalist. Folk a r inte vana vid penningekonomi, banklån,
försäljning.
Och vad tillverkar de BEDU-stödda industrierna? Vem som
helst kan omedelbart se vad d e inte borde tillverka. I ladercentrum
i Pilane sitter en rad småkapitalister och tillverkar ungefar samma
onyttigheter var och en i sin bod - väskor, balten. portmonnäer,
tomor. Basbehov? Nej for turister. I syateljéer tillverkas modekreationer ritade av "Lily of Botswana". Tanken var att kläderna som
hon skapade skulle gå på export, men Sydafrika gör ungefär samma saker fast mycket billigare. De tyger som används i Botswana
importeras for övrigt från Sydafrika. Och smycken av mer eller
mindre adla stenar kan val inte kallas basbehov. De ar for övrigt
slarvigt gjorda. Stenarna limmas på kedjan och faller snabbt a\..
Någon sa: - Det gör ingenting for turister, dom upptäcker dct inte
förrän de rest, vi som bor har köper det ju inte.
Så har kan man gå pa om småindustrin. Naturligtvis ar det
upprörande. Men inte så farligt anclå. Av hela det svenska biståndet till Botswana går ca 10 O/O till småindustrin och av hela omsattningen for BEDU kommer mindre a n l 5 O/O på läder, textil och
smycken. Och d å a r inräknat skoluniforn~eroch arbetskläder som
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val far raknas till basbehov. Omkring 60 '10 av BEDUs verksamhet
har varit byggnadsföretag och tillverkning av skolmöbler.
Från början var det meningen att småindustrin skulle förläggas
till stader och byar langs järnvägen - och dessutom till Kanye for
därifrån kommer presidenten. Nu håller BEDU på att få en ny
inriktning genom att etablera småindustri också på rena landsbygden.
Naturligtvis kan man älta frågan om någon promille av det
svenska biståndet till Botswana ska gå till smycken och klänningar.
Men intressantare a r val frågan o m det överhuvudtaget a r meningsfullt att försöka bygga upp en industri som ska konkurrera
med Sydafrikas nar man samtidigt samsas i en tullunion. M a n kan
uttrycka det som marknadsforingschefen i BEDU, Olle Cau: Mitt jobb består i att försöka övertyga befolkningen har att de ska
köpa botswanskt i stallet for sydafrikanskt. Dvs att d e ska köpa
dyrare och sämre varor med obestämd leveranstid och kontant i
stallet for på kredit. Vilken uppgift!
Alltså måste man fråga sig vidare om det a r meningsfullt att ingå
i en tullunion. Meningsfullt for vem? Knappast for "den lille
mannen" som det talas så mycket o m i Botswana. För honom
måste det löna sig mycket mer med arbetsintensiva, lågteknologiska lösningar. Bara p å det sättet kan man fa igång en verklig
utveckling. Men d å måste samtidigt förhållandet till Sydafrika
trappas ner och tullunionen upplösas. H a r "den store mannen"
intresse av det?
Sten Rylander, biståndsattaché: - Jag tror man kan havda att de
beslutande församlingarna i landet, regeringen, nationalforsamlingen a r så dominerade av rika boskapsagare att det ä r svårt att
driva igenom beslut som klart gynnar d e fattigare grupperna.
Botswana kommer inte att klippa av banden med Sydafrika. Det
a r kanske inte realistiskt att begära det. Men om man inte kan
rakna med det och inte heller med någon verklig vilja till utjämning vad ar d å biståndet bra for? Säkert har de svenska pengarna
bättrat på den sociala infrastrukturen, utbildning t ex. Och det ar
viktigt.
Men ändå. Det rör sig om 65 miljoner om året. Det bör d å
jamforas med det svenska bidraget till den sydafrikanska motståndsrörelsen ANC. Det ligger på 20 miljoner.
Är det inte nu mer ä n någonsin som det sydafrikanska motståndet behöver vårt stöd? Det tycks breddas alltmer och spridas till
alltfler områden. Industriarbetare och renhållningsarbetare strejkar, svarta barn bojkottar skolor, husmödrar affarer och resenärer

bussar. ANC trappar u p p sin verksamhet genom sabotage, exempelvis kolgasanlaggningen Sasol.
O m biståndsmålet oberoende från Sydafrika ska uppnås så galler det ju inte bara att starka Botswana utan också att starka
motståndet i Sydafrika, påskynda apartheidsystemets upplösning.
Gör man det effektivast genom att stötta en konservativ regim i
Botswana eller genom att stötta en progressiv motståndsrörelse
som ANC?

Beskydd och beroende

Efter Bots\vanas självständighet har Sydafrika inte i o r t nägra
ansatser att annektera landet och kommer val inte heller att göra
det - så länge Botswana sköter sig. Det räcker sä bra med den
ekonomiska dominansen och kanske finns det också i Sydafrika
ambitioner att sprida civilisation och moral i grannlandet. Botswana har inte forstätt finesserna i den sydafrikanska civilisationen,
det finns varken politiska Gngar eller tortyr, heller ingen rasdiskriminering, inget passtvång, inga bannlysningar.
Botswana har inte velat ha diplomatiska forbindelser med Sydafrika, har heller inte tagit emot erbjuden u-hjälp. Illen tillsammans med Lesotho och Swaziland ingår Botswana i en tullunion
med Sydafrika. Det låter mer absurt a n det är.
Det officiella namnet på tullunionen a r 'The Southern iifrican
Customs Union Agreement [SACUA). Inkomsterna från tullunionen a r större a n hade skatter och mineralintakter. Så mänga
hävdar att tullunionen a r bra for Botswana. Men ingen rornekar
att den a r annu bättre for Sydafrika. För att möta sanktioner ellcr
hot om sanktioner har Sydafrika länge strävat efter att göra sig så
oberoende av import som möjligt och också byggt upp en modern
kapitalintensiv industri - ett yttre hot kan ju :f en g)-nnsam effekt
p; ett lands utveckling. Genom tullunionen skyddas den egna
industrin frän konkurrens utifrän.
H u r ska Botswana kunna b>-gga upp en egen industri niir de
alltid måste konkurrera med sydafrikanska .varor? Arbetskraften a r
visserligen billig i Botswana men det ar den i Sydafrika ocksä och
Sydafrika har så mycket större möjligheter med sin stora marknad,
sitt kapital, sitt kunnande. Det hjälper inte att tulluilionen innehäller en uildantagsbestammelse som ger Botslyana rätt att skydda
sina nya industrier i åtta a r , innan tullfriheten sätter in. Och ilär
det gäller jordbruksprodukter så har Bots~vailaingen som helst
chans att havda sig - darfor ar en stor del a\. den mat som äts i
Botswana sydafrikansk.
För den som har rad a r det forstas härligt. Det ar j u inte bara
fråga om majs tiil gröten. AfEarerna dignar av sydafrikanska lackerlieter - frukt, grönsaker: all2 tänkbara konser\.er och djupfrysta
finesser, snask, kakor, glass: höns, fisk, skaldjur, allt vad hjiirtat

kan begära. För den som har råd alltså. Men den som har råd ar
också med och bestämmer över landets öden. Ar det så alldeles
säkert att han a r helt och fullt inställd på att avstå från den har
lyxkonsumtionen som ju inte bara handlar om mat utan om allt
från bilar till kläder, från leksaker till elektroniska räknemaskiner,
hela i-landsutbudet av prylar.
En stor del av detaljhandeln och praktiskt taget all grosshandel
a r sydafrikansk. Stora sydafrikanska affarskedjor som Frazer och
Half Price Store har etablerat sig i Botswana. Just Frazer har byggt
ett stort varuhus i Gaborone med hjälp av statliga botswanska
pengar. Botswana Development Corporation har aktier i varuhuset. Självbetjäningsbutiker i Gaborone, Serowe, Selebe-Pikwe ags
av sydafrikaner. Men helt ostört far d e inte härja.
Konsumentkooperationen har haft ganska stora framgångar i
Botswana. Allt fler kooperativa föreningar har öppnat moderna
snabbköpsbutiker i stader och byar. Det a r medlemmarna som har
drivit fram det, säkert ofta inspirerade av de sydafrikanska butikerna. M a n vill följa med sin tid och försöker hinna före sydafrikanerna att etablera sig på d e olika orterna.
Men de sydafrikanska varorna finns fortfarande kvar i de kooperativa butikerna. Det finns ingenting annat att välja på. Små försök
har gjorts att ersatta de importerade varorna med inhemska. I
Serowe t ex tillverkar brigaderna chilesås och ketchup som en del

konsumbutiker säljer. b l a n försöker också sälja fardigmalet sorghummjöl och lite annat. Men mycket är det inte - kooperationen är
lika beroende av sydafrikanska varor som privathandeln.
Tullunionen far också märkliga följder på lite oväntade områden. I en ra pp ort 1 berättas om Världsbankens agerande. 1978
skulle det inhandlas möbler till sekundarskolor för flera miljoner
pula. Det kunde ha klarats av den inhemska småindustrin. men
Sydafrika kunde erbjuda billigare priser och ordern gick dit.
Världsbanken föreskriver att inköp ska göras d ä r det a r billigast.
Nar SIDA ger pengar föreskrivs ingenting. Biståndet a r obundet,
heter det. Men resultatet ä r detsamma. Botswana använder biståndspengarna så att de far ut så mycket som möjligt av dem.
Alltså i Sydafrika. E n mycket stor del av det svenska biståndet till
Botswana går vidare till Sydafrika.
1976 pep musen ändå till lite. Det var nar Botswana införde sin
egen valuta, pula, och inrättade en egen riksbank. Tidigare anvandes den sydafrikanska valutan, rand. Det hade sina fördelar. Rand
ar en stark och vederhäftig valuta ute i världen. Botswana behövde
aldrig bekymra sig o m att spara olika valutor för att kunna importera från olika länder. Den detaljen skötte den sydafrikanska reservbanken, Botswana kunde köpa vilka valutor som helst i vilken
utsträckning som helst. Givetvis mot att alla Botswanas utländska
inkomster samlades i Sydafrikas reservbank. Det var bekvämt och
tryggt - den stora och starka beskyddar och hjälper den lilla och
svaga.
Men beskydd och beroende ligger mycket nara varandra. Att
inrätta en egen centralbank och införa en egen valuta blev en
politisk demonstration. Men något mer ä n så. Möjligheterna att
fora en egen penningpolitik ökade. Nu gick det att få ett helhetsgrepp om ekonomin och inte bara om delarna. Banken kan satta
räntenivåer och reglera kreditförhållanden. Men tullunionen finns
ju fortfarande och påverkas inte av att Botswana dragit sig ur
randområdet. Och minst 73 % av Botswanas import betalas i
rand. Så pulareformens värde ä r ganska begränsat,
Nar det galler Botswanas förhållande till Sydafrika så finns det
omständigheter som inte går att göra något åt - geografin t ex. De
botswanska transporterna måste gå genom något grannland för att
nå närmaste hamn och det grannlandet heter Sydafrika. 20O/' av
Botswanas export går på järnväg till sydafrikanska hamnar. Nu
planerar regeringen att nationalisera järnvagen som ags och dri\~s
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En flykting från Zimbabwe

av Rhodesia Railways. Det ger förstås större oberoende nar det
galler sådant som eventuella nya järnvägsbyggen, storleken av
frakttariffer osv. M e n det andrar ju inte järnvägens sträckning.
Den går fortfarande genom Sydafrika och kan när som helst stängas av om Botswana sticker upp alltför mycket.
För att minska lite på beroendet av järnvägen har en vag byggts
norrut till farjelaget Kazungula vid Zambesifloden. Just vid den
platsen möts fyra länder - utom Botswana aven Zambia, Namibia
och Zimbabwe. Botswanas avsikt var att skeppa varor med farjan
över floden till Zambia som ett alternativ till jarnvagstransporterna. Men Sydafrika hävdade att området tillhörde Namihia, alltså
Sydafrika, och Rhodesia. ?Ju har Rhodesia blivit Zimbabwe och
farjtrafiken har återupptagits igen. h4en särskilt mycket kan aldrig
komma att transporteras den vägen. Det ar så mycket enklarc
snabbare och billigare via Sydafrika.
Men flyg då? Som det nu a r finns det i Botswana ingen flygplats
som a r stor och välutrustad nog att ta emot jetplan. Den internationella trafiken går via Johannesburg d a r man far byta till mindre
plan och i någon m å n via Lusaka i Zambia. Botswana ar ett av de
fa länder i Afrika som tillåter South African Air~saysatt landa.
Botswana har ett eget flygbolag men det drivs axr sydafrikansk
personal.
Nu byggs en stor internationell flygplats vastcr om Gaborone.
Den ska kunna ta emot de största jetplanen och trafiken kan allts5

gå direkt från exempelvis Europa utan mellanlandning i Johannesburg.
Idag a r det så att Botswanas luftrum helt kontrolleras från
Johannesburg. Det betyder att varje plan om an aldrig så litet som
önskar förflytta sig från punkt A till punkt B inom Botswana måste
lämna fardplaner till Johannesburg som svarar för flyginformationstjanst, alarmeringstjanst och räddningstjänst. Sydafrikanska
flygplan, aven militärplan, far kors och tvärs genom Botswanas
luftrum utan någon som helst insyn från botswanska myndigheter.
Botswana sorterar under Johannesburg F I R (Flight Information
Region). Det finns inga planer på att inrätta en egen botswansk
F I R i samband med att storflygplatsen byggs.
Skälen till det tycker man sig kanna igen. De har använts nar
arbetare vill ha rösträtt, när kolonier vill ha självständighet, nar
människor kräver ekonomisk demokrati. Tiden ä r inte mogen,
säger man, det finns inte kvalificerat folk, det a r for komplicerat.
Det står i en utredning som gjorts av en brittisk konsultfirma.
Fö1.j~råden i utredningen så kommer allts; Botswana inte l~ellcri
fortsättningen att ha några möjligheter att kontrollera sitt luftrum.
Det blir lite extra absurt om man ställer det vid sidan om den
nyinrättade försvarsmakten, Jag frågar överbefalhavaren, general
M S Merafhe, vad man egentligen ska ha den till.
- Som ni vet, säger han, a r vi inklämda mellan ett par av d r
mäktigaste länderna i södra Afrika. Vi kände oss till en början inte
beredda att konkurrera militärt med dem: men tyvärr utvecklade
sig händelserna så att regeringen kände sig tvingad att skapa en
försvarsmakt. Rhodesierna kränkte oavbrutet våra gränser, de
skickade in trupper över gränsen och flera botswaner sköts t o m
och dödades. De flög in över botswanskt område och släppte ner
flygblad över flyktinglägren osv.
- Men nu ä r val hotet från det hållet borta. H u r ä r det med
Sydafrika?
- Från det hållet har vi inte haft så stora problem. Vi har många
flyktingar från Sydafrika, d e flesta av dem är efterlysta i sitt hemland. Men hittills har Sydafrika respekterat vårt område, de har
inte försökt komma över och kidnappa människor här som rhodesierna gjorde. Den rhodesiska regimen var mycket desperatare,
den kämpade för att överleva.
Jag ställde en fråga som jag visste var högst provokativ.
- Det sägs att Botswana utbildar gerillakrigare. Det har jag last
i en sydafrikansk tidning bl a . H u r a r det med det?
Generalen blev också mycket riktigt synbart upprörd.
- Det finns ingen som helst substans i dessa påståenden, väste

Matlagning i ettJyktinglager

han så behärskat han kunde. Jag vet att det finns oansvariga
personer t o m inom Sydafrikas regering som har gjort sådana
uttalanden. Vi har sagt att \vi inte \,et var det finns sådana traningslager, kom över och visa oss dem har vi sagt. blen ni kan tro
mig - det finns inga utbildningslager for gerilla i vårt land. Visst
tar vi avstånd från politiken i Sydafrika men vi har vår egen
stuvning att se efter och vi vill inte skapa onödiga svårigheter.
Men flyktingar finns det. Från Sydafrika sedan länge, från Rhodesia framförallt under 70-talet. I vagor vällde rhodesierna in över
gränserna i norr och sattes i lager. Lagren dominerades helt av
ZAPU, i hur hög grad förstod jag nar vi kom till ett läger för att
filma utrustade med tillstånd från såväl Botswanas regering soin
staden Selebe-Pikwe dar lagret låg.
Vi kom till lagret i sällskap med stadens dignitärer. Vi sökte upp
lagerkommitténs ordförande. H a n sa nej till filmning och tillade: Visst: jag kan inte förbjuda er, men jag kan inte heller tillåta er
utan tillstånd från ZAPUs högkvarter i Lusaka.
E n av dignitärerna blev märkbart irriterad. Lagret l å g j u dock i
hans land, i hans stad: det ar inte ZXPIJs område.
Ordföranden vidhöll - högkvarteret har förbjudit all filmning
utan tillstånd. Det finns så många spioner. Men naturligtvis kan
jag inte hindra er från att filma.

Filma, s a dignitären.
Vi filmade, vi försökte filma. Varje gång vi riktade kameran mot
någon vande han eller hon ryggen till. Vi fick en film mcd ryggar.
Och barnen var som bortblåsta - barn som annars trängs i massor
så fort man tar fram en kamera.
- Jag ska telegrafera till högkvarteret, sa ordföranden. Kom
igen om ett par veckor.
Nar vi kom tillbaks två veckor senare var tillståndet klart. Man
skulle inte tro att det var samma läger. Öppna leenden vart vi såg.
Alla ställde upp, svarade på frågor, hjälpte oss.
Nu har flyktingarna från Zimbabwe återvänt till sitt land. Idag
a r flyktingarna framförallt sydafrikanska. De flesta som flyr från
Sydafrika stannar bara några veckor och tar sig sedan norrut till i
första hand Zambia. Det galler främst medlemmar i ANC - African National Congress. ANC har sitt högkvarter i Lusaka. Dar
finns militära träningsläger, ett utbildnings- och forskningscentrum och ett stort jordbruksprogram, finansierat b l a av SIDA.
ANC a r en välorganiserad rörelse som tar hand om sina medlemmar så fort de kommer över gränsen. Kvar i Botswana blir bara de
som har en funktion att fylla, resten skickas vidare.
Men det kommer ocksä medlemmar från PAC - Pan Africanist
Congress of Azania - och från Black Consciousness Movement,
båda helsvarta organisationer till skillnad från ANC: som a r mer en
politisk rörelse a n en raslig och alltså också har vita medlemmar
och indier.
hilånga flyktingar tillhör överhuvudtaget ingen organisation. De
flyr från förtrycket utan att höra hemma i nägot lager. De blir ofta
kvar i Botswana och har det svårt. Bostadsbristen a r stor och de
bor uruselt. De far 30 pula i mänaden att leva på av Botswana
Council of Refugees. U N H C R - United Nations High Commissioner for Refugees arbetar också i landet.
De sydafrikanska flyktingarna har for det mesta slagit sig ner i
Gaborone dar d e forsökt fa studera eller arbeta. Nu ska alla flyttas
till ett lager nägonstans ute i Kalahari for att lära sig jordbruk. Dct
a r for det mesta fräga om utpräglade storstadsbor från Johannesburg. Dct ar svårt att tro att de skall kanna sig motiverade att
arbeta i jorden. Mcd d e motsättningar som finns mellan de olika
organisationerna sä kan man nog rakna också med motsättningar i
lagret som kan bli svära att bemästra.
Genom sitt lagc och val ocksä i nägon mån genom sin hällning
brukar Botswana raknas till "frontstaterna". De andra frontstaterna brukar visa förståelse for landets klämda situation och inte
begära alltför drastiska handlingar.
-

Botswana har alltid strävat efter och lyckats utmärkt att hålla
sig väl med alla parter. Men nu a r Zimbabwe fritt och Botswana
inte längre inklämt mellan fientliga vita stater. Kommer kraven på
Botswana från de andra frontstaterna att öka nu3
På en punkt uttalar sig Botswana med största bestämdhet. Det
galler Sydafrikas senaste utspel - Constellation of States in
Southern Africa. Det ä r fräga om en gemensam ekonomisk marknad i södra Afrika som skulle omfatta Sydafrika och dess "självständiga" hemländer, vidare Botswana, Lesotho och Swaziland,
alltså tullunionsmedlemmar. Men dessutom skulle ingå Namibia,
Zimbabwe, Malawi och helst Zambia och Zairc. Jag frågar presidenten Masire o m Botswanas syn på detta. H a n svarar mycket
kort: - Vi a r häftigt emot det. Efter en kort paus tillägger han: Det kanske verkar ironiskt nar vi a r i tullunion med Sydafrika men
det mäste man se på i historiskt perspektiv.
På samma negativa satt reagerade de andra staterna och de
stolta planerna sprack. Den sydafrikanska konstellationen bidde cn
tumme. Sydafrika och de tre hemländerna var allt som blev kvar.
I stallet bildade nio länder i södra Afrika en cgen konstellation i
april 1980. De nio var Botswana, Lcsotho, hlalairi. Angola, Mocambique, Tanzania, Swaziland. Zambia och Z i m b a h ~ r e Huvud.
syftet var att minska beroendet av Sydafrika. hIan inriktade sig i
första hand på att forbättra och utveckla kornmunikationcrna,
vägar, järnvägar, hamnar, telefonsystem. Alltsammans till cn beräknad kostnad av två miljarder dollar.
I november 1980 träffades de nio tillsammans med givarc och
hjälpare in spe. Mötet var inte helt nedslående, inte riktigt som det
brukar vara nar u- och i-länder träffas. Naturligtvis fick man inte
ihop några två miljarder men i alla fall 650 miljoner fränist från
Afrikanska Utvecklingsbanken, från EG, från O P E C och frän de
skandinaviska länderna. Sverige lovade bidra med 75 miljoner kronor.
Botswana ligger som ett lugnt ocli idylliskt centrum i en orkan
som drar fram i länderna runtomkring. Sydafrika blir alltmer
isolerat, alltmer desperat. H a r afrikakannaren Basil Davidson ratt
när han hävdar att Sydafrika vill ha krig? Genom att ständigt
attackera Mocambique och framförallt Angola hoppas Sydafrika
provocera motattacker. Och i och med dct kan det tolkas som
so\jetimperialismens angrepp som måste slås tillbaka för att bcvara inte rasismen utan demokratin. Det? menar Davidson, skulle
västmakterna kunna tankas stödja. Det skulle kunna bli ett krig
med alla stormakter mer eller mindre dirckt indragna. Da om inte
förr måste Botswana ta stallning.

