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Förord 

Den föreliggande skriften är ett bidrag till en kartläggning av och diskussion kring 

relationen Sverige och Sydafrika. Jag har i första hand eftersträvat att på ett Iättåt- 

komligt satt presentera uppgifter om de ekonomiska förbindelserna mellan de två 

landerna. Bokens uppläggning och innehall är förhoppningsvis en stimulans till en 
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Undersökningens uppläggning 

Studiens syfte 

Debatten kring de utländska företagens roll i Sydafrika har fortgått alltsedan borjan 

av 1960-talet. I hög grad var och är denna debatt liktydig med ett starkt ifrågasät- 

tande av lampligheten i att europeiska och nordamerikanska företag bedriver till- 

verkning och forsaljning i landet. Utländska investeringar, hävdar motståndarna till 

foretagsetableringar i Sydafrika, understödjer apartheidpolitiken. De utländska före- 

tagen tillfor landet friskt kapital, teknologiskt kunnande och marknadskontakter i 

omvarlden. Darigenom starks den sydafrikanska ekonomin och detta möjliggör regi- 

mens fortbestånd. 

Under de senaste åren har från en del håll framhållits, att apartheidpolitiken kan 

uppluckras genom en snabb ekonomisk tillväxt. Bristen på vit arbetskraft leder, en- 

ligt foretradarna for detta synsatt, t i l l  att icke-vita i växande utstrackning erhåller 

mer kvalificerade anstallningar. På sikt kommer darigenom apartheidpolitiken att bli 

en otidsenlig foreteelse. 

I USA och Storbritannien pågår en tamligen intensiv debatt om respektive landers 

investeringar i Sydafrika. Det fortgående diskussionen karaktäriseras emellertid inte 

enbart av dess intensitet. Den är också mycket konkret. Man har tillgång ti l l  ganska 

precis data o m  enskilda företag och deras verksamhet. Troligtvis har denna konkre- 

tion medverkat till den många gånger konstruktiva inriktning som debatten tycks ha. 

Handfasta aktionsplaner upprättas i syfte att förändra och förbättra förhållandena 

vid berorda foretag. Åtgärder vidtas for att förmå enskilda företag att på allvar over- 

vaga det vidare engagemanget i Sydafrika. Ett totalt tillbakadragande av investe- 

ringarna i Sydafrika förordas på många håll. Också i Sverige finns idag tecken på en 

fornyad debatt o m  svenska foretags roll i Sydafrika. 

Vad betraffar svenska investeringar i Sydafrika ar emellertid förhållandevis lite in- 

formation tillganglig. Aven till synes elementara sakuppgifter lyser ofta med sin 

frånvaro. Nordiska afrikainstitutet, Uppsala, samarbetar for närvarande i ett interna- 

tionellt projekt med forskningsinstitutioner i några andra länder i syfte att kartlagga 

respektive lands relationer till Sydafrika. I denna kartläggning står investeringssidan 

i centrum. Det overgripande syftet bakom studien "Sverige och Sydafrika" är såle- 

des att soka presentera en grov bild av förbindelserna mellan de två landerna. Beto- 



ningen har darvid lagts pa det ekonomiska utbytets omrade. Skälet till detta förefal- 

ler rimligt. I debattens förgrund har statt och star alltjämt omfattningen och betydel- 

sen av just de ekonomiska kontakterna. Det förhaller sig vidare p3 det sättet att rela- 

tionerna mellan Sverige och Sydafrika i första hand är av ekonomisk karaktär. 

Studien ar inte motiverad av och har ej heller som utgangspunkt en strävan att 

direkt nagelfara enskilda svenska företag. 

Det ar vår tro att studien trots dess deskriptiva uppläggning, kan ha ett värde i och 

for en vasentlig debatt om de svenska förbindelserna med Sydafrika. En sakdebatt 

bor som en utgångspunkt ha en verklighetsbeskrivning. Var studie är i sin enkelhet 

ett bidrag för att tillmötesgå kravet p3 en sådan. 

Tre metodproblem 

Det existerar helt naturligt flera mer eller mindre svarlösta problem i samband med 

en undersokning av relationerna mellan två Iander. Vi skall inledningsvis beröra tre 

typer av centrala problem. 

Direkta och indirekta relationer 
En relation mellan tva stater är i grunden svar att isolera fran det komplicerade mön- 

ster av forbindelser som världens nationer bildar. Analytiskt vill vi ändock göra skill- 

nad mellan direkta och indirekta relationer. De förra utgors av de former av utbyten 

som vanligtvis åsyftas när man resonerar om förhallandet mellan två stater. Exem- 

pel på sådana direkta förbindelser är handel, investeringar, befolkningsmigration, 

militart samarbete och kulturavtal. I diagram 1 åskadliggörs denna första typ av 

relation med den kraftiga pilen mellan SverigelSydafrika. 

Det utmarkande for de direkta relationerna är att de i allt väsentligt består av mätba- 

ra utbyten mellan två parter. Genom t ex statistiska årsböcker kan man ofta erhalla 

en uppskattning av de direkta relationernas typ, innehall och förändring över tid. En 

mer forfinad kunskap om denna form av relationer kräver emellertid, vilket förelig- 

gande studie visar, också informationer som inte är särdeles lättillgängliga. 

Sveriges och Sydafrikas förhallande till varandra utgörs inte enbart av direkta utan 

aven indirekta relationer. Ett exempel kan illustrera innebörden av de senare. I olika 

internationella sammanhang förespråkar vart land en viss politik. Vid Överläggningar 

om t ex det internationella valutaläget deltar Sverige i beslut som syftar till att und- 

vika ett sammanbrott i världens betalningssystem. De åtgärder som vidtas paverkar 

givetvis i varierande grad alla Iander. De senaste årens valutapolitik, vilken vart land 

har varit med om att utforma, har således lett till en mycket kraftig höjning av guld- 



Diagram 1. Relationer mellan två stater. 

priset. I hog grad har just Sydafrika gynnats av en sådan utveckling. Aven om Sveri- 

ge inte avsiktligt önskat bidra till att starka Sydafrikas ekonomi, så har bl a vårt 

lands agerande i det övergripande valutasammanhanget gett en sådan bieffekt. 

Exemplet visar de indirekta relationernas betydelse. Inte sällan har dessa relationer 

sitt ursprung i staters samfällda agerande i internationella sammanhang. Sverige 

upptrader på ett visst satt i t ex internationella institutioner och som en följd härav 

påverkas, om an indirekt, Sydafrikas stallning i världen. 

Ytterligare en form av indirekta relationer kan illustreras med exempel hämtade från 

foretagssektorn. Svenska foretag "internationaliseras" i vaxande grad. Etablering i 

Sydafrika blir en del av en mer allomfattande strategi. Enligt vår distinktion kan så- 

dana bilaterala investeringar hänföras till direkta relationer. Men, och denna form av 

åtgarder synes bli allt viktigare, svenska företag köper också upp bolag eller nyetab- 

lerar sig i andra länder. Därmed upprättas ibland via tredje land förbindelser med 

Sydafrika. Ett konkret fall kan vara då ett svenskt företag skaffar sig kontroll över ett 

brittiskt bolag som i sin tur har dotterbolag i Sydafrika. 

De utlandska multinationella företagen med verksamhet både i Sverige och Sydafri- 

ka utgor ytterligare ett exempel p3 hur företagssektorn skapar vad vi här har kallat 

indirekta relationer. Den ekonomiska utvecklingen i vårt land kan genom de multina- 

tionella foretagen komma att påverkas av beslutscentra som aven har påtagliga 

ekonomiska intressen ( och därmed inflytande) i Sydafrika. 

I foreliggande studie har en begransning gjorts till de direkta relationerna mellan 

Sverige och Sydafrika. Motivet för denna avgränsning är en brist på resurser. En 

godtagbar beskrivning och analys av de indirekta relationerna skulle troligtvis kräva 

en utomordentligt omfattande arbetsinsats. Vi har trots den företagna begrans- 

ningen på några punkter kommit att beröra också de indirekta relationerna. 



Aktörsniva 
Då kontakterna mellan Sverige och Sydafrika ar föremål for ett studium, utgår man 

Iatt från att respektive stat ar att betrakta som en enhet. Utgångspunkten att varje 

nation är en helgjuten, odelbar och homogen enhet kan resultera i en mindre till- 

fredsställande beskrivning och analys. 

Inom värt land finns som bekant t ex grupper, företag, intresseorganisationer och 

myndigheter som har internationella förbindelser. Det ar ingalunda givet att dessa 

utåtriktade kontakter vad beträffar form och innehåll ar konsistenta och internatio- 

nellt resulterar i en och samma bild av Sverige. 

Relationerna mellan Sverige och Sydafrika bestammes på och utgår från flera 

nivåer. I ett fritt samhälle av svenskt snitt kan - ti l l  skillnad från t ex Sovjetunionen - 
olika foretag, grupper, individer, etc uppratthålla kontakter med Sydafrika. Summan 

av dessa skilda aktörsnivåers utbyten bildar monstret av direkta relationer mellan 

värt land och Sydafrika. 

Vissa niväer ar emellertid viktigare an andra. I foreliggande studie har således ens- 

kilda foretags forbindelser med Sydafrika fått en framträdande plats. Detta innebar 

dock inte att vi satter likhetstecken mellan foretagsnivån och regeringen. Foretagen 

agerar i flera avseenden relativt sjalvständigt, aven om man hela tiden arbetar inom 

ramar som direkt eller indirekt har sanktionerats av statsmakterna. 

Problemet med olika aktorsnivåer har vi sokt lösa genom att så tydligt som mojligt 

och då behov foreligger klart ange nivå. For att underlätta Iäsandet anvands ibland 

beteckningen "Sverige" vid beskrivning av en viss nivås utbyten. Av sammanhanget 

framgår i sädana fall vilken nivå inom Sverige som åsyftas. 

Uppgifters tillförlitlighet 
De uppgifter som ligger till grund för denna studie härrör från olika håll. En viktig del 

av materialet har inforskaffats genom de två enkater som närmare beskrivs på sid 

6 ff. Andra uppgifter åter har hämtats från befintliga bearbetningar. 

Ett metodproblem av kallkritisk natur finns vid handen. Särskilt framtradande fore- 

faller detta vara vad ror de uppgifter som framtagits genom enkaten till svenska 

foretag med verksamhet i Sydafrika. De frågor som ställdes i enkaten har mer eller 

mindre utforligt besvarats av flertalet av företagen. Vår beskrivning och diskussion 

utgär i stor utsträckning från detta material. De av företagen givna uppgifterna bör 

naturligtvis i flera avseenden betraktas som partsinlagor. De berorda företagen har 

sannolikt inte lamnat sådana uppgifter man bedömt som ur en eller annan synvinkel 

ofordelaktiga for foretaget. Vi har haft ringa möjligheter att kontrollera riktigheten av 

informationer erhållna i enkatsvaren. Man kan därför inte bortse ifrån att den bild 



som lamnas av svensk företagsverksamhet i Sydafrika kan, men behöver naturligtvis 

inte, vara alltfor "företagspositiv". 

Analytikern stalls har inför ett centralt problem. Skall man avstå från att söka beskri- 

va och resonera kring ett stycke verklighet om kravet på fullständig och allsidig in- 

formation inte uppfyllts helt och hållet? Eller skall man trots materialets karaktär än- 

dock genomfora undersokningen och darmed kanske riskera att betraktelsen blir 

orattvis? 

For vär del har vi valt den senare strategin. Skalet ar enkelt. I ett läge då kunskapen 

om svenska foretags verksamhet i Sydafrika ar utomordentligt begränsad, måste 

varje rimligt och seriöst försök att framskaffa sådan vara särskilt värdefullt. Tekniken 

for att i mojligaste mån eliminera negativa effekter av rena partsinlagor har varit den 

foljande: 

( 1 )  De frägeområden som utvalts har varit tämligen lätthanterliga, eller med 
andra ord, relativt enkla uppgifter har efterfrågats. Exempel på sådana uppgifter är 

lonestruktur och facklig verksamhet. 

(2) Dä tveksamhet rått om en uppgifts rimlighet, har framställningen inte byggt 
på enbart den av foretaget lamnade informationen. Uppgifter från annat håll har in- 

hamtats. I flera fall har ingen sådan kontroll kunnat genomföras och då har inte hel- 

ler "fakta" redovisats. 

(3) Genom att placera in de Iamnade uppgifterna i ett större sammanhang har vi 

erhållit viss mojlighet att iakttaga rimligheten hos en del av företagets givna in- 

formation. 

(4) Den beskrivning och analys som sker i undersökningen befinner sig på det 
hela taget i god harmoni med olika framställningar av förhållandena i det sydafri- 

kanska arbetslivet. I viss utstrackning borgar detta för en inbyggd grov kontroll av 

lamnade uppgifter. Om vi t ex funnit att Iönerelationen vit:afrikan var 2:l i svenska 

foretag, hade vi haft anledning att ifrågasätta varför just svenskföretagen avviker så 

kraftigt från "normalrelationen" 5:l i tillverkningsindustrin. Det visar sig emellertid 

att de svenska foretagen inte avviker i signifikant utsträckning från den bild som ges 

i andra liknande studier. (Vilket naturligtvis teoretiskt inte utesluter att de studier vi 

haft som "jamforelsepunkt" också kan vara mindre tillförlitliga. Om så är fallet för- 

lorar naturligtvis resonemanget ovan intresse.) 



Enkät till svenska organisationer 

I syfte att insamla material till studien, har två skilda enkätundersökningar genom- 

forts. Den enkat som sändes företagssidan, och som redogörs för senare, rörde 

framst förhållanden vid svenska tillverkande företag i Sydafrika. 

Utover en beskrivning av och diskussion om de faktiska relationerna mellan Sverige 

och Sydafrika, bedömde vi det som värdefullt att i studien också innesluta en över- 

sikt over hur många viktigare sammanslutningar betraktar förbindelserna mellan de 

två landerna. Fyra typer av organisationer föreföll därvidlag vara av särskilt intresse: 

(1 ) Politiska partier och deras "sidoorganisationer". 

12) Naringslivsorganisationer. 

(3) Vissa lontagarorganisationer och studerandesammanslutningar. 

(4) "Aktivistgrupper", d v s sådana sammanslutningar vars primara intresse ar 

Sydafrika och sodra Afrika i allmänhet. 

I bilaga 1 anges vilka organisationer som erhöll vår enkat. Svarsfrekvensen, som 

framgår av uppgiften i bilagan, måste bedömas som tillfredsställande. 

Enkaten koncentrerades till fyra frågeområden, nämligen: 

(1) Synen på den av bl a av FN förordade isoleringsstrategin i syfte att utifrån 

påverka den rådande samhallsordningen i Sydafrika. 

(2) Utgor svenska ekonomiska förbindelser med Sydafrika ett stöd eller ej för 
detta lands inrikespolitik, d v s för apartheidpolitiken? 

(3) Hur bor Sverige framgent agera vad beträffar de ekonomiska förbindelserna 

med Sydafrika? Skall handel med och investeringar i Sydafrika avbrytas eller ej? 

(4) Bor svenskt statligt stod utgå till de i södra Afrika verksamma befrielserorel- 

serna7 Bor det statliga biståndet ökas eller ej i en framtid? 

Den mer precisa utformningen av enkätformuläret framgår av bilaga 2. 

Enkatens syfte var att insamla uppgifter för en översiktig framställning om de tillfrå- 

gade organisationernas syn på de svenska kontakterna med Sydafrika. Mot denna 

bakgrund utformades följaktligen frågorna pa ett förhållandevis allmänt sätt. Givet- 

vis skulle an mer specifiserade frågor ge underlag för en detaljrikare och troligtvis 



med differentierad beskrivning an den som föreligger i avsnittet "Sverige och Sydaf- 

rika". Vårt ursprungliga syfte - den översiktliga presentationen - har vi emellertid 

genom enkaten kunnat uppnå. 

Företagsenkäten 

Det existerar inte någon aktuell och offentlig tillgänglig förteckning över de svenska 

foretag som har direkta relationer med Sydafrika. Enkäten utsändes därför till 59 
foretag som av Riksdagens Upplysningstjänst och andra kallor uppgetts ha försalj- 

ning samtfeller tillverkning i Sydafrika. De företag som erhöll enkaten återfinns för- 

tecknade i bilaga 3. Det primära syftet med den relativt breda utsändningen av en- 

katen var att soka "fånga in" företag som har sydafrikanska tillverknings- eller för- 

saljningsbolag. Av mindre intresse i sammanhanget var sådana svenska företag som 

enbart sälde varor eller tjänster på denna marknad. 

De frågor som aktualiserades genom vår enkät hänförde sig alla till vad vi uppfatta- 

de som jamforelsevis enkla och handfasta informationer om berorda företags verk- 

samhet i Sydafrika. Den mer detaljerade utformningen av enkaten framgår av bilagt 

formular (bilaga 4). 

Det visade sig emellertid forhållandevis svårt att få tillgang till samtliga begärda 

uppgifter.Många gånger var informationen mager. Senare skall vi kortfattat resone- 

ra om sannolika orsakerna till detta. Av de tillskrivna företagen svarade det överval- 

digande flertalet på enkaten. I några fall erhölls dock överhuvud inga svar. Bland de 

senare fanns foretag som vi visste bedrev verksamhet i Sydafrika. For att i olika av- 

seenden komplettera våra uppgifter införskaffades därför på andra satt informatio- 

ner om dessa foretag. 

Vid vär beskrivning av och diskussion om svensk företagsverksamhet i Sydafrika har 

grundvalen i denna studie framst varit fem svenskforetag. Dessa fem företag ar de 

dominerande svenska foretagen i det sydafrikanska näringslivet. Ett av företagen ar 

dock minoritetsagt (45 % svenska intressen), men har p g a det stora inflytandet 

från det svenska moderbolaget andock infogats i undersökningen. De företag som 

erholl enkaten utlovades anonymitet vad angar lamnade informationer. Specifika 

forhällanden vid tillverkningsenheter i Sydafrika är således avhandlade på sådant 

satt att det inte går att identifiera vilket konkret foretag det galler. I framställningen 

betecknas foljaktligen ett bestamt bolag "företag 1" i ett avsnitt, medan samma 

dotterbolag i ett senare sammanhang kan benämnas "foretag 4". Det finns sålunda 

inte mojlighet att fastställa exakt vilket företag som har delgett en viss uppgift om 

sln verksamhet. 



Anonymitetsskyddet har varit en förutsättning för att företagen ifråga överhuvud 

skulle medverka i undersökningen. Vår uppgift i studien ar att söka karaktärisera 

svensk foretagsverksamhet i Sydafrika och inte i första hand enskilda svenska före- 

tags verksamhet. Därför har inte heller, enligt vår uppfattning, anonymitetsskyddet 

negativt påverkat resultatsredovisningen. 

I de fall då foretag oppet namnges, har den redovisade informationen insamlats på 

annat satt an genom vår enkät. 

Orsaker till partiell eller total svarsvagran 

Det finns skal att har något beröra de omständigheter som kan ha lett till en total el- 

ler partiell svarsvagran på företagsenkäten. Det ar möjligt att sammanföra tänkbara 

mutiv for svarsvagran i fyra grupper: 

(1  ) "Politiska skal." Företagen är väl medvetna om att engagemanget i Sydafrika 

kan foranleda diskussioner i massmedier och vacka protester i vida kretsar.BI a skul- 

le de efterfrågade uppgifterna om loneforhallandena kunna utgöra ny ammunition i 

en sädan debatt. Vid en diskussionstraff 1968 på Industriforbundet, gav en av 

"sydafrikaforetagens" foretradare foljande motiv for varfor man skulle låta bli att 

delge information: 

"Sveriges Radios samhallsredaktion har en klar tendens med detta program. Skall visa att 

Sveriges ~ndustriforetag driver handel med diktaturer och rassegregationister. Lamnar man 

uppgifter ar det som om lammet går till vargen.. ." 

Massmediernas behandling av svenska företags verksamhet i utlandet har utan 

tvekan oftast utfallit negativt för företagssidan. De synpunkter som foretagen före- 

trader redovisas sallan. Vad galler svenska företags aktivitet i Sydafrika har negativ 

kritik som bekant forts fram vid åtskilliga tillfallen. 

Det tycks råda en radsla på företagarehåll att delge uppgifter om verksamheten i 

Sydafrika. Man ar rädd for att darigenom stimulera en förnyad diskussion om den 

roll svensk företagsamhet har i bl a Sydafrika. En sådan debatt skulle nämligen, me- 

nar man, ske på ojamna villkor: Monopolanstallda tyckare i etermedierna och tycka- 

re med monopolliknande stallning på tidningssidan skulle snabbt kasta sig över 

företagen utan att de senare fick komma till tals. 

En vaxande debatt kan leda till en okad "politisering" av frågor i samband med före- 

tagens utlandsetableringar. Politiska partier och intressegrupper på andra hall kan 



p g a alltför omfattande och, enligt företagssidan, ensidig publicitet kring sydafri- 

kaengagemanget börja förorda sadana konkreta atgärder som strider mot före- 
tagens intressen. För närvarande Överväger statsmakterna önskvärdheten av och 

möjligheterna till förbud mot (eller i varje fall en stark begränsning av) svenska före- 

tags verksamhet i Sydafrika. Företagens ovilja mot att utlämna uppgifter om sin 
verksamhet synes således ha en i och för sig saklogisk grund. 

En tilltagande debatt kring enskilda företags sydafrikaengagemang kan ocksa leda 
till att foretaget far en dalig "image". Allmänheten och anställda kan reagera neg- 
ativt gentemot ett företag som säges "exploatera svarta i rent vinstsyfte". 

Det bor emellertid till denna bild fogas att det finns företag som tämligen beredvil- 

ligt utlamnar uppgifter om t ex Iönestrukturen i Sydafrika. Dessa företag menar sig 

ofta vara löneledande i Sydafrika och de redovisar inte utan stolthet de procentuella 
lonehojningar som skett för de svarta anställda under de senaste aren. 

Svarsvagran av "politiska skal" skulle sammanfattningsvis innebära, att företagen 
inte onskar ha en intensivare sydafrikadebatt. Ett sätt för att halla undan en sadan är 

att inte underlatta datasammanstallningar och analys som kan resultera i förnyad 
ammunition i sydafrikadebatten. 

( 2 )  "Bristande intern information." Företagen här hemma liksom dotterbolagen i 
Sydafrika ar som organisationer inte alltid särskilt effektiva. Ett uttryck för detta är 
att data av den typ som efterfrågades i enkäten inte i full utsträckning finns tillgäng- 
liga. Vad galler t ex Idnedifferentialen och löneutvecklingen för skilda etniska grup- 
per av anställda i Sydafrika torde mer precisa uppgifter manga ganger saknas. Den- 
na brist på information är givetvis mest iögonfallande vad avser "historiska" data 

och ett svenskforetag i Sydafrika rapporterar saledes till moderbolaget: "Det är 
naturligtvis pinsamt att vi inte har historiskt siffermaterial (syftar p4 löner, etc) men 

som Du kanske känner till sB har detta bolag varit daligt organiserat och mängder av 

information har gatt förlorad över Aren." 

En näraliggande aspekt är att företagen i sig är mindre intresserade av viss informa- 
tion. Företag, liksom individer, rnaste välja vilken information i det totala flödet som 
skall anses relevant för en verksamhets bedrivande. Eftersom ekonomisk verksam- 

het i Sydafrika tidigare inte krävde relativt sofistikerade uppgifter om t ex Iönestruk- 

turen och sociala program för icke-vit arbetskraft, sa bortprioriterades denna del av 
informationsflödet. Sannolikt är i detta avseende en förändring pa gang. Därvidlag 

har externa patryckningar pa företagen haft och har en betydande roll. Det kommer 
framgent att bli en del av företagsledarnas i Sydafrika uppgift att halla sig underrät- 

tade om och ocksa informera vidare om den sociala och politiska verklighet som 
företagen arbetar i. 



Svarsvagran under hänvisning till att "Information saknas" ar naturligtvis inte ut- 

tryckför att företagen tidigare och fortfarande, men i lägre utsträckning, saknar in- 

formationer att tillga. Det är snarare tecken pa att denna typ av informationer inte 
hittills fått tillräckligt hög prioritet. Den icke-vita arbetskraftens välfärd var och ar 

delvis ännu en underordnad fraga. Det ar därför tillräcklig information om den sak- 
nas. 

( 3 )  "Annat att göra." Svensk företagsamhet ar inlemmad i ett mycket sofistike- 
rat informationssystem. En mängd enkater av skiftande slag tillställes kontinuerligt 
företagen för att insamla data till offentliga utredningar, statistikproduktion, politisk 

verksamhet, etc. Företagen har ju som sin primära uppgift att bedriva tillverkning 

och försäljning, och i allt väsentligt ar organisationsformen stöpt därefter. Enkäter 
utifran tas därför inte alltid emot särskilt välvilligt. Aven om resurser finns för att 

besvara enkat av typ "Hur förbättra kommunikationen Industridepartementet- 
Näringslivet", betyder detta inte att resurser avsattes för enkat av t ex var typ. 

Huvudinställningen ar att man besvarar enkater som direkt anses gynna företagets 
kort- och långsiktiga malsättningar. Ett av de företag vi tillskrev anförde: "Med hän- 
syn till den ständigt förekommande mängd förfragningar, som vi pCi grund av var 

verksamhet ar tvungna att besvara och som drabbar var redan genom sin dagliga 

och för företaget mest betydelsefulla verksamhet hart belastade personal, ser vi oss 
nedsakade meddela, att vi icke kan besvara nu ifragavarande frCigeformular." 

Denna inställning bottnade emellertid sannolikt inte enbart i resursbrist, ty samma 
företag besvarade utförligt vid samma tidpunkt en likartad enkat. Aven andra före- 

tag förebar liknande skal för partiell el. total svarsvagran, men kunde samtidigt in- 
sända svar pil den med var jämförbara enkaten fran Ekumeniska nämnden. 

Foretagen menar sig, och självfallet delvis med ratta, ha annat att göra an att besva- 

ra enkater. De resurser som avsatts för sadan verksamhet är i förhallande till antalet 
forfrågningar begränsade, vilket leder till prioriteringar. I den processen har företag 

troligtvis bedömt vår enkat som mindre betydelsefull. Som en grund för prioritering 

ligger nämligen vem som utsänt enkaten. Därvidlag förefaller det inte otroligt, att 
foretagen anser det viktigare att tillmötesga, om an under visst tvang, ett religiöst 
samarbetsorgan som öppet deklarerat Övervägandet att sälja aktier i "Sydafrika- 
företagen", an t ex en statsvetenskaplig institution. Det förra kan initiera betydande 

aktioner som verkligen inte skulle gagna företaget. Den senare kan, menar man, på 

sin hojd förvantas att p3 ytterligare ett antal trycksidor förmedla vissa relativt val- 

kända förhallanden om relationen Sverige-Sydafrika och hur Iönestrukturen ser ut i 
Svdaf ri ka. 

(4) "Konkurrensen hindrar oss." Det finns uppgifter som rör företagen, som man 
inte vill delge därför att en verklig eller inbillad konkurrent därigenom kan skaffa sig 



Diagram 2. Orsaker till partiell eller total svarsvagran. 

for foretaget ogynnsam kunskap. Den traditionella och allmänna restriktiviteten vad 

galler företagens information om sin verksamhet beror säkerligen till del p3 just det- 

ta synsatt. 

Det ar svårt att föreställa sig att särskilt manga av de uppgifter vi efterfrågade kunde 

forvagras p g a att "konkurrensläget hindrar oss". I själva verket har vi knappast 

begart någon information som inte en intresserad konkurrent lätt kan skaffa på egen 

hand. Men det kan givetvis finnas företag som bundna av "konkur- 

renslagestänkandet" generellt hellre tiger an delger. Svarsvagran pa var enkät torde 

emellertid endast mycket marginellt kunna förklaras av denna faktor. 

Ett visst bestamt företags svarsvagran beror p3 olika omständigheter, De fyra typer 

av motiv för svarsvagran som berörts ovan förefaller relevanta, men det ar svart att 

exakt fastlägga hur de ar relaterade till varandra. Lika svart ar det att ange för 

bestämda fall vilket eller vilka motiv som väger tyngst. Diagram 2 ger en antydan 

om hur faktorerna enligt var uppfattning ar länkade till varandra. 



Sydafrikanska republiken 

"Som avslutning vill jag berora ytterligare en aspekt på den anti-sydafrikanska uppfattning- 
en om landet, namligen det att det i landet råder hat och bitterhet mellan raserna. Det for- 
håller sig istallet faktiskt på det sattet att det finns en anmarkningsvard frånvaro av sadana 
kanslostamningar i Sydafrika. Och jag vill betona att ju mera landets olika folkslag utvecklas 
enligt sina egna forutsattningar, desto snabbare kommer de rasfriktioner som annu återstår 
att minska".' 

Dawid de Villiers, sydafrikansk advokat, 1970 

"I forening med det ofrånkomliga att industrialiseringen och inflyttningen till staderna ökas 
innebar detta att det vita valdet for sitt uppratthållande kraver en alltmera IAngtgående un- 
dertryckning. en alltmer perfekt organiserad rasstat. Darmed vaxer spanningen, forbittringen 
bland de fortryckta blir allman och mera obonh~rl ig".~ 

Herbert Tingsten, svensk publicist, 1954 

Infor parlamentsvalet 1 9 7 0  tillfrågades ett urval vita valjare: "Vilken ar den viktigas- 

te frägan Sydafrika står infor," Sex av tio intervjuade angav "rasproblemet" som 

den forharskande frågam3 Andra uppenbara problem, t ex externa patryckningar, 

bostadsbrist och landets ekonomiska situation, fick däremot en mycket lag rang. 

De vita valjarnas svar ar en god beskrivning av situationen i Sydafrikanska Republi- 

ken. I detta land praglas samhallets uppbyggnad och satt att fungera av rnotsatt- 

ningar mellan olika folkgrupper, raser. Forhållandet mellan raserna utmarks av att en 

vit minoritet bestammer over de 4/5-delar av befolkningen som fötts med annan 

hudfarg. Politisk makt, manskliga rättigheter och materiell välfärd ar skevt fördelade 

i Sydafrika. Det ar detta farhallande som ligger bakom vad vita valjare rubricerade 

som "rasproblemet". 

Apartheid: Atskillnad men beroende 
Den egentliga apartheidpolitiken i Sydafrika har en lang historia, och infördes inte 

forst då Nationalistpartiet 1948 kom till makten. Rasåtskillnad har utmarkt hela den 

epok under vilken europeiska kolonisatörer och deras avkommor format land- 

områdets historia. Under dessa drygt 3 5 0  år har vit hudfarg gett priviligerad stall- 

ning, morkare hy en underordnad. Nar den "engelsksprakiga" delen av den vita be- 

folkningen 1 9 4 8  fick se sitt politiska inflytande reducerat, var det resultatet av en 

längvarig mobilisering inom den vita afrikaanergruppen, boerna. 



Den regering som Nationalistpartiet bildade fullföljde skyndsamt sitt löfte från valrö- 

relsen. En striktare, men jämfört med tidigare inte väsensskild. ras&tskillnadspolitik 

gjorde sitt intåg. Förhållandet mellan raserna föreskrevs genom det vita parlamen- 

tets lagstiftning under 1950- och 1960-talen in i minsta detalj. De sociala, ekono- 

miska och politiska relationerna i samhället reglerades i syfte att värna om den vita 

gruppens position. 

Apartheid, eller for att anvanda regeringens numera vedertagna beteckning "sepa- 

rat utveckling", ar en overgripande idéförestallning om samhallsutvecklingens for- 

mer och yttersta mål. Bakgrunden till rasåtskillnadspolitiken ar frågan om makt. Den 

vita gruppen utgor en liten minoritet om knappt 2 0  % av befolkningen. Majoritets- 

styre i Sydafrika skulleobönhörligen föra med sig att de vita gick miste om sin ledan- 

de stallning. I detta läge söker de vita metoder att på sikt "lösa" rasfrågan. Vita poli- 

tiker har skiftande "lösningar" på de framtida relationerna mellan raserna. Det ge- 

mensamma for "losningarna" ar emellertid att de inte går ut på majoritetsstyre i ett 

enda och sammanhållet Sydafrika. De vita partierna ar överens om målet - till varje 

pris bevara vitas overhoghet över svarta - medan sätten att uppfylla detta mål dare- 

mot kan skilja sig åt. 

Ekonomin i Sydafrika domineras i kontroll- och agandehanseende av vita. Produk- 

tionens snabba tillvaxt forutsatter svart arbetskraft. Alltfler icke-vita vinner sin för- 

sorjning, inte sallan i brist på andra alternativ, inom vita näringar. Vitt valstånd beror 

i hog grad på utnyttjandet av landets stora kader av icke-vit arbetskraft. 

Det fundamentala problem som en vit regering i Sydafrika har att ta itu med är föl- 

jande. Hur skall en minoritet av vita framgent kunna styra i landet och samtidigt i 

vaxande utstrackning höja valståndet vilket förutsätter svart arbetskraft? Från de 

icke-vitas sida liksom från opinionen i omvärlden ar kritiken mot det nuvarande 

samhallets minoritetsstyre hård. 

Nationalistpartiets "losning" ar separat utveckling. Man hävdar att den vita gruppen 

och de olika grupperna av icke-vita folk skall utvecklas efter skilda linjer. Varje folk- 

grupp skall ha egna politiska institutioner och territorier. Samhället skall inte byggas 

gemensamt utan splittras i "nationer". De senare kan eventuellt ingå i någon slags 

federation i framtiden. Hela tiden ar dock regeringen medveten om de vitas beroen- 

de av svart arbetskraft: 

"Det kommer alltid att existera ett stort mått av forbindelser mellan folkgrupperna -vilket ar 
till gagn for alla I sjalva verket kan vårt handlingsprogram bast beskrivas som politiskt obe- 
roende (for folkgrupperna) parat med ekonomiskt samspelr'? 

Apartheidpolitikens berörda 
Det ar Sydafrikas drygt 21 miljoner invånare som apartheidpolitiken p8 olika satt 



beror. Majoriteten av befolkningen utgörs av afrikaner, en folkgrupp som i Sydafrika 

officiellt benämnes Bantu(s). Enligt parlamentets beslut indelades de 15 miljoner af- 

rikanerna i olika "nationer". Xhosa- och Zulufolken bildar de största "nationerna". 

Varje folkgrupp har vanligtvis ett gemensamt historiskt förflutet. I synnerhet under 

1 goo-talet har de olika afrikanska folkgruppernas medlemmar permanent eller mera 

sasongbetonat kommit att inlemmas i den vita ekonomin. Därmed har också i prak- 

tiken samhörighetskänslan inom respektive grupp minskat. Regeringspolitiken syf- 

tar till att återupprätta de olika gruppernas "historiska" samhörighet. Således är t ex 

utbildning och radioprogram idag anpassade till respektive grupps språk och 

speciella kulturdrag. Också i andra avseenden arbetar regeringen på att mana fram 

"nationalkanslan" inom respektive afrikansk grupp. 

Den vita befolkningen uppgår till 4 miljoner människor, varav drygt hälften tillhör af- 

rikaanergruppen, medan resten (40 %) är "engelsktalande" sydafrikaner. De förra är 
attlingar till framst holländska invandrare. De senare invandrade till Kapområdet i 

och med att britterna i början av 1800-talet tog över den holländska kolonin. Mot- 

sattningarna mellan de två vita grupperna har under lång tid varit betydande. Afri- 

kaanerna (boerna) sökte med början på 1830-talet sig undan den brittiska överhog- 

heten. 

Den brittiska kolonialregimenssträvan att införliva afrikaanerna i engelsk kultur och de 

senares krav på stora jordområden drev afrikaanerna, boerna, till att bege sig öster 

och norrut. Sjalvstandiga Boerrepubliker grundades. Då man i dessa fann guld och 

diamanter under 1800-talets senare hälft, sökte britterna i än högre grad an tidigare 

få till stånd en federation mellan republikerna och de av britterna behärskade områ- 

dena Natal och Kapkolonin. Strävandena kulminerade i Boerkriget 1898-1 902, 

vars utgång innebar att boerna kuvades. Olika försök gjordes under 1910-1 948 att 

forena de två vita grupperna och undanröja motsättningarna. 

Numera innehas den politiska makten av en nationalistregering, vars stöd i val- 

manskåren framst finns i afrikaanerleden. I centrala politiska frågor råder i växande 

grad en overenstämmelse mellan de två vita grupperna. Det vita motstånd som ex- 

isterar mot nationalistregeringen bärs upp av smärre grupper inom den "engelskta- 

lande" delen av befolkningen. 

Fargade (loloureds) ar en "blandgrupp" som har sprungit fram ur förbindelser mel- 

lan vita och icke-vita. De två miljoner fargade bor främst i Kapprovinsen. Det finns 

vita som menar att de fargade i framtiden bör erhålla en samhällsställning jämförbar 

med de vitas. En regeringskommission tillsattes för en tid sedan för att studera folk- 

gruppens stallning i samhället. 

Indierna invandrade under senare delen av 1800-talet från nuvarande Indien, Pakis- 



Tabell 1. Sydafrikas befolkning 1970 och år 2000 

Antal inv. Antal inv. 
(1000-tal) Andel(%) (1000-tal) Andel(%) 

Vita 
Fargade 
Indier 
Afrikaner 

~ n r n . '  Olika prognoser foreligger. Den som har redovisas ar »high estimate>i, dvs alternativet 
baserat på den snabba til lvaxten. 

Kalla: Merle Lipton: The South African Censusand the Bantustan policy, i 

The World Today, juni 1972, sid 258. 

tan och Bangta Desh. Folkgruppen uppgår till 600 000 människor och bor nästan 

uteslutande i provinsen Natal med en påtaglig koncentration till Durban. 

Befolkningsprognoser ger vid handen (se tabell 1 ), att den icke-vita majoriteten av 

befolkningen kommer att ha en ännu storre majoritet år 2000. Den vita gruppen 

kommer då att uppgå till kanske 1 1 % av totalbefolkningen. Förskjutningen i de nu- 

merara relationerna beror på de icke-vitas snabbare befolkningstillväxt. Ur politisk 

synvinkel understryker dessa prognoser, enligt regeringen, vikten av att finna en 

"losning" på forhållandena mellan folkgrupperna i framtiden. Regeringen hänvisar 

ofta till den vita befolkningens successivt minskade del av befolkningen och mo- 

tiverar bl a på så satt apartheidpolitikens ide och program vad avser folkgruppernas 

"sjalvstyre". 

Konsekvenser av apartheidpolitik 
Apartheidpolitiken ar ingen abstrakt samhallsfilosofi utan den påverkar konkret 

samhalletc urformning och satt att fungera praktiskt. Rasåtskillnadspolitiken gör sig 

standigt påmind. Konsekvenserna av den är synliga: Toaletter, tandläkare och trans- 

portmedel ar åtskillda för vita och icke-vita. Samma sak galler för sjukhus, skolor 

och simbassanger. Vita har sina inrättningar och icke-vita sina. På ett inträngande 

satt fargas den dagliga tillvaron av rasåtskillnadspolitiken. 

De synbara konsekvenserna ar manifestationer av djupgående klyftor mellan befolk- 

ningsgrupper. Politiskt ar det den vita gruppen som styr landet utan medverkan från 

majoriteten. Endast vita har rostratt till parlamentet. De afrikanska grupperna utövar 

endast begransade politiska funktioner i sina "hemländer". Vad gäller indier och far- 

gade har tillsatts speciella "råd", vilkas uppgift ar att till myndigheterna kanalisera 



forslag och synpunkter. Vissa enklare förvaltningsuppgifter har delegerats till "rå- 

den". 

Ratten och mojligheten att skapa opinion och framställa krav, är begränsad i Sydaf- 

rika. Detta galler för vita såväl som för icke-vita, men i synnerhet för de senare. 

Således existerar i praktiken inga fackföreningar i vår mening för afrikanska Iöntaga- 

re. Sädana fackliga afrikanska sammanslutningar har ej förhandlingsrätt och arbets- 

givaren får inte heller dra av medlemsavgift vid Iönebetalningen. För vita, indier och 

fargade finns fackföreningar, även om deras inflytande i Sydafrika genomgående är 

mindre än i Vasteuropa. Tidningarna, ett viktigt instrument i opinionsarbetet, ägs så 

gott som uteslutande av vita. I ekonomiskt hänseende är skillnaderna mellan vita 

och icke-vita stora. Inom industrierna är löneskillnader på 5:l  mellan vita och afrika- 

ner ingen ovanlighet. Flertalet afrikaner kan inte, vilket också tillstås av regeringens 

talesman, leva på ett drägligt sätt. Bristen på kontanter leder till eländiga matriella 

förhållanden for stora grupper av icke-vita. Det sociala umgänget mellan raserna är 

minimalt. Giftermål över rasgränserna är förbjudna och all sexuell kontakt otillåten 

mellan vita, afrikaner, fargade och indier. I praktiken umgås nästan aldrig personer 

från olika folkgrupper pa fritiden med varandra. Lagar, sedvänjor och skapade för- 

domar omintetgör samröre mellan de olika folkgrupperna i Sydafrika. 

Mot självstyre? 
Några år in på 1 goo-talet fastlades mera strikt än tidigare vilka delar av Sydafrika 

som betraktades som "infödingarnas". Ungefär 13,5 % av landarealen tilldelades 

afrikanerna genom en särskild lag. Resten av landet stadgades som "vitt område". 

Numera benämns de afrikanska reservaten "hemlander" eller Bantustans. Varje afri- 

kansk folkgrupp ar tilldelad sitt bestämda "hemland" och regeringen i Pretoria 

betraktar "zuluernas hemland" som "Zulu-nationen". 100.000-tals afrikaner har 

forflyttats, oftast i strid med egna önskemål, från "vitt område" till sina "hemlän- 

der". Många afrikaner har inget till övers för de s k "hemlanderna". Man har fötts 

och arbetat i en viss del av "vitt land" och kan inte inse varför ett frammande "hem- 

land" plötsligt har blivit en plats man skall tvingas betrakta som sin naturliga hem- 

vist. 

Framgent skall, enligt regeringen, de afrikaner som arbetar i det vita näringslivet 

betraktas som gästarbetare. Den afrikanska arbetskraften skall permanent vara bo- 

satt med familj i "hemlandet" och från tid till annan få tillstånd att arbeta i gruvor, 

fabriker och privathem inom det vita Sydafrika. Efter en arbetsperiod, vanligtvis om 

ett års Iangd, skall afrikanen återvända till sitt "hemland". Det är här han hör hem- 

ma. Politiska rättigheter och samhälleliga förpliktelser skall uppfyllas i "hemlandet". 

Den vita regeringen har i de nio existerande Bantustans skapat embryon till politiska 

strukturer. Avsikten är att "hemlanderna" p2 sikt skall kunna uppnå formellt obe- 



Tabell 2. Hemländerna 

Hemland 

Antal ~ e f o l k n i n g ~  (1000 inv) 
Yta separata 
i1000  har) landområden ' De facto De jure 

Transkei 
Ciskei 
KwaZulu 
Lebowa 
Vendala nd 
Machangana 
Bophuthatswana 
Sout h Sot ho 
Swazi Ter r~ to ry  

Anm. ' Hemlanderna ar splittrade på olika jordområden, således består KwaZulu av 29  
separata områden. 

Enligt en lag från 1970 skall alla afrikaner i landet vara medborgare) i sitt resp hemland. 
Uppgiften o m  de jure-befolkningen anger hur många afrikaner som formellt ar hemrna- 
horande i resp. hemland, medan de facto-befolkningen utvisar hur många som i verklig- 
heten bor och forsorler sig I resp hemland. 

Kalla: South Africa. The »Bantu Homelandsr, London 1972, sid 15. 

roende. Enligt regeringen kan framtiden mycket val bara i sitt sköte nio nya med- 

lemmar i FN. "Hemlanderna" kan således tankas träda in i världsamfundet som full- 

vardiga medlemmar. Viss inre självstyre har redan nu tillerkänts "hemländerna". 

Flera centrala områden för politiskt beslutsfattande ligger idag dock utanför "hem- 

landernas" kompetens. 

Åsikterna om Bantustanspolitiken går isar. En del menar att det rör sig om "institu- 

tionaliserad stold". Befolkningsmajoriteten bestjäls på Sydafrikas rika och valut- 

vecklade områden, medan de vita behåller kontrollöverallaviktigatillgångariSyd- 

afrika. Andra åter, t ex afrikanska ledare för "hemländer", anser förvisso att apart- 

heid ar forkastligt, men att Bantustanpolitiken ar ett steg i rätt riktning i en nästan 

hopplos situation. Dessa ledare inser den betydelse som "självstyre" kan ha: Den 

afrikanska befolkningen kan finna former för att framföra krav och därmed politiskt 

skolas. Redan nu finns "hemlandsledare" som aktivt fört fram afrikanernas krav på 

mera land, bättre ekonomiska resurser och vidgad politisk frihet. 

Opposition mot apartheid 
Mot apartheidpolitiken riktas opposition fran en rad olika håll. Kritiken har under det 

senaste årtiondet överlag vuxit. De som tar avstand fran apartheid gör det delvis 

från olika utgångspunkter och all opposition innebar ingalunda ett avståndstagande 

från minoritetsstyre. De vanligaste kanalerna för den i Sydafrika förekommande op- 

positionen ar följande: 



Inom det vita parlamentet finns två oppositionspartier. United Party, som har sitt stod 
hos den ''engelskspråkiga" delen av den vita befolkningen, foredrar en federation istallet for 
splittringen på en racka åtskilda "nationer". Partiet anser dock att vita och endast vita i prak- 
tiken suverant skall styra vita. Majoritetsstyre ingår inte i UPs framtidsvisioner. UP fick i 
1970 års val ungefar 37  % av de avlämnade rosterna. Progressive Party, som samlade 
3,6 % av de vita valjarna vid foregående val, vill "losa" rasfrågan genom att en del afrikaner 
på sikt får rostratt till det nu vita parlamentet. Genom olika rostrattskvalifikationer vill partiet 
få en successiv, och i praktiken långt utdragen, overgång till majoritetsstyre. I april 1974 
gick de vita valjarna ånyo till valurnorna. Nationalistpartiet och Progressive Party starkte sina 
stallningar i valmankären. 

@ Det finns ett flertal vita "liberala" organisationer, t ex inom den religiosa sektorn, som 
kritiserar verkningarna av apartheidpolitiken. Regeringen har vidtagit åtgarder for att starkt 
beskara t ex den vita engelskspråkiga studentrorelsens aktiviteter. Ocksá den "engelsksprå- 
kiga" pressen tillhor inte sallan kritikerna av regeringens politik, och f n overvager regeringen 
lagstiftningen for att begransa pressens ibland mycket skarpa kritik av regeringens handlan- 
de. 

De s k Bantustanledarna, "hemlandernas regeringschefer", hojer kritiska roster mot 
apartheid Mera landområden och battre ekonomiska resurser ar viktiga krav som afrikaner- 
nas "hemlandschefer" for fram. 

Flera svarta organisationer bestående av afrikaner, fargade och indier har vuxit fram. 
Många av dem ar nya former av organisationer som tidigare forbjudits eller av praktiska skal 
inte kunnat fortsatta sin verksamhet. Den svarta studentorganisationen tillhor tillsammans 
med Black People's Convention de mera radikala av dessa svarta organisationer. Dessa nya 
svarta stravanden - t  ex på den fackliga sidan - ar uttryck for en vaxande svart medvetenhet. 
Annu omfattas emellertid stravandena enbart av få afrikaner. Regeringen ingriper dock allt 
oftare och omojliggor for enskilda ledare att fortsatta sitt engagemang. 

@ Afr~can National Congress o f  South Africa (ANC) påborjade sin verksamhet i Sydafrika 
for 6 0  år sedan Organisationen ar forbjuden sedan 1960 och verkar i exil. Rorelsen har upp- 
levt interna spanningar och i slutet av 1950-talet brot sig ungdomsdelen ur och bildade en 
egen organisation, Pan Africanist Congress (PAC). Båda rorelserna har en ytterst obetydlig 
verksamhet I Sydafrika De soker idag organisera vapnat befrielsekrig utifrån. ANC ar den 
mest betydande av de två, men har liksom PAC svårt att utifrån organisera motstånd mot 
apartheidpolitiken 

Den internationella krit iken m o t  apartheidpolit iken är långtgående. De stora interna- 

tionella organisationerna, såsom FN och ILO, fördomer i starka ordalag rasdiskrimi- 

neringen. I viss utsträckning inleder internationella organisationer numera sam- 

verkan m e d  befrielserörelser. I nagra organisationer har Sydafrika uteslutits eller 

tvingats dra sig tillbaka. Enskilda länder och främst bland dessa de fria afrikanska 

staterna levererar i olika sammanhang skarp krit ik m o t  Sydafrikas samhällsordning. 

Frän flera håll lamnas konkret bistånd ti l l  befrielserörelserna och offren för apart- 

heidpolit iken i Sydafrika. 

Sydafrikas utrikespolitik 
En ledtråd i den sydafrikanska utrikespolit iken är a t t  säkerställa d e  tradit ionellt goda 



relationerna med Vasteuropa och Nordamerika. Merparten av utrikeshandeln sker 

med "Vastvarlden". De utländska investeringarna i Sydafrika härrör till stor del från 

samma krets av stater. Sydafrikas tillskott av vit arbetskraft består årligen till en 

tredjedel av vita immigranter från främst Europa. Trots kritiken mot rasåtskillnads- 

politiken och rekommendationer från FN-majoritetens sida att avbryta olika typer av 

utbyten med Sydafrika, har landets förbindelser med omvärlden intensifierats. De 

utlandska investeringarna okar år från år. Den höga avkastningen på investerat kapi- 

tal lockar givetvis de utlandska företagen. Sydafrikas position i världen är på det 

hela taget oforandrad eller till och med förbättrad idag jämfört med början av 1960- 

talet. 

Sydafrika har okat sitt intresse för de svarta staterna i Afrika. Under slutet av 1960- 

talet och borjan av innevarande årtionde karaktäriserades Afrika-politiken av försök 

till upprattande av en "dialog" med svarta länder. Bevekelsegrunderna för Sydafri- 

kas dialogpolitik var många. Man ville från en säkerhetspolitisk utgångspunkt mins- 

ka faran for ytterligare gerillakrig i södra Afrika. Den växande industrin i Sydafrika 

var och ar i behov av nya avsattningsmarknader. För närvarande går endast 17 % av 

landets export till Afrika (framst till Rhodesia och de "portugisiska områdena"). Dia- 

logpolitiken, d v s Sydafrikas strävanden att upprätta om inte vänskapliga så i alla 

fall neutrala forbindelser med svarta stater, har dock inte ännu haft någon beståen- 

de framgång. 

Ett framtradande drag i Sydafrikas utrikespolitik är försöken att på olika sätt stoppa 

befrielserorelsernas framgång i södra Afrika. Sydafrika har sänt polistrupper till Rho- 

desia for att bistå landet i kampen mot gerillan. Militär samverkan, ehuru omfatt- 

ningen inte ar kand, förekommer också mellan Sydafrika och Portugal. Regionen 

sodra Afrika har traditionellt haft naringspolitiskt samarbete, t ex på transportsidan, 

arbetskraftsvandring och foretag som verkar i flera av regionens lander. Sydafrika är 

den viktigaste drivkraften i den utbyggnad av samarbetet som pågår. 

Statskuppen i Portugal i april 1974 att komma att få vittgående konsekvenser för 

Sydafrika. Om Angola och Mocambique blir självständiga stater styrda av den afri- 

kanska majoriteten, så ställs Sydafrika eventuellt inför en säkerhetspolitiskt helt ny 

situation. Den sköld som kolonierna tidigare utgjort kan försvinna och därmed skulle 

Sydafrika ligga mer oppet for angrepp av gerillarörelser. Det förefaller dock för när- 

varande som mindre sannolikt att de portugisiska kolonierna plötsligt skulle erhålla 

fullt sjalvstyre. 

Sydafrikas militara upprustning har under 1960-talet varit utomordentligt betydan- 

de. Landet ar numera en stark militärmakt. Vapenmateriel tillverkas i hög grad inom 

landet och 1977 kommer det franska jaktplanet Mirage att licenstillverkas i Sydafri- 

ka. Landets militära kapacitet räcker idag till för att besvara utifrån kommande an- 

grepp och också att bemästra inre resningar. 



Apartheidpolitiken och hur den enligt myndigheterna kan lösa Sydafrikas rasprob- 

lem, ar ett av de budskap som den omfattande sydafrikanska propagandan motom- 

varlden innehåller. I de många publikationerna som riktas till omvärlden framhålles 

Sydafrikas strategiska värde för den fria världen. Man trycker hårt på den i Sydafrika 

forharskande antikommunistiska inställningen och beredvilligheten att bekämpa alla 

varldskonspirationer från kommunismens sida. 



Sydafri kafrågan i 60-talets Sverige 

Den kraftfulla konfrontationen - i omvärlden kanske främst manifesterad genom 

handelserna i Sharpeville - mellan Sydafrikas vita och icke-vita under aren 1959 

och 1960 blev en vackarsignal för världsopinionen. Till Sverige fortplantades snabbt 

redogörelser för och protestaktioner mot apartheidpolitiken. Under 1960-talet blev 

rasåtskillnadspolitiken i Sydafrika en viktig dagordningspunkt i den svenska utrikes- 

debatten. Ett skarpt avstandstagande frán den sydafrikanska samhällsordningen 

växte successivt fram hos breda folklager i vart land. Protesterna formades emeller- 

tid inte enbart som verbalt uttryckta fördömanden av apartheidpolitiken. Pi? saval 

statligt som icke-statligt hall vidtogs ocksa atgarder för att i mer konkret handlande 

manifestera ogillandet av rastttskillnadspolitiken i Sydafrika. 

I detta avsnitt skall vi söka ge n8gra viktiga stolpar i 1960-talets svenska sydafrika- 

debatt. En andra del av avsnittet agnas at konsumentkooperationens bojkott av syd- 

afrikansk frukt under Aren 1963 till 1969. Motivet för att agna den senare pro- 

testyttringen relativt stort utrymme ar följande. KF-aktionen illustrerar p8 ett bra 

satt hur svårt det ar att under en längre tid driva en "privat utrikespolitik". Flera om- 

standigheter tvingade slutligen fram KFs havande av bojkotten. 

Aktioner och reaktioner 

Efter ett studiebesök i Sydafrika i början av 1950-talet publicerade Herbert Tingsten 

en reserapport, vari den dttvarande chefredaktören för Sveriges största morgontid- 

ning analyserade Sydafrikas framtid: 

"I forening med det ofrhnkomliga att industrialiseringen och inflyttningen till städerna öka 
innebar detta att det vita valdet for sitt upprätthhllande kräver en alltmera lhngtgaende un- 
dertryckning, en alltmer perfekt organiserad rasstat. Därmed växer spänningen, förbittringen 
bland de fortryckta blir allmän och mera obönhör~ig."~ 

Redan några år tidigare, 1949, hade Ivar Harrie besökt Sydafrika och huvudredaktö- 

ren skrev i sin tidning, Expressen, atskilliga artiklar om rasfrttgan. Tingsten och Har- 
rie var tillsammans med nuvarande domprosten Gunnar Helander tre centrala opi- 

nionsskapare i sydafrikafrågan i 50-talets Sverige. Det var emellertid först vid vax- 

lingen mellan 50- och 60-talet som apartheidpolitiken p8 ett bredare och djupare 



Diagram 3. Sydafrika i 13 svenska tidningars ledare 1960- 7970. 

Kalla: Se not 2. 

satt kom att engagera svensk opinion. Den dramatiska händelseutvecklingen i Syd- 

afrika vid denna tidpunkt rapporterades flitigt i svenska massmedier. Per Wästberg, 

författaren och kulturskribenten, kunde i saväl tal som skrift lämna inträngande 

ogonvittnesskildringar fran det Sydafrika han nyligen p3 platsen kommit i kontakt 
med. 

Sydafrikafrågans upprinnelse i vart land berodde saledes pa en lika händelserik som 
tragisk utveckling i apartheidpolitikens näste. Men nöd och usla förh3llanden är inte 



alltid tillrackliga betingelser för att en "utrikesfraga" skall bli inrikespolitiskt in- 

tressant och uppmärksammad. En viktig förklaring till att sydafrikafragan överhuvud 

kom att vinna en plats i svensk debatt, var dess "internationalisering". I FN drev den 
afroasiatiska gruppen apartheidfragan hårt. I Storbritannien, som i flera avseenden 

utgjorde ett centrum för sydafrikaintresset, aktiverades flera anti-apartheidgrupper. 
Inom den internationella fria fackföreningsrörelsen organiserades aktioner mot ras- 
åtskillnadspolitiken. En rad internationella och även nationellt förankrade aktioner 
mot apartheidpolitiken kom tillstand. Ett växelspel tog plats mellan massmediernas 
sydafrikarapportering och det växande intresset hos befolkningen i Västeuropa och 

Nordamerika. Alltfler nyheter om apartheidpolitiken rapporterades via massmedier- 
na till läsare och lyssnare, vilket bl a berodde p5 att "nyheterna" ifraga av redaktörer 

bedomdes ha en marknad. Den intensivare rapporteringen ledde i sin tur till att flera 
människor också fick intresse för händelserna i Sydafrika. 

For svenskt vidkommande spelade Tingsten, Helander, Wästberg och en handfull 
ytterligare personer p3 ett tidigt stadium en viktig roll som opinionsskapare. Flera av 
dem deltog på ett handfast sätt i det opinionsskapande arbetet i sydafrikafragan. 

Man forde inte ut sitt budskap enbart via spalter och i etern utan ocksa i form av t ex 

tidskravande skolföredrag och engagerat kommittéarbete. 

En karaktäristik av 60-talet 
Intresset for sydafrikafrågan var ingalunda jämt fördelat över föregaende decen- 
niums år. Under första hälften av årtiondet fanns en koncentration till Sydafrika. 
1960-talets andra del uppvisade däremot ett avtagande intresse för förhallandena i 
detta land. 

Om man ansluter sig till uppfattningen att dagspressens ledarartiklar speglar - om 

an grovt - graden av allmänhetens intresse för olika samhallsfragor, s3 har vi här 

mojlighet att något utveckla ovanstaende resonemang. I diagram 3 redovisas för 
varje år under 1960-talet de 13 största svenska dagstidningarnas sammanlagda an- 

tal ledare om S~da f r i ka .~  Som framgår kommenterades sydafrikafragor i skiftande 
utsträckning under de elva aren. Det gar även att utläsa, att Sydafrika under de se- 
nare åren av 1960-talet uppmärksammades i lägre utsträckning än tidigare. 

Denna sjunkande trend kan förklaras utifran olika omständigheter. Efter 1965/66 

hamnade sydafrikafrågan i en form av bakvatten. I saväl FN som i Sverige förbyttes 

ungefar vid denna tidpunkt tron p3 snabba aktioner och resultat mot en mer resig- 

nerad inställning. Bindande FN-sanktioner kom saledes inte till stand. Sakerhetsra- 

dets rekommendation från 1963 om att medlemsstater ej skulle sälja krigsmateriel 
till Sydafrika, befanns snart vara en gest i ett tomrum. 

l vårt eget land ställde sig regering och riksdag awisande till tanken pA att bryta 



Diagram 4. Södra Afrika i 13 svenska tidningars ledare 1960- 1970. 

RSA CAF PAM 

RSA = Sydafrika; CAF = Rhodesia, Zambia och Malawi; 

PAM = Portugisiska kolonierna i Afrika. 

Kalla: Se not 2.6 

handelsförbindelserna med Sydafrika med mindre an att andra viktiga stater gjorde 

så samtidigt. De svenska icke-statliga "privatsanktionerna" forlorade i mitten av 60- 

talet stod på många håll. 

Handelseutvecklingen i södra Afrika bidrog ocksa till en förskjutning i den svenska 

opinionens intresseinriktning. I Sydrhodesia och i de portugisiska kolonierna Angola 

och Mocambique intraffade avgörande händelser. Sydrhodesia förklarades 1965 

sjalvständigt av en vit härskande minoritet. På tillskyndan av bl a Storbritannien 

svarade FN med bindande ekonomiska sanktioner. Syftet med dessa var att tvinga 

regimen på kna och därmed öppna vägen för majoritetsstyre pa sikt. I Angola och 

Mocambique påbörjades några år in på 60-talet en väpnad frihetskamp. Intresset 

for Rhodesia och i synnerhet för de portugisiska koloniernas förhallanden växte 

snabbt i vårt land. Protester mot Portugal och insamlingar for befrielserörelserna 

blev vanliga under årtiondets senare del. 

Det forandrade opinionsläget speglades i ledarmaterialet. Av diagram 4 framgår 

således, att det förekom drygt 650 ledare under 60-talet rorande Rhodesia, Zambia 

och Malawi. Det ar här främst Rhodesia som behandlades och de 650 ledarna 

skrevs också vasentligen 1965 och senare. Ledarkommentarer i anslutning till Por- 

tugals afrikakolonier borjade mer utbrett förekomma först 1968. 



Sydafrikafrågan fick mot slutet av 1960-talet ge vika för den mer vittomfattande 

frågan om situationen i hela regionen södra Afrika. Denna intresseförskjutning hade, 

som redovisats ovan, flera orsaker. Ocksa i FN och i andra sammanhang skedde en 

liknande förskjutning. Nagot tillspetsat kan man sammanfatta utvecklingen sahär. 

Den optimistiska tilltron till möjligheterna att utifrån - t ex genom bojkotter - för- 

andra industristaten Sydafrikas samhällsordning, förlorade successivt fotfäste under 

60-talet. I stallet koncentrerades ansträngningarna till att bista befrielserörelser i 

deras kamp mot portugisisk kolonialism. Kanske kunde Mocambique och Angola 

som fria stater bereda väg för en attack mot hjärtat i södra Afrika, d v s mot Sydafri- 

ka. Det var under alla omständigheter lättare att engagera t ex den svenska hem- 

maopinionen för befrielserörelsefrågor än för den ur flera synvinklar mer komplicera- 

de och svårlosta sydafrikafrågan. 

Sydafrikakampanjen 
Svenska Sydafrikakommitten, som grundades 1960, blev tidigt en hjärtpunkt i 
stravandena att på olika sätt mobilisera opinionsyttringar i sydafrikafrågan. 

Kommitteen fick inom kort tid en lokal förankring på manga orter. Det var i synner- 

het i universitetsstaderna som livaktiga sydafrikakommitteer uppstod. Engage- 

manget i sydafrikafrågan bröt i viss mån ner de traditionella parti- och intressegrän- 

serna. Personer tillhörande olika politiska organisationer, religiösa samfund och de 

mest skiftande slag av ideella organisationer fördes samman i arbetet mot rasatskill- 

nadspolitiken i Sydafrika. 

På ett tidigt stadium växte ett intimt samarbete fram mellan sydafrikakommitteerna 

och Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd, SUL, (som indirekt företrädde 

ungefar 1,4 miljoner ungdomar anslutna till SUL via ett drygt 50-tal organisationer). 

Samverkan mellan de två sammanslutningarna underlättades i hög grad av den per- 

sonallians som ofta existerade både lokalt och på riksplanet. 

Då ungdomens internationella samarbetsorgan, World Assembly of Youth, sam- 

mantradde i Köpenhamn på sommaren 1962, presenterade den svenska SUL- 

delegationen ett forslag om "en världsomfattande protestaktion mot rasförtrycket i 

~~da f r i ka " . '  Forslaget antogs enhälligt av representanterna för 108 länders ung- 

domsrorelser. Beslutets innebörd var att aktioner som syftade till upplysning om och 

åtgarder mot rasåtskillnadspolitiken skulle genomföras. 

Den svenska kampanjen utformades genom en samverkan mellan SUL och 

sydafrikakommitteerna. Kampanjen, som genomfördes på nordisk basis, påbörjades 

officiellt 1 mars 1963. Tre olika, men andock väl sammanhörande, typer av aktivite- 

ter utgjorde grundvalen för den svenska sydafrikaaktionen: (1) Informationssprid- 

ning, (2) Insamlingar och (3) Bojkottverksamhet. 



Informationsspridning 
Genom tidningsartiklar, broschyrer och föredrag spred de aktiva i kampanjledningen 

information om förhållandena i Sydafrika. Det bärande temat i upplysningsverksam- 

heten var den vita minoritetens förtryck av färgade, indier och afrikaner. Man beto- 

nade kraftigt den skeva fördelningen av materiella värden och politiska rättigheter. 

Ofta knot beskrivningarna av dessa förhållanden an till mycket konkreta exempel. I 

informationsmaterialet underströks också den svenska skyldigheten att aktivt delta i 

bekampandet av rasåtskillnadspolitiken. 

Utöver denna jämförelsevis tunga information distribuerades vid olika tillfällen 

flygblad och liknande mer appellbetonade trycksaker. Från centralt håll såg man det 

som en viktig uppgift att förse de lokalt aktiva personerna med allehanda slag av in- 

formationer. 

I mojligaste mån sokte kampanjledningen att få ut sitt upplysningsmaterial via re- 

dan befintliga kanaler. Dagspressen, etermedierna och facktidningar försågs följakt- 

ligen med fardiga artiklar, insändare. föredrag och information om kampanjens allt 

vidgade anslutning. 

11 964 anordnades en landsomfattande namninsamling i samarbete med Svenska 

FN-forbundet. Aktionen utgjorde den svenska delen av Världskampanjen för frigi- 

vandet av politiska fångar i Sydafrika. Drygt 470.000 svenskar skrev på protestlis- 

torna. Antalet namn underskrifter visar kampanjens goda organisation och den folk- 

liga uppslutning som protesterna mot Sydafrika vann. 

Ett stort antal föredrag om Sydafrika hölls runt om i landet i borjan av 60-talet. 

Svenska Sydafrikakommittén kunde t ex 1962 i sin verksamhetsberättelse redovisa 

en imponerande rad framträdande. I tabell 3 förtecknas i exemplifierande syfte två 

aktiva foredragshållares "besökskalender". Informationsaktiviteternas antal och 

omfattning sjönk emellertid kraftigt efter 1965. Detta förhållande hörde givetvis 

samman med den allmänna nedtrappningen i sydafrikakampanjen. Å andra sidan 

hade vid denna tidpunkt apartheidpolitiken vunnit insteg i svensk politisk debatt. 

Den upplysningsverksamhet som SUL och sydafrikakornmitteerna tidigare svarat 

for togs successivt over av bl a massmediernas egna redaktioner. 

Insamlingar 
Ekonomiska medel insamlades på två olika satt och för skilda ändamål under 1960- 

talet. En del skolor och organisationer startade insamlingar för att dels handfast 

engagera manniskor i kampen mot rasåtskillnadspolitiken, dels kunna erbjuda kon- 

kret hjalp till offren för apartheidsystemet. Det var aldrig särskilt stora summor som 

på detta satt insamlades, men medlen kunde i varje fall täcka kostnaderna för t ex 

några utbildningsplatser. 



Tabell 3. Två föredragshållares nSydafrikaframtradanden)) 1962 

Gunnar Helander 

Foredragsort Antal besok 

Per Wastberg 

Föredragsort Antal besok 

Farsta 
drebro 
Karlskoga 
Sandviken 
Lundsberg 
Arboga 
Stockholm 
Degerfors 
Mal mo 
Lund 
Helsingborg 
Oslo 

Leksand 
Rattvik 
Falun 
Karlskrona 
Karlstad 
Deje 
Tarnsjo 
Jonkoping 
Goteborg 
Varberg 
Kungsbacka 
Fjugestad 
Vanersborg 
Troll hattan 
Fal koping 
Linkoping 
Siljansnas 
Sala 

Stockholm 
Trollhattan 
Lidkoping 
Halmstad 
Hels~ngborg 
Lund 
Vinslov 
Ahus 
Kristianstad 
Ystad 
Trelleborg 
Angelholm 
Norrkoping 
Marieborg 
Lin koping 
Lunnevad 
Valla 
Ostra Husby 
Vreta Kloster 
Ljungsbro 
Hallestad 
Gusum 
Djursholm 
Helsingfors 
Kopenhamn 
Uppsala 2 
Sigtuna 1 
Vidare ett 30-tal artiklar i dagstid- 

ningar, 15 framtradanden i Radio 
och kommentarer i TV 

Visnum 1 
Laxå 1 
Ed 1 
Sundsvall 2 
Narkes Kil 1 
Kavestad 1 
Fellingsbro 1 
Al ingsås 1 
Wien 1 
Vidare 15 f ramtradanden i Radio och TV 

Kalla: Arsrapport från Svenska SydafrikakommittBn, 1962. 



Fonden for Rasförtryckets offer i Sydafrika (ändrades 1966  ti l l  södra Afrika) upp- 

rattades 1959  på initiativ av Per Wästberg. Under 1960-talet insamlades ca 

1 0 0  0 0 0  kronor. Merparten av pengarna har via International Defence and Aid 

Fund (med sate i Storbritannien) slussats till behövande familjer i Sydafrika. Man 

har också gett bidrag för att täcka i Sydafrika åtalade personers försvarskostnader. 

En betydelsefull effekt av insamlingsarbetet blev att statsmakterna började ge an- 

slag ti l l  likartad verksamhet. Genom Fondens existens erbjöds tidigt möjligheter att 

internationellt kanalisera statsmedel till rasförtryckets offer. Betydande anslag har 

således sänts till Defence and Aid Fund, som i sin tur på lämpligt sätt kunnat bi- 

stracka hjalp till nödställda offer för apartheidpolitiken. 

Bojkottverksamhet 
Syftet med sydafrikakampanjen var alltså att mobilisera svensk opinion. Ytterst 

skulle nämligen, trodde man, en ökad medvetenhet om rasåtskillnadspolitiken leda 

ti l l  konkreta aktioner. De avgörande åtgärderna krävde ett handlande från statsmak- 

ternas sida. En betydande del av kampanjens resurser och innehåll inriktades därför 

på forespråkandet av en svensk statlig bojkott av all sydafrikahandel. Ett medel för 

att framtvinga en sådan var initierandet och genomforandet av en frivillig konsu- 

mentbojkott. 

Vid ett av Svenska Sydafrikakommitten ordnat möte i Sundsvall i december 1962, i 

vilket "elevrådet vid läroverket och de fyra demokratiska partiernas ungdomsorgani- 

sationer" deltog, antogs ett uttalande som tillstalldes regeringen: 

"Vi stoder den samnordiska bojkottaktionen mot sydafrikanska varor som planeras att starta 
den forsta mars 1963 av Sveriges Ungdomsorganisationers landsrad och dess nordiska 
systerorganisationer samt svenska och norska sydafrikakommitten. 

Vi vadjar till den svenska regeringen att ge ett klart uttryck for svenska folkets mening om 
det sydafrikanska rasfortrycket genom att solidarisera sig med den bojkottaktion som FNs 
medlemsmajoritet anslutit sig till. 

Vi uppmana svenska Exportforeningen att ta under allvarlig omprovning den planerade ex- 
portoffensiven i sydafrikanska republiken. 

Vi anmodar svenska foretag med filialer i Sydafrika att inte utnyttja det mot den sydafrikans- 
ka arbetskraften riktade organisationsforbudet i lonenedpressande riktning. Det ar ovardigt 
svensk foretagsamhet att i Sydafrika anvanda sig av regimens hot om dodsstraff mot strej- 
ker i profitsyfte. 

Vi vadjar till alla svenska organisationer med internationell anknytning s8sorn idrottsrorel- 
sen, scoutforbunden, Rotary med flera, att genom sina internationella organ verka for ras- 
jamnstalldhet och vanda sig mot apartheidpolitiken sadan den bedrives inom motsvarande 
sydafrikanska organisationer. 



Tabell 4. Svensk import av färsk frukt från Sydafrika 

Ar Importvarde (milj. kr) 

Kalla: Stat~stiska Centralbyrån. 

Vi vadjar om ekonomiskt stod till fonden for rasfortryckets offer."' 

"Sundsvallsappellen" utgor en god, men ej unik, sammanfattning av sydafrikakam- 

panjens argumentation och målsättning. Det svenska folkets avsky för rasförtrycket 

skulle visas bl a på så sätt att vårt land solidariserade sig med den av FN- 

majoriteten forordade bojkotten av Sydafrika. 

Sydafrikakommittens och SULs bojkott mot sydafrikanska varor blev förhållandevis 

framgångsrik, aven om målsättningen att tvinga regering och riksdag att besluta om 

statlig bojkott aldrig kom att uppfyllas. Den frivilliga bojkotten som påbörjades i 

mars 1963, engagerade ett stort antal människor. Engagemanget stannade inte vid 

sammantradesbordet. Demonstrationer, flygbladsutdelning och politiskt agerande i 

partiernas lokala organisationer blev viktiga inslag i bojkottförespråkarnas arbete. 

Bojkottkampanjen gav konkreta resultat. Kooperativa Förbundet beslöt att ej for- 

medla sydafrikansk frukt (se sid 38). Flera privatägda grossiströrelser och butiker 

avbrot likaså importen och forsaljningen av sydafrikanska varor. Systembolagens 

saluforande av alkoholhaltiga drycker från Sydafrika angreps av sydafrikakampan- 

jen. 1965 meddela Vin- och Spritcentralen att man inte avsåg att teckna nya order 

på inkop från Sydafrika. Landsting och storre kommuner förmåddes i flera fall att ej 

upphandla varor med sydafrikanskt ursprung.1° 

Effekterna av frivilligbojkotten var tydliga, men också kortvariga. Den svenska frukt- 

importen från Sydafrika sjonk från och med 1963. Minskningen var, som framgår av 

tabell 4, betydande. Men 1967 och framåt ökade åter fruktimporten för att 1970 ha 

ungefar samma omfattning som tidigare. Den sjunkande importen vid mitten av 60- 



talet berodde i första hand på konsumentkooperationens medverkan i bojkotten. På 

olika satt sokte "aktivisterna" påverka den svenska regeringen och riksdagen i syfte 

att få till stånd en officiell handelsbojkott. Vid upprepade tillfällen framfördes i 

skrivelser till regeringen kravet o m  sanktioner. På hösten 1 9 6 4  delgavs t ex utrikes- 

ministern skalen för en svensk bojkott: 

"Detta krav (om bojkott) har tidigare framforts från andra håll. Det har svarats att en separat 
svensk handelsbojkott inte skulle ha någon effekt. Man har då bortsett från två viktiga for- 
hållanden. Det ena ar att den fortryckta majoriteten i Sydafrika har vadjat till oss och bett om 
en så effektiv bojkott som mojligt från vår sida. Den icke-vita befolkningen har alltså bedomt 
aven en separat insats från Sverige som betydelsefull. Aktioner av enskilda Iander mot Syd- 
afrika har som bekant ockå rekommenderats av FNs medlemsmajoritet. Ett annat inte mind- 
re betydelsefullt forhållande som talar for en officiell svensk handelsbojkott ar den psykolo- 
giska inverkan detta stallningstagande skulle få - både som stod för den icke-vita befolk- 
nlngen i deras kamp for elementara manskliga rattigheter och som incitament for andra lan- 
der, som tvekar infor ett beslut om en statlig handelsbojkott av Sydafrika. 

Annu ett motiv I~gger till grund for Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråds krav på en 
statlig bojkott. Vid den internationella sanktionskonferensen om Sydafrika, som holls I Lon- 
don 14-1 7 april 1964, dar Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd var representerat, 
diskuterades huvudsakligen en internationell ekonomisk sanktionsaktion inom ramen for FN. 
Man betonade emellertid i det sammanhanget med skarpa vikten av att enskilda stater 
avbrot sina handelsforbindelser med Sydafrika under vantan på en samlad internationell ak- 
tion 

Vi hoppas att de ovan anforda aspekterna på problemet samt det faktum att en snabbt vax- 
ande grupp svenskar staller sig bakom kravet skall ge den svenska regeringen anledning att 
fatta beslut i positiv riktning." " 

Sverige borde alltså, enligt SULs uppfattning, inte snegla på hur andra stater agera- 

de I stallet skulle vårt land ta det första steget och bryta det internationella dödläge 

som sanktionerna mot  Sydafrika hamnat i. 

Foretradare for sydafrikakampanjen insåg tidigt svårigheterna i att  förmå statsmak- 

terna att vidtaga sanktionsåtgärder med mindre än att sådana hade en internationell 

forankring. Enskilda riksdagsmän bearbetades därför genom skrivelser och uppvakt- 

ningar. Kammarledamoter från främst Folkpartiet och Kommunistiska partiet mo- 

tionerade om en svensk bojkott. Men regeringen och flertalet av partiernas repre- 

sentanter anslöt sig inte ti l l  "aktivisternas" handlingslinje. Man tillbakavisade kraven 

pä ensidiga svenska sanktioner. 

Statsmakterna och Sydafrika 
Frågan o m  en statlig bojkott av all handel med Sydafrika var under 1960-talet före- 

mål for riksdagens uppmärksamhet. Vid olika tillfällen hade man att ta ställning ti l l  



sådana krav l iksom ti l l  förslag o m  avbrytande av diplomatiska förbindelser m e d  Syd- 

afrika och e t t  v idgat stöd t i l l  motståndsrörelser i södra Afrika. Regeringen höll hela 

t iden fast v id ståndpunkten a t t  isolerade svenska åtgärder inte var realistiska och 

darfor inte skulle företas. Ett axplock ur  regeringsanföranden i riksdagen får illustre- 

ra "avslagslinjen", vi lken också stöddes av majoriteten i de övriga större partierna: 

"Jag finner det emellertid angelaget understryka, att de statliga åtgarder, som skulle aktuali- 
seras i fall av anslutning till ett sanktionsbeslut i FN, noga måste skiljas från den bojkott, 
som många organisationer och enskilda utovar mot inköp av sydafrikanska varor. Man kan 
hysa full forståelse for en sådan bojkott och dela de kanslor som driver fram den utan att for- 
denskull begara ett så radikalt ingrepp i den svenska handelspolitiken som en av statsmak- 
terna beslutad blockad av all handel med Sydafrika skulle innebära ... 

Vad vi vill uppnå ar praktiska resultat. Vi menar, att Forenta Nationerna for att realistiskt 
angripa detta problem måste gora två saker. Man måste uppratthålla det tryck av ogillande 
och fordomande som en nara nog enhällig varldsopinion riktar mot den sydafrikanska raspo- 
litiken. Men man måste dessutom, genom att gora upp ett alternativ till apartheid-politiken, 
soka skapa politiska forutsattningar i Sydafrika for en forandring i ratt riktning, d v s i riktning 
mot ett demokratiskt samhalle, grundat på lika rattigheter for alla medborgare ... l 2  

" .. Men det som har avgorande betydelse - det vet herr Hagberg lika val som jag - ar huru- 
vida Sydafrikas stora handelspartners skall vara beredda att bryta forbindelserna. Då finns 
det rnojlighet att påverka handelseforloppet i Sydafrika ..." l 3  

(1 964) 

" .. Herr talman 1 Det ar svensk utrikespolitisk tradition att inte vidtaga åtgarder på det ut- 
rikespolitiska området i demonstrationssyfte. Åtskilliga har de tillfallen varit, då manskliga 
rattigheter tratts for nara på olika håll i varlden och då roster hojts for demonstrativa åt- 
garder från regeringens sida. Traditionellt visar vi emellertid, som sagt, stor återh3llsamhet i 
detta hanseende, en tradition som vi säkerligen har all anledning att slå vakt om ..."l4 

(1 965) 

"Man skall också komma ihåg att Sydafrika ar ekonomiskt mera osårbart an många andra 
lander. Kanhanda skulle en ensidig åtgard från den svenska statens sida närmast starka den 
nuvarande sydafrikanska regeringens sjalvrådighet och aggressivitet och darmed skada i 
stallet for att gagna de fargade i deras kamp for friheten. En sådan åtgard skulle också 
begransa Sveriges mojligheter att inom internationella organisationer vinna gehor för effek- 
tiva motåtgarder ... 

Det ar av de skal som jag nu antytt som regeringen inte ansett sig kunna fororda en ensidig 
svensk aktion i den riktning som vissa opinionsgrupper i vårt land kravt. 

Svenska ekonomiska intressen spelar for regeringens ställningstagande ingen roll, så mycket 
mer som ett bortfall av vår sydafrikahandel inte kan sagas medföra några mera betydande 
ekonomiska uppoffringar från vårt land ... 

Jag vill understryka att vi sannerligen inte har någon anledning att dolja vår indignation over 
fortrycket. Frivilligbojkotten av sydafrikanska varor ar ett naturligt uttryck för denna indigna- 
tion.. 

31 



Tabel l 5. Bör handelsförbindelserna med Sydafrika avbrytas? iprocentfordeln ing) 

De tillfrågades ålder 

Bor avbrytas 43 37 28 19 
Bor ej avbrytas 39 40 43 26 
Tveksam och ej svar 18 24 29 56 

Anm. På grund av avrundningar ar inte alltid kolumnsumman 100% 
Kalla: SI FO, 1965. 

(Ornrostningsresultat: Ja - 92, Nej - 21, d v s for utr utsk utlatande, mot bojkott)" l 5  

(1 965) 

Omkring 1 9 6 5  stod det helt klart att regering och riksdag icke amnade vidta några 

direkta åtgarder i syfte att  isolerat avbryta någon form av förbindelser med Sydafri- 

ka. En majoritet av det svenska folket stodde vid denna tidpunkt "avslagslinjen". 

En opinionsundersokning på sommaren 1965  visade således att 34 % av befolk- 

ningen var for ett avbrytande av handelsförbindelserna med Sydafrika. 3 9  % var 

negativa till en sådan åtgard, medan 2 7  % var tveksamma (eller tillhörde kategorien 

"vet ej"). l6 

Av sarskilt intresse ar hur installningen i bojkottfrågan skiftade beroende på de till- 

frågades ålder. Yngre personer tog, som framgår av tabell 5, i hogre grad stallning i 

sakfrågan an de äldre. I gruppen 15-29 år avgav 81 % ett  entydigt stallningstagan- 

de (for eller emot avbrytandet av handelsforbindelser) medan endast 7 1  % av ål- 

dersgruppen 50-66 år hyste en egentlig inställning i sakfrågan. 

I åldrarna 15-29 år fanns en relativ majoritet för ett avbrytande av de svenska han- 

delsforbindelserna. Motståndarna ti l l  ett sådant agerande overvagde daremot i de 

ovriga åldersgrupperna. Motståndet okade med ålder och allt farre var beredda att  

tillstyrka ett  avbrytande. 

Enligt SIFO-undersokningen uppvisade installning i sakfrågan endast ett mycket 

svag samband med partisympati. Inställning i bojkottfrågan var alltså, fortfarande 

enligt denna undersokning, inte entydigt korrelerad med hur de tillfrågade röstade i 

allmanna val. 

Regeringens negativa hållning till isolerade statliga bojkottaktioner under 1960-  



Tabell 6. Konflikter i Sverige berör i GO 1961-1970' 

(wTotalt»=antalet stater i den vasteuropeiska gruppen, 21 stater, som beror 
respektive konflikt) 

Konflikt Totalt Konflikt Totalt Konflikt Totalt 

Sydafrika 4 Sydafrika 2 Cypern 5 
Kongo 8 Ind.-Pak. 11 

Sydafrika 1 
Vietnam 10 

Konflikt Totalt Konflikt Totalt Konflikt Totalt 

Vietnam 15 Vietnam 16 Vietnam 
SodraAfrika 7 Sodra Afrika 8 Tjeckoslov. 
Sydafrika 2 Mellersta Sydafrika 
Ostlvast 4 dstern 17 Mellersta 

Östern 
Nig.-Biaf. 
Port. omr. i 

Afrika 
Rhodesia 
Sodra Afrika 

Konflikt Totalt 

Vietnam 14 
Mellersta 

dstern 17 
Nig.-Biaf. 12 
Sodra Afrika 8 
Sovi.-Kina 1 
Tjeckoslov. 3 

' 1961, 1962 och 1970 beror Sverige inte någon konflikt. 

Källa: Protokoll från FN:s Generalforsamlingsdebatter 1960-1970. 

talet innebar emellertid inte att man undvek att ta avstand fran rasåtskillnadspoliti- 

ken i Sydafrika. I FNs allmänna generalförsamlingsdebatter berörde således Sverige 

vid upprepade tillfallen apartheidpolitiken. Bland de västeuropeiska staterna (21 

lander) var Sverige den kanske främsta kritikern av de sydafrikanska förhallandena!' 

I tabell 6 redovisas de konflikter som regeringen tog upp i den s k generaldebat- 

ten i FN. Vidare anges i kolumnen "totalt" antalet västeuropeiska stater (inklusive 

Sverige) som respektive år gav sin syn på de förtecknade konflikterna. Ett närmare 



Tabell 7. KF/Konsum 19101972 

Medlems- Konsum- Forsalj- Omsittning I 
hushåll tionsfor- nings- detaljistledet 
(i 1000-tal) eningar enheter (milj. kr) 

Kalla: An Introduction to the Swedish Coop Group, 1972, sid. 3. 

studium av tabellen visar, att Sverige under 1960-talet var en av de få stater i den 

vasteuropeiska gruppen som i generaldebatten överhuvud talade om sydafrikafrå- 

gan. 

Under 1960-talet började statsmakterna ge stöd åt offer for och motståndare mot 

apartheidpolitiken. Statsanslag gavs i växande utsträckning till de olika FN-fonder 

som tack vare bl a Sveriges aktiva medverkan kom till stånd. Fondernas medel kom 

och kommer i hog grad från Sverige och de övriga nordiska länderna. Vidare för- 

medlades särskilt från och med 1968 bistånd till de afrikanska befrielserörelserna. 

KF och Sydafrika: 
Idealism versus ekonomisk verklighet 

Den svenska konsumentkooperationen med sina 1,7 miljoner mmedlemshushåll är 

en av arbetarrorelsens många grenar. Ytterst bestämmes konsumentrörelsens verk- 

samhet i de lokalt förankrade föreningarna. Med en total omsättning i detaljistledet 

på cca 10 miljarder kronor intar den en dominerande plats på den svenska varu- 

marknaden. I tabell 7 redovisas några uppgifter om konsumentrörelsens utveckling 

åren 1910-1 972. 

Under större delen av 1960-talet genomförde kooperationen en bojkott av sydafri- 

kanska varor.18 Aktionen vann uppslutning frhn medlemsföreningarna. Efter några 

år forlorade bojkotten emellertid sin avgörande betydelse. Statsmakterna kunde in- 

te, som framgått ovan, förmås att införa sanktioner mot Sydafrika. Vidare sjönk kon- 

sumenternas intresse för "kooperationens privata utrikespolitik". Man började 

handla sydafrikansk frukt i privatägda butiker och därigenom steg fruktimporten 

åter. 



Konsumentrörelsens bojkott av varor från Sydafrika skall här beskrivas och analyse- 

ras. Bojkottaktionens framväxt och dess fall illustrerar viktiga faktorer som hör sam- 

man med betingelserna för "privat utrikespolitik". 

Bojkottvapnets lansering: 1960 Brs aktion 
Den Fria Fackförenings Internationalen, FFI, beslöt på senhösten 1959 att uppmana 

framst de nordamerikanska och västeuropeiska fackliga landsorganisationerna att 

demonstrera sin solidaritet med Sydafrikas svarta majoritet. Det vapen som an- 

visades var bojkott av sydafrikanska varor. LO, som aktivt hade deltagit i FFIs beslut, 

planerade att i likhet med landsorganisationer i andra FFI-länder genomföra någon 

form av solidaritetsyttring. 

Kooperativa Förbundet, svensk kooperations centrala organ, tog redan vid årsskiftet 

1959160 underhandskontakt med LO. Från KFs sida ville man utröna vilka konkreta 

aktioner som LO förberedde i sydafrikafrågan inför våren 1960. Vid den informella 

kontakten mellan KF och LO uttryckte kooperationens företrädare tveksamhet inför 

en eventuell svensk bojkottaktion: 

"då en sådan dels enligt våra erfarenheter skulle komma att bli relativt verkningslos om den 
inte tidsbestamdes, dels skulle drabba helt ovidkommande parter. . ."l9 

LO beslot i mars 1960 hur svensk fackföreningsrörelse skulle efterkomma FFls upp- 

maning om solidaritetsaktioner för Sydafrikas icke-vita befolkning. Från Landorgani- 

sationens borg vid Bantorget utgick en uppmaning till svenska folket att ej kopa 

sydafrikanska varor under april och maj samma år. En frivillig konsumentbojkott 
blev alltså fackföreningsrörelsens bidrag till kampanjen. KF var inte sent att som en 

forstarkning av solidaritetsaktionen besluta om en inköpsbojkott avseende tiden 

april-maj.20 Inkop, distribution och försäljning av sydafrikanska varor inom koopera- 

tionens led skulle inte äga rum under perioden. KF efterkom senare LOS förlängning 

av aktionen till att omfatta även månaderna juni till augusti. utsträckningen av kam- 

panjen hade vunnit stöd inom LO främst p g a händelserna i Sharpeville den 21 

mars. Mellan 6 0  och 7 0  afrikaner sköts ner av en polistrupp som vid en demonstra- 

tion präglad av icke-våld från de icke-vitas sida kände sig hotad. Internationella opi- 

nionen reagerade kraftigt på Sharpeville-händelserna och protester väcktes runt om 

i världen. 

Från och med oktober 1960 återupptog KF sin förmedling av sydafrikanska varor. 

Vilka erfarenheter vann då konsumentkooperationen under de fem månadernas boj- 

kott? Och vilka resultat hade egentligen uppnåtts? 

Rent tekniskt hade bojkotten fått en nära nog fullständig uppslutning från de ca 600 



Tabell 8. import från Sydafrika: apelsiner 

Totalt KF-andel KF-andel 
Ar (ton) (ton) (%) 

Kalla: PM betraffande KFs handel,med Sydafrika, KF, 1963, sid. 5. 

enskilda konsumtionsföreningarnas sida. Inom konsumentkooperationen hade såle- 

des knappast alls förekommit att man köpte in sydafrikanska varor från annat håll 

under den tid då KF inte tillhandahöll sådana.21 

Men KFs utvärdering av de vidare effekterna av bojkotten var mer delad. Man 

menade: 

"'1 960 års partiella svenska bojkott av sydafrikanska varor torde icke ha haft den materiella 
effekt, som iniativtagarna tankt sig. Daremot torde den ha haft viss moralisk verkan. P g a 
bojkottens relativt obetydliga omfattning uppges att de sydafrikanska exportorerna utan 
svårigheter kunnat placera de bortfallna kvantiteterna på annat håll. 

De svenska konsumenternas praktiska medverkan forefaller ha varit tamligen obetydlig. 

Aven om bojkotten skulle ha omfattats av samtliga svenska foretag som importerar varor 
från Sydafrika, skulle det ekonomiska resultatet måhanda ha blivit mer kannbart for Sverige 
an for Sydafrika, bl a darfor att aven vår export, som ar mer an dubbelt s3 stor som importen, 
skulle ha 

Under bojkottåret 1 9 6 0  sjönk överlag importen av sydafrikansk frukt. Apelsinimpor- 

ten var den åtminstone vardemassigt sett viktigaste fruktprodukten från Sydafrika. 

Under 1 9 6 0  sjonk importen av apelsiner kraftigt och, som framgår av tabell 8, det 

var KFs bojkott som förklarade nedgången. Året därefter steg importen åter till nor- 

mal nivå, 1959  års import t o m overträffades. 

Det kan vara vart att i några punkter soka summera resultat och erfarenheter från 

1 9 6 0  års bojkott, ty KF-ledningens inställning till de några år senare initierade ak- 

tionerna fargades troligen starkt av den första aktionens delvis nedslående utfall: 

(1)  KF var kritiskt t i l l  bojkottaktionen redan på ett tidigt stadium. Man ansag att  

aktioner av detta slag var relativt verkningslosa, men de kunde kanske ha "viss 

moralisk verkan". 



Varför Sydafrika-frukten är begärlig 
I en inom KF upprattad PM anges tre skäl till varför den sydafrikanska frukten 

har haft sä stor framgång på b l  a den svenska marknaden: 

"a) Sydafrika-frukten ar av mycket hog och jamn kvalitet, helt overlagsen mot- 
svarande frukt som kan importeras samtidigt fr8n andra Iander. Den kostar lika myck- 
et 

b) Den sydafrikanska frukten ar riskfri att importera. De sydafrikanska odlarna tar 
riskerna genom att exportera sin frukt på "konsignation". Eftersom frukten från Aust- 
ralien, Chile och Argentina - konkurrentfrukten - i stort sett inte exporteras pa kon- 
signation utan importorerna sjalva får ta riskerna for prisfall, så foredras Sydafrika- 
frukten. 

C) Det ar ingen tvekan om att importen av Sydafrika-frukt blivit sarskilt popular for 
konkurrens - och då sarskilt Konsums - saknas. KF har gjort undersökningar som vi- 
sar att marginalerna på Sydafrika-frukten - och därmed vinsterna - ar storre an pa 
annan frukt. Man kan ha storre marginaler för att Konsum inte ar med. . ." 

(2) Bojkotten var initierad "uppifrån". Det var LOS rekommendation och inte 

en uttalad uppfattning hos konsumentkooperationens medlemmar som styrde KFs 

beslut o m  anslutning ti l l  bojkotten. 

(3) Medlemmarna kunde under fem månader ej köpa sydafrikanska varor i kon- 

sumbutikerna. Daremot sålde andra företag sådan frukt. Många "konsumkunder" 

kopte under bojkottiden istället den sydafrikanska frukten i andra butiker, varför KF 

drog slutsatsen att opinionen i m8ngt och mycket struntade i solidaritetsaktionen. 

(4) Darest bojkotter framgent skulle komma i fraga måste, ansåg KF, hela detalj- 

handeln vara med och aktionen vara tidsbestämd, 

Utvarderingen av 1960 års aktion utföll allts8 inte särskilt positivt. KF-ledningen 

hade for sin del fått en bekräftelse på rimligheten hos sin redan före aktionen fram- 

forda tveksamma för att  inte saga negativa inställning. 

Victor Vinde, dåvarande chefredaktör i LO-äggda Stockholms-Tidningen, sam- 

manfattade i en ledare en inte sällan förekommande bedömning av värdet av den 

genomforda fackliga och konsumentkooperativa aktionen: 

"'Den. . . hade utan tvivel en verklig effekt - aven om effekten lag mer pi3 det politiska och 
moraliska planet an på det ekonomiska. . . 



Idag koper jag inga sydafrikanska apelsiner och inga portugisiska sardiner och det mår 
naturligtvis varken Verwoerd eller Salazar samre av. 

Men det ar ett av de många satt som star till medborgarnas forfogande for att ge uttryck åt 
sina kanslor. Och det kan vi gora utan att yrka på att regeringen eller affarsforetag handlar i 
vårt s ta l~e . ' ' ~~  

Bojkottvapnet tas ater i ansprak 
De bojkottförespråkare som under 1961 och 1962 allt kraftiggare framstallde sina 
krav, hade en övergripande strategi. Sydafrika skulle ekonomiskt, politiskt och mili- 

tart isoleras. Sådana långtgående åtgärder krävde, menade man, regeringsaktioner. 
Om framgång skulle nås i isoleringssträvandena måste aktionerna ha en både bred 

och djup internationell förankring. Den svenska regeringen måste förmas att in- 

ternationellt aktivt stödja och också vara beredd att besluta om svenska sanktioner 

mot Sydafrika. Ett satt för att påverka den bevisligen bojkottnegativa svenska rege- 

ringen (vid FN-omröstningar i frågan "avstod" Sverige) var en icke-statlig konsu- 
mentbojkott. Folkviljan skulle manifesteras genom sådana privatsanktioner och slut- 
ligen leda till att riksdag och regering beredvilligare förespråkade och genomförde 
sanktioner. 

PA en del hall i vart land fanns i början av 1960-talet en känsla av att "nagot maste 

göras i Sydafrikafragan". Det allmänna klimatet var shledes relativt gynnsamt för de 
aktionskommittéer som växte fram. Inte minst ph fackligt, socialdemokratiskt och 
folkpartistiskt hall aterfanns denna aktionsvilja. Det var ocksa i hög grad fran dessa 

led som den lilla men verksamma kärnan av "bojkottaktivister" rekryterades. 

Bojkottföresprtikarna tog kontakt med KF och uppmanade konsumentkooperatio- 

nen att återuppta sin bojkott av sydafrikanska varor, i praktiken främst olika slag av 
frukter. Under 1962 blev kraven allt enträgnare. Denna gang skulle, hävdade boj- 

kottanhängarna, hela detaljhandeln förmhs att sluta saluföra den sydafrikanska fruk- 
ten. KF skulle saledes inte ensamt bära bördan, och konsumkunder skulle inte kun- 
na handla frukt i den enskilda handelns butiker. 

KF beslöt på våren 1963 "att tills vidare upphöra att förmedla varor fran Sydafri- 

kanska f ni on en".'^ Enligt styrelsens beslut var KFs inköpsbojkotts varaktighet 

beroende på "den omfattning aktionen i framtiden skulle fa pA den svenska markna- 

den och internatione~lt".~~ 

Det var alltså ett uttalat villkor för en varaktig medverkan från KFs sida, att bojkot- 
ten denna gång genomfördes också av andra distributions- och försäljningsformer. 

Har var erfarenheterna fran 1960 ars aktion vägledande för KF. Den enskilde han- 

deln fick inte stå utanför bojkotten och därigenom kunna dra till sig nya kunder, 

framst de traditionella konsumkunderna. 



Tabell 9. KFs andel av fruktimporten från Sydafrika 1962 

Total imp. KFs andel 
Fruktslag (antal lådor) (antal lådor) (X) 

Applen 119 822 15 222 13 
Paron 108 177 8 970 8 
Persikor 5 659 395 7 
Plommon 13 953 1 658 12 
Vindruvor 548 486 56 625 10 
Apelsiner 360 O00 72 370 20 

Kalla: Kooperativa Forbundet, sammanställning daterad 7.1.1963. 

KFs andel av fruktimporten från Sydafrika var stor, men ingalunda avgörande stor. 

Kooperationen upphandlade och distribuerade 1962, som visas i tabell 9, mellan 

7 % och 20 % av totalimporten från Sydafrika beroende pa vilken sort det gällde. 

KFs bedömning var rimlig; om inte andra distributions- och försäljningsled inlemma- 

des i bojkotten skulle den som helhet bli tämligen obetydlig. 

Bakom KFs beslut om att deltaga i bojkotten lag en föreställning om att "privat- 

sanktioner" var ett men endast ett steg mot statliga och internationellt genomförda 

bojkotter. I detta avseende delade KF "aktivisternas" uppfattning att mer verknings- 

fulla aktioner mot Sydafrika fordrade regeringens agerande. 

Men delade verkligen KF-ledningen i grunden "aktivisternas" strategi och bedöm- 

ning? Det ar tveksamt om sa var fallet. Den egentliga anledningen till att KF- 

styrelsen hade återupptagit bojkotten var kooperationens sedvänja att i demokratisk 

ordning formulera och fatta beslut. Nar man i kooperationens led och i arbetarkom- 

muner krävde bojkott, var KF-ledningen lyhörd. Beslut och bojkott hade, för att nu 

anvanda en passus ur KF-ledningens brev till Sveriges Ungdomsorganisationers 

Landsråd, följande bakgrund: 

"Kooperativa Forbundet genomforde sin aktion för att i egenskap av centralorganisation för 
en stor folkrorelse ge stod Bt en allmant omfattad demokratisk opinionsyttring mot rasfor- 
trycket i Sydafrika". 26 

Sannolikt trodde få, om ens nagon, inom KF-ledningen att statsmakterna i vart land 

nar allt kom omkring skulle vara beredda att har hemma och internationellt tillmö- 

tesgå och driva kravet om statliga bojkotter. KFs bojkott infördes snarare av det 

skalet att opinionen inom en folkrörelse inte i längden kan Bsidosättas. Och "aktivis- 

terna" hade i betydande utsträckning stöd för bojkottkravet bland t ex konsummed- 

lemmar och politiskt aktiva personer. 



Bojkott men sviktande tilltro 
Genom hårt arbete från "bojkottaktivisternas"' sida omfattades 1965 bojkotten av 

sydafrikanska varor inte enbart av KF utan också av EPA- och Tempokedjorna. Vida- 

re hade ICA uppmanat sina anslutna butiker att ej saluföra sydafrikanska varor. Vis- 

sa landsting och kommuner hade likaså anslutit sig till bojkottaktionen. 

Trots den nominellt sett stora anslutningen till bojkotten, försåldes betydande 

mangder av sydafrikansk frukt i landet. I själva verket innebar bojkotten under 1964 

och 1965 enbart en viss minskning av fruktimporten från Sydafrika. Denna reduk- 

tion var i sammanhang dock inte obetydlig. Nedgången gav nämligen näring åt boj- 

kottforespråkarna i deras hårda arbete på att vidga aktionen. Man hade så att säga 

fått bevis for att det gick att påverka inköp, distribution och försäljning av sydafri- 

kanska frukter. 

Inom enskild handel fortsatte i hög grad försäljningen av "de förbjudna frukterna". 

Butikerna kopte sina varor från några av de stora privata importörerna. Ibland skyl- 

tades ej varorna under ratt ursprungsbeteckning. Andra gånger åter låtsades man 

helt enkelt inte ha kunskap om att vindruvorna var sydafrikanska. Det bör också här 

poangteras, att många, kanske flertalet, av kunderna struntade i fall frukten kom 

från Sydafrika eller ej. Huvudsaken var att den fanns, var billig och av hög kvalité. 

I konsumentkooperationens led fanns förvisso många ivriga bojkottföresprakare, 

men också motståndare till "den privata utrikespolitiken". På centralt KF-håll kunde 

man redan 1964 finna denna beskrivning av stamningslaget: 

"Det blir våra foreningar som i fortsattningen far ta nackdelarna av att de inte kan tillhanda- 
hålla konsumenterna farsk frukt från Sydafrika. Bland vara lagercentraler och sakerligen hos 
de flesta foreningarna ar man kritisk mot KFs beslut i bojk0ttfri3gan".~~ 

På ett tidigt stadium faste KF bojkottförespråkarnas uppmärksamhet på att försalj- 

ning av sydafrikansk frukt fortgick i landet trots aktionen. I ett brev till Sveriges Ung- 

domsorganisationers Landsråd hette det sålunda: 

"Det ar oss angelaget att upplysa allmanheten om att importen fran Sydafrika tydligen 
pågår, delvis i okad utstrackning, men att forsaljningen tar sig andra vagar an tidigare. . . 
Som det nu ar, har kooperationen tillsammans med nagra andra till bojkotten valvilligt in- 
stallda foretag fått ta den ekonomiska bordan av de svenska bojkottatgarderna mot apart- 
heidpolitiken i Sydafrika".28 

Den "ekonomiska bördan" uppgavs av KF under 1963-64 ha varit av storleksord- 

ningen 800 000 kronor för enbart kooperationens v i d k ~ m m a n d e . ~ ~  Konsumkunder 

hade vant sig till andra butiker för att inhandla frukt (från Sydafrika). KF menade att 

det berattigade kravet på service inte tillfyllest kunde tillgodoses i den kooperativa 



rörelsens but iker p g a bojkotten. M a n  hade inte kunnat ersätta den sydafrikanska 

frukten i önskvärd utsträckning genom impor t  f ran andra länder. 

Nils Thedin, då  som n u  framträdande KF-man, t o g  till orda i Vi, kooperationens 

veckotidning. I sin ledare i tidningens apri lnummer 1965 sammanfat tade han läget 

och sokte bereda mark  fö r  bojkot tens avskaffande: 

"Kooperationen har i två års tid strikt upprätthållit en bojkott av sydafrikanska varor. Det- 
samma galler om några storföretag inom den enskilda handeln, medan andra ha hämtat in 
lattkopta vinster på grund av den uteblivna konkurrensen. Den statliga distributionen av vin 
och sprit har fortsatt att inbegripa sydafrikanska varor. 

Någon utvidgning av aktionen har inte kommit till stånd under dessa två år, och några statli- 
ga åtgarder ar inte att vanta. 

Det intressanta ar att utrikesministerns analys av situationen med mycket större fog kan til- 
lampas på den svenska kooperationen an på den svenska staten. Om en statlig bojkott ar 
verkningslos, hur meningslosa blir då inte en enskild organisations atgarder! Om verknings- 
losa aktioner ar till skada genom att de okar den sydafrikanska regimens omedgörlighet, hur 
mycket ohagn har då inte konsumentbojkotten gjort1 

Det bjuder emot att ironisera over laget, ty det ar djupt tragiskt. De svenska ungdomsorgani- 
sationerna har, med idealitet och trosvisshet, satt igång aktionen och med begransade resur- 
ser gjort en fin insats, som betraktas som förebildlig inom ungdomens varldsforbund WAY. 
Svenska handelsforetag har burit den ekonomiska bordan av den ofullstandigt genomforda 
bojkotten. Men vardet av allt detta ter sig ringa, ty efter riksdagsdebatten ar det uppenbart 
att det inte leder till några resultat. Allt som ástadkommits ar en forskjutning i konkurrens- 
forhållandena betraffande en del av importen från Sydafrika. Darfor bor nu frågan stallas, om 
inte aktionen borde få bli vad den ursprungligen var avsedd att vara: en konsumentbojkott. 
Det får vara en samvetsfråga for varje enskild konsument att avgora om han eller hon vill ta 
befattning med apartheidregimens produkter. Men den privata handelspolitiken ter sig i 
dagens lage ganska meningslos. 

Det ar med djup besvikelse som dessa slutsatser formuleras. Mánga har val tankt detsamma 
men någon måste saga det: Tiden ar inne for den kooperativa rorelsen att omprova bojkott- 
aktionen mot de sydafrikanska varorna l"30 

Bojkotten hade, menade Thedin, inte svarat m o t  d e  år 1963 ställda förväntningarna. 

Framtiden tycktes inte heller i si t t  skote bära tecken t i l l  sådana förändringar som 

kunde mot ivera en fortsat t  bojkott. Därför borde bojkotten avbrytas. 

I några punkter låter s ig KFs situation 1965 närmare summeras: 

( 1  Importen t i l l  Sverige av sydafrikansk frukt  hade fortgått  i ungefär sedvanlig 

omfattning. 

(2) Enskild handel försålde frukten och gjorde därigenom goda förtjänster, 



(3) Det var ett rimligt servicekrav att ocksá kooperationen skulle kunna erbjuda 
frukt till sina kunder. P3 grund av bojkotten av sydafrikansk frukt var utbudet av bil- 

lig färsk frukt sämre i konsum än hos enskild handels butiker. 

(4) 1 samband med riksdagens behandling 1965 av fragan om statliga sanktio- 
ner, stod det klart att sadana inte kunde förväntas. Ej heller FN hade beslutat om 
bojkott. 

(5 )  Irritationen var stark över Sveriges Ungdomsorganisationers Landsrads och 
Sydafrikakommitteernas förmenta bristande aktivitet. Föresprakarna för bojkott 

hade inte förmått den enskilda handeln att i nagon större utsträckning delta i bojkot- 

ten. överhuvudtaget hade, menade man, "aktivisternas" led tunnats ut i den grad 

att det t o m var svårt att veta i fall en kampanjledning längre existerade eller ej. 

Thedins ledart: var ingalunda tillkommen i en hast, utan var starkt förankrad i de 

företagsekonomiska, servicemässiga och politiska betingelser som kooperationen 
arbetade under. Kritiken mot Thedins förslag om att ompröva bojkotten blev som 
väntat stark. I massmedia och runt om i fackliga och politiska sammanslutningar kri- 
tiserades Thedins utspel. Det märkliga var emellertid att debatten kom att inriktas 

på den enkla frågeställningen bojkott eller ej. Thedin hade ju föreslagit att man i- 

stallet för inköpsbojkott skulle fortsätta med en konsumentbojkott. Det skulle alltså 

enligt den senare formen vara upp till den enskilda konsumenten att köpa eller inte 

köpa sydafrikanska varor. KF skulle däremot tillhandahalla sydafrikanska varor för 

de k u ~ d e r  som önskade dessa. Men som sagt, den form av bojkott som Thedin före- 
slog vann inget gehör. Den diskuterades överhuvud inte. Det fanns två väsentliga 
förklaringar till frånvaron av en mer sofistikerad debatt om formerna för en fortsatt 

bojkott: 

( 1 )  Distinktionen mellan inköps- och konsumentbojkott uppfattades inte av en 
stor del av allmänheten och av politiskt och fackligt aktiva. Frågeställningen formu- 

lerades i folkmun som: Bojkott eller ej. Och da var implicit bojkott liktydigt med'in- 
köpsbojkott, d v s den form av aktion som KF upprätthöll sedan 1963. 

(2) De "aktivister" som hade noterat distinktionen, hade skäl att Iatsas som om 
den inte existerade. För det första insag man att en konsumentbojkott aldrig kunde 

bli sarskilt effektiv. Erfarenheter fran bojkottaktionen gav vid handen att enskilda 
konsumenter endast marginellt var intresserade av att av "politiska och moraliska" 

skal avstå från billig, god och färsk frukt. Och för det andra, svårigheterna inom "ak- 

tivistleden" var stora. Det var svart att f3 tillräckligt många personer att avsätta tid 

och kraft för bojkottens bedrivande och intensifiering. En rimlig bedömning är, att 
"aktivisterna" organisatoriskt och personellt inte hade klarat av en konsumentboj- 

kott med dess stora krav på upplysnings- och agitationsarbete. 

KF-ledningen utsattes för starka patryckningar av enskilda och grupper/organisatio- 



Tabell 10. Sveriges import av Sydafrika-frukt 1964- 1968 

ii ton) 

Ar Applen Paron Vindruvor Apelsiner Plommon Persikor 

Källa: Se not 31. 

ner som önskade en fortsatt inköpsbojkott. I synnerhet socialdemokratiska förening- 

ar utovade en stark press. Vid sitt sammanträde i Göteborg i april 1965 behandlade 

KF-styrelsen bojkottens vara eller inte vara. Styrelsen fattade därvid beslut om att 

inkopsbojkotten skulle fortsatta som tidigare. Den samlade styrelsen uttalade en 

forhoppning om att bojkottaktionerna skulle vidgas till en allomfattande och därmed 

verkligt effektiv konsumentbojkott av alla sydafrikanska varor. I styrelsens press- 

meddelande från sammantradet angavs flera skal mot en fortsatt bojkott, men för 

en forlängning av aktionen framfördes inga egentliga argument. Man får en 

bestamd känsla av att styrelsen helst velat avbryta bojkotten, men att påtryckning- 

arna utifrån var alltför betydande. Massmediers och politiska partiers reaktion skulle 

vid ett beslut om havande av inköpsbojkotten blivit mycket kritisk. För att undgå att 

utmålas som "sydafrikavanlig" fattade därför styrelsen sitt beslut om en förlängning 

av KF-aktionen. 

1965-1 969: Ökad import men fortsatt KF-bojkottt 
Importen av sydafrikansk frukt steg överlag under 1964-1 968 med ett undantag 

nar. Apelsiner fanns mindre avsättning för an tidigare. Detta berodde främst på att 

fullgoda apelsiner nu kunde importeras fran annat håll. För övriga fruktsorter steg 

daremot, som framgår av tabell 10, importen från Sydafrika. Det var den privata 

handeln som tog hand om den vaxande hanteringen av sydafrikansk frukt, eftersom 

KF upprattho11 sin bojkott. 

Delar av den enskilda handeln hade i mitten av 1960-talet deltagit i inköpsbojkot- 

ten. Successivt övergav emellertid de privatägda försaljningsstallena bojkotten. 

Kvar stod kooperationen som enda varuförmedlare som inte kunde erbjuda konsu- 

menterna sydafrikansk frukt. Men inte ens inom konsumentkooperationen var det 

full enighet. Åtminstone en konsumtionsförening revolterade öppet: 

''En medelstor forening - Konsum, Trollhattan - har faktiskt i några år konsekvent brutit den 
(bojkotten) och oppet sålt Sydafrika-frukt som an skaffat från en privat grossist. Man har 
menat att bojkotten tyvarr misslyckats och att det i den situationen är bättre att ge konsu- 



menterna tillgång till efterfrågad frukt an att hålla skenet uppe. Forsaljningen har skett helt 
oppet, man har skyltat med originallådor, etc. Inga medlemmar har reagerat negativt."31 

Motståndet mot KF-bojkotten växte sig allt starkare. Det var nu uppenbart att 

privatsanktionerna hade blivit ett misslyckande, för att inte säga fiasko. Redan 1965 

återfanns en kritisk hållning inom konsumentkooperationen till fortsatt bojkott. Åren 

darefter medforde att många fick sina farhågor besannade. Och allt fler kom att dela 

uppfattningen att KF-bojkotten var meningslös. Bojkotten gjorde varken till eller 

från for att andra läget i Sydafrika. Den var heller inte längre ett sätt att halla en 

svensk opinion medveten om apartheidpolitiken. 

KF haver inköpsbojkotten 
På sommaren 1969 började det förekomma upppgifter i massmedia om att KF ånyo 

overvagde att avbryta bojkotten. Styrelsen för Stockholms Arbetarekommun, Sveri- 

ges kanske mest betydande lokala politiska instans. riktade med anledning av dessa 

rykten en vädjan till KF: 

"KF ar det enda foretag som konsekvent uppratthållit bojkotten av sydafrikanska varor se- 
dan aktionen startade 1963. . . . 

KFs konsekventa handlande har i hog grad bidragit till att fasta den svenska opinionens upp- 
marksamhet på regimens fortryck av den afrikanska befolkningen. Stockholms Arbetare- 
kommuns styrelse vadjar till KF att uppratthålla handelsbojkotten mot Sydafrika. . . .''32 

Trots denna och en del liknande framställningar beslöt KF i september 1969 att 

upphora med sin inkopsbojkott. Beslutet var 

KF-ledningen betonade "att några ekonomiska överväganden inte ligger bakom 

beslutet".34 Man underströk att det var servicekravet som vägde tungt. I ett läge då 

bojkotten hade misslyckats att i Sverige och internationellt väcka opinion och aktio- 

ner mot minoritetsstyre i Sydafrika, var det orimligt att fortsatta "privatsanktioner". 

Det fanns inom KF en stark medvetenhet att beslutet var förenat med svåra politis- 

ka avvaganden. Beslutet skulle, anfördes det i en intern promemoria, "kunna upp- 

levas som en framgång av regimen i Sydafrika och till och med användas i pro- 

~ a ~ a n d a n " ~ '  Mot detta gensköts emellertid att "redan dagens förhållande (borde) 

vara en godbit for (Sydafrikas) propaganda: en bojkott som inte det svenska folket 

Mot ett hävande av bojkotten talade också, enligt KF, att ett sådant be- 

slut kunde upplevas av motstandarna mot rasförtrycket i Sydafrika som en mot- 

gång for sin sak. 

Men argumenten för att avsluta bojkotten vägde tyngre än skalen däremot. Konsu- 

menterna hade inte slutit upp kring bojkotten. Konsumkunder hade i tilltagande ut- 



strackning vant sig till den enskilda handeln och dar inhandlat "de förbjudna frukter- 

na". Statsmakterna hade inte låtit sig påverkas av bojkotten. Varken i Sverige eller 

internationellt hade regeringar visat någon handlingskraft i sydafrikafrågan. 

Hade KF stod i ett opinionsläge då man avbröt den sedan 1963 pagaende bojkot- 

ten? Inom konsumentkooperationens egna led - t ex vad avser enskilda föreningar 

och funktionarer - fanns troligtvis ett kraftigt stöd för bojkottens havande. För att 

utrona allmänhetens inställning. företogs den 12-1 6 september 1969 en marknads- 

undersokning i samarbete med Sveriges Radios publik- och programforskningssek- 

t i ~ n . ' ~  Undersokningen företogs alltså efter beslutet om bojkottens havande hade 

fattats. 

Drygt 900 personer intervjuades och huvudresultatet var följande: 

(1) En tredjedel av allmanheten visste om att KF beslutat hava sin bojkott av 

sydafrikanska varor. 

(2) En tredjedel ansåg beslutet riktigt. 

(3) En tredjedel menade att beslutet var felaktigt. 

(4) En tredjedel var tveksam (visste ej) 

Vidare visade undersökningen att personer med högre utbildning i större utstrack- 

ning an lågutbildade betraktade beslutet som riktigt. En tolkning av detta förhållan- 

de kan vara, att flertalet högutbildades traditionella konservatism gjorde sig gallan- 

de också i sakfrågan bojkott eller ej. 

Det fanns ingen entydig tolkning av undersökningsresultatet i fråga om bojkottens 

vara eller inte vara. Visserligen var 113 mot KF-beslutet, men gruppen "tveksamma" 

var stor. Vart horde egentligen personer i kategorin "tveksamma"? För KF- 

ledningen låg emellertid en tolkning av helhetsresultatet rimligtvis nara: Det fanns 

ingen majoritet för en fortsatt bojkott. Därmed hade också folkviljan legitimerat det 

politiskt svåra beslutet att avbryta KF-sanktionerna mot Sydafrika. 

Politiskt engagemang och politikens villkor 
KF-bojkotten 1963-1 969 visar, att det ar svårt, kanske omöjligt, för en folkrorelse 

att på sikt driva en egen "utrikespolitisk linje". Särskilt svårt ar det i fall konkreta åt- 

gärder skall vidtas och aktionen inte enbart begränsas till verbala solidaritetsutta- 

landen. Samma principiella svårigheter föreligger inte sällan för en stat som i en in- 

ternationell omgivning eftersträvar en "egen linje" som saknar stöd hos andra 

stater. 



De stater som förordade sanktioner mot Sydafrika i början av 1960-talet fick inte 

stod av de för en sådan aktion mest betydelsefulla nationerna. Man bedömde det då 

som hart när omöjligt att driva en praktiskt förankrad sanktionspolitik, ty en sådan 

förutsätter alla staters medverkan för att nå sitt syfte. Först då sanktionerna är all- 

omfattande blir de effektiva. Som bekant slöt inte staterna upp unisont, då vissa tjä- 

nade alltför bra på sina förbindelser med Sydafrika. I det laget föreföll sanktionspoli- 

tiken utsiktslös. 

KFs "privatsanktioner" misslyckades. I hög grad skedde så därför att enskild handel 

under tiden fortsatte sin förmedling av sydafrikanska varor. Den frukt som KF inte 

tillhandahöll kom istället att finnas i privatägda butiker. De senare tjänade mer än ti- 

digare på sin försäljning av "förbjuden frukt". 

Internationellt fokuseras en bestämd konflikt vanligtvis under begränsad tid. Utta- 

landen antas och fördömanden av en eller flera parter görs. Ibland vidtas åtgärder av 

ett eller annat slag för att bringa konflikten i fråga till ett slut. Men det finns inte sal- 

lan en tendens till att uppmärksamheten riktad mot en viss konflikt dör ut med ti- 

den, detta oavsett i fall konflikten objektivt fortbestår eller ej. Andra konflikter pock- 

ar på uppmarksamhet och nya konstellationer av stater pekar på vikten att ägna tid 

och möda åt en "ny" konflikt. 

Parallellen till KFs aktion under 1960-talet ar svår att komma undan. Till en början 

agnades en enorm kraft från "aktivisternas" sida åt sydafrikafrågan. KF tvingades, 

troligen i grunden mot ledningens vilja, att företa en bojkottaktion. Åren gick och 

nya konflikter ställdes i centrum i den inrikes utrikesdebatten. Den främsta "nya" 

konflikten blev från och med mitten av 1960-talet Vietnam. Betydande kraft kom nu 

att agnas denna konflikthärd och bl a sokte man i stor utsträckning påverka den 

svenska regeringens inställning och agerande. Tid och kraft räckte så att saga inte 

till för den "gamla" konflikten. Då KF 1965 sökte avbryta bojkotten fanns ännu ett 

politiskt stöd för en fortsatt bojkott. Men fyra år senare var sydafrikafrågan inte 

langre lika engagerande i svenskt politiskt arbete. Rättare sagt, det fanns andra ut- 

rikesfrågor som var mer engagerande. 

Vad galler KF-sanktionerna hotades konsumenternas i och för sig legitima intressen. 

Billig, god och färsk frukt fanns inte att på sedvanligt sätt tillgå. I ett sådant läge 

upplevde många en irritation. Egna och därtill traditionella förmaner hade ryckts un- 

dan. Konsumenternas stöd för bojkotten minskade kraftigt, ty man märkte hur de 

egna materiella intressena plötsligt kom att bli underordnade. KF registrerade snart 

det minskande stodet för bojkotten och detta förhållande avgjorde slutligen bojkot- 

tens ode. Materiella Överväganden tog overhand över till synes abstrakta principer 

rorande manskliga rättigheter. 



Bojkottaktionen byggde ytterst pi3 konsumenternas medvetenhet om varför man ej 

borde ata sydafrikansk frukt. Det var "aktivisternas" uppgift att till allmänheten för- 

medla motiven för aktionen. Av flera skal hade emellertid de verksamma 

kommittéerna svårt att på ett bredare fält föra ut sitt budskap. En viktig förklaring 

härtill var att "aktivisterna" var tämligen fa. Vidare hade de inte en för uppgiften in- 

trimmad organisation till sitt förfogande. Misslyckandet kan alltså till del tillskrivas 

avsaknaden av för politiskt opinionsskapande helt nödvändiga, om ej tillräckliga. för- 

utsattningar: god organisation och under lang tid verksamma agitatörer. 

Aven om bojkottaktionen i strikt mening inte ledde till uppställda resultat, sa hade 

den andock positiva effekter. Den bidrog till att vidmakthalla ett visst intresse för 

och kunskap om förhallanden i Sydafrika. Att sedan människorna och deras folkval- 

da företrädare var svåra att mer bestående engagera, varken kan eller bör skyllas pa 

"aktivisterna" eller KF. 

Betydelsen av 1960-talets sydafrikaengagemang 

Ett vitalt intresse för och engagemang i sydafrikafragan växte salunda fram under 

1960-talet. På ett konkret satt kom manniskor ur olika politiska lager att ta del i ett 

opinionsskapande arbete. Kravet på en statlig bojkott av sydafrikanska varor vann 

dock inte statsmakternas gehör. Under frarnst aren 1963-1 969 genomfördes dar- 

emot en frivillig konsumentbojkott av sydafrikanska varor frarnst frukt. Aktionen för- 

lorade dock under senare hälften av årtiondet sin praktiska förankring. 

Sydafrikafrågan förändrade successivt karaktär under 60-talet. Massmediers och 

"aktivisters" intresse vidgades till att omfatta hela södra Afrika. Förhallandena i Por- 
tugals kolonier och i Rhodesia kom delvis att dämpa uppmärksamheten på Sydafri- 

ka. 

Den aktiva statliga svenska södra Afrika-politiken grundlades pa 1960-talet. Bi- 

stånd till befrielserörelser i denna del av världen började utga. Man initierade ocksa 

ett betydande stöd till offer för apartheidpolitiken. Mer än kanske nagot annat rikt 

vastland tog och tar alltjämt Sverige ställning mot rasatskillnadspolitik och minori- 

tetsstyre. De fasta opinionsyttringarna i olika frågor rörande södra Afrika under före- 

gående årtionde, skapade en folkligt förankrad grund för statsmakternas officiella 

politik. Dagens svenska södra Afrika-politik har saledes i hög grad sina rötter i 
1960-talets starka engagemang. 



Ekonomiska relationer 

Politik och utlandsrelationer 

"Handelspolitiken betingades först och sist av ekonomiska överväganden och reali- 

teter, dess historia är i vida högre grad den ekonomiska politikens an utrikespoliti- 

k e n ~ " ~ *  Med denna karaktäristik av vissa av mellankrigstidens svenska omvärldsre- 

lationer fångar Erik Lönnroth, göteborgsprofessor i historia, viktiga element också i 

vår tids förhållande till främmande makter. Regering och riksdag har nedsatt sådana 

regler for de ekonomiska förbindelserna med omvärlden, att Sveriges traditionsenli- 

ga anslutning till frihandelstänkandet bevaras. 

Handel såval som företagens utlandsinvesteringar bildar en grund för svenskt val- 

stånd. Med den bakgrunden har statsmakterna tillerkänt naringslivet en betydande 

frihet i dess ekonomiska förehavanden med och i utlandet. Den politiska debatten ar 

vad avser de ekonomiska utrikesfrågorna, i själva verket till stor del inriktad på hur 

foretagen skall stimuleras till ytterligare exportanstrangningar och erovringar av ut- 

landska marknader. 

En redogörelse för och diskussion om Sveriges ekonomiska relationer med Sydafri- 

ka måste utgå från ett allmant perspektiv, nämligen vårt lands beroende av ekono- 

miska förbindelser med omvärlden i stort. "Fallet Sydafrika" kan då mera menings- 

fullt behandlas och statsmakternas tveksamhet till ingrepp i förbindelserna mellan 

Sverige och Sydafrika framträder i klarare dager. Efter en kort presentation av Sveri- 

ges internationella beroende skall vi berora hur statsmakterna och naringslivet ser 

på de ekonomiska relationerna med Sydafrika. Därefter. och denna del utgör lejon- 

parten av avsnittet, behandlas handel med och investeringar i Sydafrika. 

Sveriges internationalisering3' 
Den svenska exporten svarar för i runda tal en fjärdedel av den sammanlagda pro- 

duktionen. Vid en internationell jarnförelse framstår Sverige därvidlag som ett i hög 

grad utrikeshandelsberoende land. Industrinationer som USA, Japan, Storbritannien 

och Frankrike uppvisar ett mindre exportberoende, medan t ex Hollands och Norges 

export har en storre andel av bruttonationalprodukten än vad som är fallet med 

Sverige. 



Diagram 5. Exportens sysselsattningsskapande effekt 1972. 

Exporten under 1972 gav arbete åt ca 526 000 svenskar. Kartans sifferuppgifter an- 
ger olika exportmarknaders sysselsattningsskapande effekt, raknad i antal personer, 
utjämnat till närmaste hundratal. Endast nationella exportmarknader overstigande 
25 mkr har medtagits separat. 
Källa: Sveriges Industriförbund. 

Exportindustrin ger intäkter som i sin tur möjliggör valståndslandets import av varor 

och tjanster, u-landsbistånd och invånarnas allt flitigare resande till solflödande 

strander i Spanien och Portugal. Den svenska exporten skapar direkta sysselsatt- 

ningstillfallen for hundratusentals invånare, och an fler får indirekt sin utkomst tack 

vare den försorjning som exportindustrin ger upphov till. Industriförbundet uppskat- 

tar, som framgår av diagram 5, att exporten 1972 gav direkt sysselsättning åt inte 

mindre an 526.000 svenskar inom industrin, jordbruk, transportvasende, bankva- 

sende och liknande näringar. Sverige har i förhållande till sin befolkning en framtra- 

dande plats i varldshandeln. Ungefar 2,5 % av världshandeln faller på vår lott, med- 

an befolkningsandelen endast ar några tusendelar. 

Vid internationella konjunkturnedgångar påverkas snabbt det svenska folkhemmet. 

Våra mojligheter att exportera till köpvilliga marknader utomlands sjunker vid såda- 

na tillfallen. Som en följd av detta vaxer arbetslösheten och investeringarnas av- 

kastning sjunker. Utrikeshandeln utgor således en navelsträng som forser vårt land 

med ett for valståndet helt avgorande näringsutbyte med omvarlden. 



Diagram 6. Etabler~ngsär och reglon for nyt~llkomna svenska dotterbolag (bllver- 
kandel i utlandet. 

U = utanfor Europa 

= i Europa 

Kal la Underlag for diagrammet fran Swedenborg, sid 48. 

Sveriges kontakter med omvärlden inskränker sig emellertid inte enbart till varu- 

och tjänsteexport. Sedan lång tid tillbaka har svensk industri - i likhet med många 

andra rika nationers - sökt sig bortom landets gränser. En rad ofta geniala upp- 

finningar i kombination med ekonomisk vidsynthet och dynamiska företagsledare 

har legat till grund för denna expansion. Svenskt kunnande och kapital har på så sätt 

fortplantats till andra länders naringsliv. Denna process är långt ifrån en historisk 

foreteelse. Mer än någonsin har den aktualitet för svensk samhällsekonomi. Interna- 

tionaliseringen av svensk tillverkningsindustri illustreras i diagram 6. Under åren 

1966 till 1970 kom således 146 nya producerande dotterföretag i utlandet att 

fogas till svenska moderföretags ägandesfär. Sett ur ett längre perspektiv innebar 

1960-talet och de första åren av innevarande årtionde en våldsam framryckning för 

svenskt naringsliv på utlandsfronten. Ett annat sätt att belysa detta förhållande åter- 

finns i diagram 7. Riksbanken ger, som framgår, varje år klarsignal för ett växande 

antal miljoner kronor att föras ut ur landet och placeras i anläggningar utomlands. 

Antalet anstallda i svensk tillverkningsindustri utomlands växte sålunda under före- 

gående årtionde från 105 000  til 182 000  personer. Lägger man till denna summa 



Diagram 7. R~ksbankens beviljade tillstånd for kapltalutforsel. 
(Beviljat belopp for resp. år, i milj. kr.) 

Kalla. Fullmaktiges i Riksbanken avgivna Forvaltningsberattelse for år 1972, sid. 105. 

Anm.: Från och med 1961 ingår i beloppen aven sådana utlandsinvesteringar som 
financerats genom upplån~ng i utlandet. 

också forsaljningsbolagens anstallda, så torde antalet utlandsanstallda i svenskt 

naringsliv uppgå till ungefar en kvarts miljon människor (1 970). Detta innebar att 

var femte anstalld i svenskagda industriföretag återfinns i utlandet. 

Merparten av utlandsindustrin och forsörjningsbolagen ar etablerade i ekonomiskt 

rika lander. EG-staterna utgör således tillsammans med USA, Norge, Portugal och 

Kanada de viktigaste värdlanderna för svenska utlandsföretag. Vad galler u- 

landerna ar det framst Argentina, Brasilien, Indien och Mexico som härbärgerar 

svensk foretagsamhet. Det ar dock EG-länderna och Nordamerika som ar huvudmå- 

let for svensk utlandsindustri och detta förhållande kommer att bestå, sannolikt ock- 

så att accentueras. 

Samtidigt som svensk industri gör framsteg utomlands, okar de utländska före- 

tagens etablering i vårt eget land. Enligt Industridepartementet existerar för narva- 

rande ungefar 800 utländska företag i sverigeP0 Av dessa ar 200 tillverkande före- 

tag, medan resten återfinnes på försäljnings- och servicesidan. Under tiden 

1965-1 970  okade antalet anställda i dessa företag från 4,4 % till 6,2 % av det tota- 



la antalet sysselsatta inom industri- och handelsföretagssektorn. Det svenska 

naringslivet får alltså uppleva en vaxande utländsk etablering i 'sitt hemland'. Med 

detta folier inte sällan en hårdnande konkurrens på den inhemska marknaden. Ett 

okande antal svenskar - f n ca 100.000 personer - erbjudes försörjningstillfalle ge- 

nom att icke-svenska arbetsgivare bedriver produktion och försäljning i landet. 

Sveriges ekonomi undergår således en fortskridande internationalisering. Denna tar 

sig konkret uttryck i att svensk foretagsamhet i allt snabbare takt etablerar sig i 

frammande lander. Vårt lands portar öppnas i sin tur för vaxande utländskt agande 

av produktionstillgångar. Konjunkturerna i Sverige är intimt beroende av det ekono- 

miska laget utanför granserna. En annan och viktig del av samlivet ar exporten. Den- 

na vaxer, liksom importen, år från år. Näringslivet och statsmakterna har ett gemen- 

samt intresse av att stimulera exporten och söker, inte sällan gemensamt, nya mark- 

nader for vara  rod dukter. 

På utrikespolitikens område innebar det internationella ekonomiska beroendet en 

granssattande omstandighet. Detta ar dock inte liktydigt med att vårt land ar klav- 

bundet, utan det finns utrymme for "eget" agerande. Men ofrånkomligt bestammes 

det utrikespolitiska beslutsfattandet i inte obetydlig utstrackning av ekonomiska 

realiteter i omvarlden. Till dessa måste raknas nodvandigheten av att tillåta och sti- 

mulera svenska foretags anstrangningar och etableringar utomlands. Den under 

varen 1974 uppkomna energikrisen har som bekant bl a sitt ursprung i arabstater- 

nas onskan att politiskt påverka Israel-vanliga nationer. Det forefaller inte otankbart, 

att Sverige liksom andra nationer, kan komma att  pA sikt omprova sin installning till 

Israel som en foljd av de oljerika staternas agerande. Vårt starka beroende av olja 

skulle alltsä indirekt kunna tankas bestamma utrikespolitiken vad beträffar install- 

ning ti l l  och agerande gentemot staten Israel. 

Statsmakterna mäste i sitt beslutsfattande ta skalig hänsyn till vara ekonomiska in- 

tressen i och med utlandet, t ex vad galler de svenska foretagens utlandsaffarer och 

darmed ocksä ti l l  bl a sysselsattningen har hemma. Ofta kritiseras statsmakternas 

underlätenhet i detta avseeende. Kritiken kommer därvidlag inte enbart från 

naringslivets foreträdare. Nils Kellgren, f d LO-utredare och numera tidvis verksam 

inom ILO, levererar en hård kritik mot  socialdemokratin: 

"Ska arbetarrorelsen i vårt land återfå sin forna stallning och erovra fortroendet tillbaka kan 
det aldrig ske på annat satt an via en realistisk bedomning av vårt lands stallning och mojlig- 
heter i en alltmer internationaliserad varld. Det ar denna bedomning som saknas. Var finns 
de internationella perspektiven i dagens debatt7 Var finns bedomningen av vårt lands fram- 
tid mot bakgrunden av den pågående marknadsuppdelningen? 

Istallet diskuteras den grona vagen, det decentraliserade samhallet, byalag och inflytande på 
grasrotnivå, nar vår framtid bestamms av SKFs planlaggning i Bryssel, Volvos bilfabrik i 
USA, Atlas Copcos utvecklingscentrum i Lausanne . . . 



Sveriges framtid ar inte langre Sveriges egen utan en del av Vasteuropas och hela den in- 
dustrialiserade varldens. Görs något som varaktigt skadar Sveriges konkurrenskraft blir den 
skora tråden på vilken var standard hänger annu skörare.. . 

Vi kan blott utgå ifrån att detta utlandsberoende blir allt storre med proportionsvis minskade 
mojligheter for en egen sjalvstandig politik."4' 

Statsmakternas handelspolitik, bojkotter och Sydafrika 
Sverige har, vilket statsmakterna och näringslivet är eniga om, ett påtagligt in- 

tresse av en fri varldshandel och en allmänt accepterad rätt till utländska företagse- 

tableringar i varldens Iander. På sikt gagnas vår svenska välfard av en sådan världs- 

ordning. De politiska beslutsfattarnas ingrepp i våra ekonomiska omvarldsrelatio- 

ner syftar ofta till att hjälpa svenskt företagsamhet och endast undantagsvis till att 

begransa dess mojligheter. Regeln och accepterandet av dess konsekvenser är klart 

uttalad: Naringslivet skall exportera till s5 manga främmande marknader som det 

overhuvud gär och om nodvandigt, investera i anläggningar i frammande Iander. Det 

ar undantagen från denna allmänna regel som måste motiveras, inte regelns gene- 

rella tillampning. 

Den politiska makten ar återhållsam beträffande kritiken av främmande länders 

sociala och politiska förhallanden. Sverige har traditionsenligt sökt tillämpa uppfatt- 

ningen att inte blanda sig i andra staters inre angelägenheter. Ett skal för denna in- 

stallning ar naturligtvis att vi själva inte onskar att främmande makter skall ingripa i 

vårt samhallsliv. 

Ocksä radslan for att aventyra utländska marknader gor Sverige återhällsamt vad 

galler kritik av andra lander. Moraliska och politiska fördömanden av förhållanden i 

vär omvarld kan, men behöver naturligtvis inte, innebära att köpmotstånd mot  

svenska produkter vaxer fram. "Forst kommer käket sen moralen" är den Brechtut- 

saga som galler mänga nationers utrikespolitik, även for svensk. 

Sverige ar en liten nation. For utrikespolitikens vidkommande har detta haft betydel- 

se. Sedan läng tid tillbaka värnar den politiska makten om småstaters rätt i varlden. 

Stormakter får inte, enligt den svenska synen, styra och ställa egenmäktigt. Interna- 

tionella rattsregler ar ett  instrument for att säkra en ordnad värld. Leoalismen har 

mot den bakgrunden blivit en rod träd i svensk utrikepolitik. Rättsregler skall styra 

urnganget mellan nationerna i varlden. Dessa regler skall tillämpas strikt och själv- 

fallet ocksä efterlevas. Stadgas således i en världsorganisations artikel 39 att dess 

sakerhetsräd skall besluta o m  bindande sanktioner, så skall det också ske i den ord- 

ningen. Det ar sakerhetsrädet och ingen annan part eller institution som skall skrida 

till beslut i frägan. Legalismen kan medverka ti l l  att mota undan tendenser till en 

anarkistisk varldsordning. Inte sällan protesterar sålunda Sverige mot förhållanden i 



främmande Iander först nar det ar uppenbart att folkrätten och mera specifika kon- 

ventioner har åsidosatts. 

Den legalistiska principen kan ibland befinnas i dålig samklang med Önskvärda 

"moraliska" utrikespolitiska ställningstaganden. Nar t ex regeringen uttrycker ogil- 

lande av ett annat lands in- eller utrikespolitik, så ar de praktiska möjligheterna för 

verkligt agerande begränsade. Sverige avbryter således inte sina diplomatiska för- 

bindelser som en demonstration, på sin höjd kallas en ambassadör hem för "konsu- 

lationer". Sverige eftersträvar istället åtgärder som står i överenstammelse med vad 

som stadgas för och tillåtes enligt "internationell konfliktlösning". Det förefaller 

emellertid troligt att Sverige framgent kommer att få an större svårigheter vad angår 

rågången mellan legalism och moral i sin utrikespolitik. En alltmera medveten opi- 

nion kommer att kräva ett, jämfört med idag, starkare inslag av politiska vardering- 

ar, t ex avståndstagande från ett visst land, i framtidens utrikespolitik. Detta kan, 

men behöver givetvis inte, leda till mycket svåra avvaganden i det utrikespolitiska 

beslutsfattandet. 

Internationellt ekonomiskt beroende ar, som resonerats om tidigare, sammanfatt- 

ningsvis en av de faktorer som har inflytande på den svenska utrikespolitikens ut- 

formning. Vidare är Sveriges egenskap av en i världssammanhanget liten nation en 

omständighet av betydelse. Småstaten Sverige har verkat starkt för en värld karak- 

täriserad av ett tillstånd dar internationell ratt reglerar interrelationerna. 

Bojkottinstallning 
Regeringens uppfattning är alltså att Sverige skall handla med och investera i andra 

Iander, oavsett deras samhallssystem. Undantaget från denna regel ar, som berörs 

utforligare nedan, då FN stadgeenligt har infört sanktioner. Ekonomiska förbindelser 

med ett visst land innebar ingalunda att Sverige nödvändigtvis sympatiserar med 

detta lands samhallssystem. 1922 diskuterades i riksdagens andra kammare frågan 

om ett handelsavtal med Ryssland. Den socialdemokratiska regeringens forslag till 

avtal utsattes för hård kritik från de borgerliga partierna, man anklagade regeringen 

Branting for att blunda för terrorn i Ryssland. Regeringsförsvaret formades till en 

deklaration som äger gilitghet aven för 1970-talets socialdemokrati: 

"'Jag vill tillagga att det knappast ar i enighet med sanning och redbarhet nar man mot oss 
riktar beskyllningen for att ha velat kurtisera sovjetregeringen, mot oss som dock i det före- 
gående alltid har bekampat och som alltid kommer att bekampa hela den åskådning som har 
varit barande for sovjetregeringen, mot oss som har partivanner, kamrater av samma upp- 
fattning, som har jagats av sovjetregeringen, mot oss som också idag, och det kanner jag för 
min del behov att saga ifrån, orubbligt och energiskt vidhåller och upprepar vår flammande 
internationella socialdemokratiska protest mot det satt varpå våra meningsfrander darborta 
behandlas. Jag ber, herr talman, att få saga, att vi under sådana forhållanden undanber oss 



att framstallas som den som under bugningen för sovjetregeringen velat med fjaskande jubel 
vara artiga mot denna. Sådana synpunkter har varit och är oss helt främmande."42 

Sveriges ekonomiska förbindelser med omvärlden resulterar i kontakter med olika 

Iander. Det är, menar regeringen, under sådana omständigheter oundvikligt att vårt 

land kommer att  upprätthålla utbyte även med Iander, vars samhallsordning flertalet 

av de svenska medborgarna tar avstånd från. 

Vid den socialdemokratiska partikongressen 1972 avvisades bl a en motion o m  en 

restriktivare politik vad gäller företagens förbindelser med utlandet. Kjell-Olof Feldt, 

handelsminister i den sittande regeringen, förde fram regeringsmotivet för avslag på 

motionen: 

"Vi kraver av de svenska foretagen att de ska exportera. Nästan 90 % av hela den svenska 
exporten kommer från 200 företag - de 200 största företagen i landet. Vi kräver alltså att 
dessa foretag ska exportera, och det betyder att de exporterar hälften av sin totala pro- 
duktion. Då kan vi inte garna saga till dem att s8 länge ni producerar i detta land ar ni fria att 
skicka varorna vart ni vill, men skulle ni komma p8 idén att satta upp försäljningsbolag, ex- 
portorganisationer eller produktionsforetag i andra Iander får ni inte gora det. Begär vi att 
foretagen ska vara internationella i sin produktion miste vi också acceptera ett visst mått av 
internationalism också i sjalva foretagen. 

Det andra ar att vi måste stå fast vid principen att vi bedriver handel med alla Iander - en- 
dast sanktioner efter beslut av Forenta Nationerna medfor undantag härifrån. Varje annan 
princip skulle fora oss till omöjliga lagen, eftersom vi i varje situation kan finna antipati eller 
sympati for olika regimer. Dessutom: ingen regim är evig och oföranderlig - system kan for- 
andras. 

Med de bäda principerna i botten - att vi måste acceptera att de svenska foretagen har ut- 
landsengagemang och att vi avser att bedriva handel med andra lander - ar det inte så lätt 
att i motionens anda ge sig på ut~andsinvesteringar."~~ 

Fallet Sydafrika 
Sveriges forbindelser med Sydafrika måste ses i ett  brett perspektiv, nämligen uti- 

från den allmanna syn som vårt land företräder vad gäller omvärldsrelationer. Rela- 

tionerna till Sydafrika bestämmes liksom förhållandet till övriga Iander, b l  a av "eko- 

nomiska overvaganden och realiteter". 

Den socialdemokratiska regeringen tar eftertryckligt avstånd från den rådande sam- 

hallsordningen i Sydafrika. Djup orättvisa och befolkningsmajoritetens underkastel- 

se forharskar i Sydafrika. En sådan ordning vänder sig svensk arbetarrörelse starkt 

emot. I många sammanhang har under lång t id regeringen deklarerat sin avsky för 

det vita Sydafrikas politik. 



I några speciella avseenden har regeringen konkret gett stöd till offer för och mot- 

ståndare ti l l  apartheidpolitikenP4 Däremot ser sig regeringen inte kunna genomföra 

ett stopp for de svenska reiationerna, t ex de ekonomiska, med Sydafrika med mind- 

re att åtgarder vidtas internationellt och att  de genomförs samfällt av världens 

nationer. 

Under 1960-talets stundom intensiva diskussioner i FN och i vårt eget land, har 

regeringen konsekvent intagit den ståndpunkten, att en bojkott mot Sydafrika måste 

ha ett betydande internationellt stöd för att  vara meningsfull. FNs säkerhetsråd skall 

enligt stadgan fatta bindande sanktionsbeslut. Då så ännu inte har skett, trots krafti- 

ga påtryckningar från FN-majoritetens medlemmar, har Sverige inte sett anledning 

till ensidigt iscensatta statliga bojkottaktioner. Regeringen understödde och under- 

stodjer fortfarande tanken på universiella FN-sanktioner mot Sydafrika: 

"Sverige tillhor de stater, som i princip anser det riktigt och nödvändigt att tillgripa ekono- 
miska sanktioner i syfte att få slut på Sydafrikas rasåtskillnaspolitik. Sadana åtgärder kräver, 
for att bli effektiva, de viktigare handelslandernas deltagande."45 

Det skall dock fogas ti l l  denna bild, att  regeringen sannolikt ser en del svagheter i en 

strategi som syftar ti l l  en total isolering av Sydafrika. På uppdrag av socialdemokra- 

tiska partistyrelsen utarbetade Kaj Björk 1965 en skrift o m  Sverige och Sydafrika. 

Har anfors, och denna uppfattning delade den svenska regeringen, betänkligheter 

mot en isoleringsstrategi som syftar till en fullständig isolering av Sydafrika: 

"Det ar naturligt att indignationen over apartheid-politiken på många håll leder till slutsatsen 
att en isolering av Sydafrika bor genomforas konsekvent på alla områden. Man bor dock ha 
klart for sig att en sådan taktik har vissa svagheter. Om man fullföljer isoleringen genom att 
t ex avbryta de diplomatiska forbindelserna med Sydafrika, berovar man sig dels en mojlig- 
het att observera utvecklingen inom landet, dels chansen att på diplomatisk väg paverka den 
sydafrikanska regimen, t ex nar det galler att formå den till enstaka eftergifter i humanitär 
riktning. For olika institutioner och organisationer kan det vara en besvarlig bedomningsfrå- 
ga om man påverkar utvecklingen mest genom en isoleringspolitik eller genom att utnyttja 
sina kontakter for att klargöra varldsopinionens styrka."46 

M o t  dem som hävdar att Sverige i demonstrationssyfte skall genomfora en statligt 

initierad och övervakad bojkott, genmäldes i den socialdemokratiska programskrif- 

ten: 

s ven om man inte tror på att en enstaka stats bojkott mot Sydafrika skulle ha någon ome- 
delbar inverkan på apartheid-politiken. kan man mojligen havda att en sadan bojkott skulle 
tjana ett demonstrationssyfte. Men det finns flera invandningar mot en politik, som går ut på 
att man skall bojkotta ett land enbart for att demonstrera sitt ogillande av vederborande 
lands regim och allmanna politik. 

Det blir svårt att motivera varfor man inte skall genomfora liknande bojkotter mot andra lan- 
der, vilkas politik i speciella situationer framkallar stark indignation. Visserligen har Sydafri- 



kas politik blivit sarskilt skarpt fordomd, men mänskliga rättigheter trampas under fötterna 
också i många andra länder. Om man aberopar moraliska skal för statlig bojkott mot ett land, 
riskerar man lätt anklagelser för dubbelmoral, sa länge man inte ar beredd att ocksa bojkotta 
andra stater, vars regimer uppträtt moraliskt förkastligt. I praktiken är det inte rimligt att 
forsoka reglera utrikeshandeln efter graden av sympati för de stater man handlar med. En 
sådan politik skulle ocksa sta i strid med fastslagna regler for världshandeln och för interna- 
tionellt ekonomiskt samarbete, som forutsatter att endast FN:s sakerhetsrad kan besluta om 
bojkottåtgarder. For smastater som Sverige ar det sarskilt angelaget att respekten för gallan- 
de regler på dessa omraden inte undergraves. 

Beslut av enstaka stater att bojkotta Sydafrika ar snarast agnade att forsvara genomförandet 
av effektiva internationella sanktioner. Alla undersokningar tyder p8 att sadana saktioner 
behover genomforas samtidigt och snabbt av alla berorda stater, om man skall hoppas på 
någon vasentlig verkan. I annat fall far Sydafrika sarskilt goda mojligheter att anpassa sig 
genom att overfora sin tidigare handel med det bojkottande landet till nagot annat land eller 
genom att igångsatta en ersattningsproduktion. Detta ar ocksá i praktiken vad som hänt i 
samband med vissa staters b~jkottaktioner."~' 

Den socialdemokratiska regeringen hyste emellertid förståelse för de "privatsanktio- 

ner" som genomfördes i Sverige på 1960-talet av b l  a konsumentkooperationen. 

Dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson, uttryckte nyligen i ett W-program om 

Sveriges roll som varldssamvete, som sin standpunkt att: 

" . jag inte ville vanda mig mot separata aktioner. KF gjorde exempelvis en sadan aktion 
och jag tyckte att rnanniskor som reagerade mot valdet gentemot dom svarta i Sydafrika 
skulle få tillfalle till en moralisk utlosning for denna sin syn p6 vad som intraffade darnere. 
Och foljden blev att jag sjalv och min familj inte kopte sydafrikansk frukt . . . Men a andra si- 
dan var den reaktionen inte sa allman att KF kunde uppehalla dessa sina privatsanktio- 
ner . ."48 

Svenska foretags investeringar i Sydafrika är, enligt regeringens betraktelsesätt. en 

konsekvens av de spelregler som existerar för näringslivet i vårt land. Man beklagar 

att foretagen ökar sin aktivitet i Sydafrika. Därigenom bidrar företagen ti l l  att in- 

vestera i apartheidsystemet. Det finns enskilda företag som tillfrågat regeringen om 

dess uppfattning då en expansion eller nytablering i Sydafrika har varit aktuell. Vid 

sådana tillfallen sägs regeringen ha avrått från etableringen, men inte haft möjlighet 

att falla tillbaka på lagstiftning som förbjuder företagen att verka i Sydafrika. 

Det finns idag tecken som tyder på att regeringen överväger en eller annan form av 

skarpt overvakning vad gäller investeringar i delar av södra Afrika. Den under 1973  

tillsatta utredningen om multinationella företags verksamhet i Sverige skall också 

studera vilka åtgarder som kan vara aktuella för att reglera svenska investeringar 

utomlands. 

Krister Wickman, forutvarande utrikesminister, förklarade i september 1973  i sam- 

band med utlackta planer rörande ett delägt svenskt företags etablering i Mocambi- 

que: 



"Svensk medverkan till investeringar i portugisiska kolonier ar utomordentligt olycklig. De 
blir automatiskt ett led i Portugals kolonialpolitik och borde inte komma till stånd. Den ut- 
redning som pågår om utlandsinvesteringar ska inte bara behandla hur de påverkar syssel- 
sattningen har hemma. Den skall också komma med förslag om eventuella utrikespolitiska 
motiv for att stoppa svenska utlandsinvesteringar. Den nya lagen, som inte kan bli färdig 
forran tidigast nasta år, kommer att stoppa svenska investeringar i en del områden. I dagsla- 
get bedomer jag att det galler de portugisiska kolonierna, Rhodesia och Namibia, men dare- 
mot inte ~ y d a f r i k a . " ~ ~  

Sydafrika uteslutes ur den tänkbara kretsen av stater som eventuellt blir förbjudna, 

darfor att: 

"Det racker ej med att landet ar en diktatur, det måste ocksa vara föremål för sanktioner el- 
ler rekommendationer om åtgärder från FN. Det kommer alltså inte bli en regimbedömning 
for varje svensk utland~investering."~~ 

Regeringen ar således, enligt Krister Wickman, beredd att  på allvar Överväga att  för- 

bjuda svenska investeringar i vissa Iander. Den nya ordningen - att det kan räcka 

med en rekommendation från FNs sida och ej som förut ett  beslut av säkerhetsrådet 

- utrikesministerna antydde, förefaller dock oförenlig med traditionell svensk håll- 

ning i sanktionsfrågan. Det bör vidare konstateras, att regeringen kan tanka sig för- 

bud mot investeringar i sådana Iander i södra Afrika som Sverige idag inte har några 

i. Däremot räcker det inte med FNs mer an elva år gamla rekommendation o m  at t  

avstå från ekonomiskt samarbete med Sydafrika, för att  regeringen skall skrida till 

handling. 

Regeringens dilemma angående Sydafrika är uppenbart. De ekonomiska förbindel- 

serna kan inte avbrytas förrän ett bindande FN-beslut finns. Då ett sådant nu lyser 

med sin frånvaro, ar det inte heller aktuellt att påbjuda svenska statliga sanktioner. 

En bojkott mot  Sydafrika utan internationell förankring skulle lätt kunna leda till att  

krav reses o m  svensk bojkott mot  t ex USA, Sovjetunionen, Spanien, Osttyskland, 

Israel, Grekland och Kuba. 

Samtidigt som regeringen inte ser sig kunna införa sanktioner mot  Sydafrika pa 

egen hand, ger man stöd ti l l  åtminstone en rörelse som med väpnade medel avser 

att ctorta regimen i Sydafrika. I en TV-intervju vidgår statsminister Olof Palme rege- 

ringens dilemma: 

"Palme: Vi har ju till exempel kritiserats for vårt stöd till befrielserorelserna i sodra Afrika, 
men det finns en klar FN-resolution dar FN-medlemmarna uppmanas att ge befrielserörel- 
serna stod. 

Mollerstedt (producent): Samtidigt så pågar ju svensk industrietablering i det land som vi sa 
att saga motarbetar genom vårt stöd till befrielserorelserna. Ar inte det ett dilemma? 



Palme: Det ar klart att det är ett dilemma, men i det ögonblick vi har gatt med pa frihandel 
och etableringsratt, möjligheterna för svenska företag att lana p3 den internationella mark- 
naden, så är det någonting vi inte kan f~rhindra".~' 

Regeringen bedömer en svensk bojkott utan tillsvarande internationella sanktioner 

som ett ineffektivt satt att söka andra på Sydafrikas inre förhallanden. Andra stater 

skulle nämligen snabbt och tacksamt ta över svenskt handelsbortfall och nedlagda 

fabriker. 

Näringslivet, utrikespolitik och Sydafrika 
Svenskt näringsliv skams inte för sitt engagemang utomlands. Tvärtom. manga 

foreträdare ar stolta över sina exportframgångar och utlandsetableringar. Trots en 

hårdnande varldsmarknad hålles ställningarna. Allt oftare ger emellertid företagsle- 

dare uttryck för en allmän oro. Den socialdemokratiska regeringen stör de ekono- 

miska förbindelserna med omvärlden genom sina radikala och menar man, ofta o- 

overtankta uttalanden i tid och otid. USA, Grekland, Portugal och Sydafrika anförs 

som exempel på lander om vilka regeringen kunde uttalat sig mera hovsamt. Allra 

helst, menar många företagare, borde naturligtvis regeringen avsta från att angripa 

frammande landers politik, särskilt deras inrikesförhållanden. 

Naringslivets kritik av regeringen begränsas emellertid inte enbart till utrikespoliti- 

kens revir. Man säger sig inte sällan uppleva ett olustigt klimat i Sverige. Skattela- 

get, kreditsituationen och den allmänt hårda statliga regleringen bidrar till, anser 

foretagare-representanter, en frånvaro av näringslivets föryngring, förnyelse och för- 

bättring. Sverige likriktas allt mera, och utrymmet för att tycka och verka sjalvstan- 

digt minskar: 

"Det mäste bli hogre i taket i den svenska storstugan. Det maste finnas plats för mer an en 
åsikt i taget. Vi mäste kunna acceptera att det inte bara finns en utan manga sanningar. Vi 
måste acceptera att vår varld ar oerhort komplicerad och varldsproblemen mangfasetterade 
och att det inte går att fånga verkligheten i enkla slagord. De fruktansvärda förenklingar som 
den schweiziske historikern Jacob Burchardt talar om, hur alltfor länge fatt dominera den 
svenska scenen . . . 

Om vär demokrati skall hålla, måste vi kunna fritt analysera och diskutera, och göra det med 
respekt for meningsmotstandare."52 

Långt ifrån alla företagsledare ar emellertid i grunden missnöjda med regeringens 

in- och utrikespolitik. Gyllenhammar, Werthén, Bonde och deras likar inom storföre- 

tagandets exklusiva klubb kan givetvis tanka sig en an mer näringsvänlig politik an 

dagens. De har å andra sidan under socialdemokratiskt fögderi fått uppleva, till skill- 

nad kanske från medelstora och smA företagare, ratt lysande arsbokslut och nöjda 

bolagsstammor. 



Naringslivets inställning till vilken linje som bör följas i det utrikespolitiska agerandet 

från statsmakternas sida, ar i princip lätt  att teckna: Sverige skall handla med alla 

nationer oavsett deras politiska karaktär. Svenska företag skall vid behov investera i 

framrnande Iander utan att snegla politiskt p3 värdlandets inrikespolitiska scen. En- 

dast då svenska regeringen och riksdagen beslutar o m  att  vissa Iander skall bojkot- 

tas, finns det skal att avbryta förbindelserna. Saledes skall Sverige ha ekonomiska 

relationer med t ex Sydafrika, ty  beslut o m  förbud finns inte. 

Det finns inte så få inom näringslivet som hävdar att svensk utrikespolitik ar skenhe- 

lig och uppvisar en dubbelmoral. Göran Ohlin, tidigare Industriförbundsexpert i in- 

ternationella frågor och numera professor i nationalekonomi, uttrycker i en intervju 

inte endast sin utan också många företagsledares syn: 

"Det finns i den svenska utrikespolitiken element, som jag har svart att acceptera. Jag van- 
der mig i synnerhet mot nágot jag finner moraliskt ohederligt, kalla det kanske dubbelmoral 
eller Sveriges ästundan att framstå som varldssamvetets rost. Lat mig ta ett exempel for att 
illustrera vad jag menar. 

Vårt land ger ett visst stod till olika frihetsrorelser i Afrika. Dessa splittrade rorelser hotar 
knappast den bestående ordningen i denna del av varlden. Ingen stormakts intressen hotas 
heller. Deh enda som sker, ar att vi retar och irriterar sadana regeringar som Portugal och 
Sydafrika. Vårt stod till frihetsrorelserna ar helt marginellt. Varfor ger då regeringen bistand 
till dessa paramilitara organisationer? En vasentlig forklaring ar val att man vill blidka en liten 
aktiv hemmaopinion som i naiv valmening driver p 3  i frågan. Vidare - och framfor allt - ar ett 
stod till dessa rorelser helt ofarliga for oss. Regeringen har aldrig overvagt att ge stod till de 
grupper i oststaterna, som kampar for frihet och oberoende. Inte heller ar det svårt att rakna 
ut varfor. 

Men om nu vår regering vill fora en "moralisk" utrikespolitik, borde den vara beredd till att 
vidtaga starka åtgarder vad avser exempelvis sodra Afrika. Regeringen skulle helt enkelt fat- 
ta ett politiskt beslut on7 att svenska foretag inte far verka eller investera i dessa lander som 
Sydafr~ka, Rhodesia, eller de portugisiska kolonierna. Om vi bortser från Rhodesia- 
sanktionerna, som inte representerar ett svenskt iniativ utan ett FN-beslut. sa tycks rege- 
ringen helt enkelt inte våga tillgripa radikala Atgarder. Istallet skyller man garna p6 enskilda 
foretag, som får bara skuld for sin verksamhet i dessa lander. Det borde vara regeringen som 
oppet och arligt deklarerar den svenska utrikespolitiken och inte flirtar med ideer som den 
inte vägar fullfolja Naringslivet i värt land varken vill eller bor fora en egen utrikespolitik utan 
foljer de regler som i demokratisk ordning fattas i detta land."53 

Ohederligheten i svensk utrikespolitik, enligt Ohlin, bestar i att  regeringen sänder 

bistånd och uttalar sig i situationer som för vart lands valfard ar ofarliga. Regeringen 

vill upptrada som varldssamvetets rost utan att ta de egentliga kostnaderna för ett  

riktigt konsekvent handlande. Ambassadör Sven Dahlman, Industriförbundet, ar 

inne på samma tankegång fast med en något annorlunda utgångspunkt: 

'"Vad vi moter i dagens Sverige ar brist på balans, brist p3 konsekvens i våra moraliska reak- 



tioner infor fortryck och tyranni i skilda delar av världen. Varför ar det sa tyst om vad som 
sker i de tre smä republikerna p3 andra sidan Östersjön. valdförda, förtryckta, berövade sin 
nationella existens,"" 

Regeringen ar ensidig i sitt fördömande av förhållande i omvärlden. De kommunis- 

tiska staternas förtryck undslipper den socialdemokratiska skärselden. Varför skall 

då t ex Sydafrika kritiseras? Ar Sydafrikas inre förhållanden verkligen mer mot- 

bjudande an t ex Sovjetunionens eller Osttysklands? 

Sveriges relationer till Sydafrika önskar många inom näringslivet inte diskutera eller 

belysa offentligt. Man anser att de ståndpunkter som förs fram från näringsidkarnas 

sida f o ~ r a n g s  i den allmänna debatten, och inte minst massmedierna gör sig skyldi- 

ga till grova forenklingar och forvanskningar i detta avseende. 

Ett återkommande tema i naringslivets "sydafrikadebatt" ar vilken part som skall 

besluta om åtgärder, t ex avbrytandet av förbindelser med annan stat, på utrikespo- 

litikens område. Naringslivet hävdar emfatiskt, att riksdag och regering i lagstadgad 

ordning har att skota vårt lands utrikespolitik. Det ar felaktigt av regeringspartiet att 

skjuta over sydafrikafrågan på enskilda företag. De senare binds vid skampålen för 

sin "omoraliska" verksamhet i Sydafrika. I själva verket, hävdar naringslivs- 

foretradare, vill regeringen genom denna manover tillskriva oss en ratt som vi inte 

onskar, namligen den att forma och fora svensk utrikespolitik. Utrikespolitiken skall 

inte handhas av enskilda företag, utan av de politiska beslutsfattarna i Sverige. 

Regeringen vågar inte offentligt stå for sin uppfattning att Sverige inte på egen hand 

skall bojkotta Sydafrika. Man ar på regeringssidan rädd för högröstade grupper inom 

det egna partiet. I ett sådant läge ar det bekvämt att avleda den egentliga sakfrågan 

genom att beskylla svenska företag för bristande moral, hederlighet och mannisko- 

kansla. "Ge oss regler och vi följer dem, men smit inte undan en regerings ansvar", 

ar naringslivets uppmaning till politikerna i sydafrikafrågan. 

Svenskt naringsliv sympatiserar inte med diktaturregimen, inte heller med den syd- 

afrikanska apartheid-politiken. Atlas Copcos Peter Wallenberg, vice VD, formulerar 

slagkraftigt naringslivets grundinstallning: 

"Vi ar inte kommunister for att vi far over och hjalper ryssar, vi ar inte sydafrikaner for att vi 
hjalper Sydafrika eller portugiser for att vi hjalper Portugal. Det ar inte så det går till har i 
~a r l den . ' ' ~~  

Foretagsledarna ar på sina håll inte frammande för de lojalitetskonflikter som kan 

uppstå vid t ex utlandsetableringar. Ar det värdlandets eller hemlandets värderingar 

och moralsyn som skall styra det svenska foretaget t ex i Sydafrika? Man ar inte sal- 

lan medveten om denna slitning. Volvochefen Gyllenhammar resonerar i sin nyligen 

brett lanserade bok "Jag tror på Sverige" kring problemet och finner att: 



"De moraliska aspekter en företagsledare har att ta hänsyn till kan inte i varje givet ögon- 
blick styras av hemlandets värderingar. Man maste snarare utga fran att företaget inte hand- 
lar opportunistiskt i de olika värdländerna utan följer ett eget handlingsmönster som är en 
kompromiss i vilken ingar effektivitetssynpunkter, en kombination av vardlandets villkor och 
värderingar och hemlandets attityder. Det väsentligaste torde vara att företagen inte med- 
vetet bidrar till en verksamhet som strider mot svenska grundläggande principer om mänsk- 
liga rättigheter. Det är handlande i praktiken fr8n företagets sida som är avgörande för det 
berättigade i verk~amheten."~~ 

Volvo-chefen ger emellertid ingen närmare antydan om hur hans recept förhåller sig 

till aktuellt praktiskt handlande från svenskt hBII i t ex Sydafrika. Inom näringslivet 

följer man vid utlandsetableringar i allt väsentligt linjen att Iönesättningsfrågor, 

fackliga förhållanden, o s v strikt anpassas till vardlandets regler och traditioner. Av- 

vikelserna från "anpassningslinjen" torde inte i några avgörande hänseenden skilja 

sig från vardlandets allmänna näringslivsstruktur. Ur ekonomisk synvinkel låter det 

sig inte göra att svenska företag i Brasilien,England,Sydafrikaoch Indien tex skulle 

betala högre lön för sina anställda än vad som är gängse på den specifika markna- 

den. Spelreglerna för svenska företag i Sydafrika är förvisso inte annorlunda än de 

som gäller för i detta land verksamma brittiska, amerikanska, västtyska och sydafri- 

kanska bolagen. 

Den centrala punkten i näringslivets syn på de ekonomiska relationerna med Sydaf- 

rika kan sammanfattningsvis uttryckas som så, att man förväntar sig att regeringen 

skall besluta i utrikesfrågor. Om förbud inte föreligger för investeringar i eller handel 

med ett visst land, s3 kan och bör svenska företag göra affärer med landet i fråga. 

Om hänsyn skall tas till staters inrikespolitiska förhållanden, skall regeringen kungö- 

ra detta och i vanlig ordning lagstifta. Därvidlag utgör Sydafrika inget undantag. 

Man placerar i grunden detta land i samma kategori som också rymmer länder med 

så vitt skilda styresätt som t ex Sovjetunionen, Grekland, Norge, Japan, Argentina, 

Tunisien och Portugal. 

Svenskt handelsutbyte med Sydafrika 

Sydafrikas utrikeshandel 
Nar de eurropeiska kolonisatörerna i Sydafrika började sälja de produkter som fram- 

bringades till utlandet, fanns en naturlig marknad i "den gamla världen". Delar av 

nuvarande Sydafrika var tidigare som koloni länkat till Storbritannien. Även efter 

191 0, då det nuvarande Sydafrika bildades, var landet i flera avseenden hemmahö- 

rande i den brittiska sfären. 1939 destinerades sålunda över 41 % av exporten till 

metropolen Storbritannien. Tyskland mottog detta år 9 % av exporten, medan Bel- 

gien, Frankrike och Holland svarade för 4 %, 5 %, och 2,5 % respektive. 



Tabell 1 1. Sydafrikas utrikeshandel 1960 och 1970 

(Exklusive guld) 

Sydafrikas import f rån Sydafrikas export till 
Stater rang- 

1960 1970 ordnade ef- 1960 1970 
ter totala 

(milj. kr) (%l m .  k r  % utbytet 1970 (milj. kr1 (%l (milj. kr1 (%l 

Storbritannien 
USA 
Vasttyskland 
Japan 
Italien 
Frankrike 
Belgien 
Kanada 
Holland 
Austral len 
Sverige 
Schweiz 
Afrika 
Ovriga 

1111 100 2 547 100 Totalt 798 100 1 543 100 

Källa: Underlag från Monthly Abstract of  Trade Statistics, Pretoria. 

Sydafrikas utrikeshandel ar idag koncentrerad till några "västliga" industrinationer. 

De sex viktigaste utbyteslanderna tog 1970 emot drygt 61 % av Sydafrikas export 

och forsåg landet med strax over 73 % av dess import. Storbritannien ar den ledan- 

de handelspartnern. Av Sydafrikas totalimport kom, som tabell 11 utvisar, 1970 

22 % från det forna moderlandet. Relativt sett har emellertid Storbritanniens im- 

porthandel sjunkit ganska kraftigt under 1960-talet. Däremot behöll Storbritannien 

sin position som marknad for sydafrikanska varor. 

Vasttyskland har tagit over det gamla Tyska Rikets handelsutbyte med Sydafrika. 

Under foregående årtionde ökade Västtysklands betydelse som import- och export- 

land. For narvarande utgor Vasttyskland Sydafrikas tredje viktigaste handelspartner. 

USA och Japan har under efterkrigstiden kommit att bli alltmer betydelsefulla ut- 

byteslander for Sydafrika. USA hade före andra varldkriget praktiskt taget inget han- 

delsutbyte med Sydafrika. Idag tävlar USA med Storbritannien om första rangen på 

den sydafrikanska importmarknaden. Japans frammarsch som handelsnation ar 

hogst betydande. Sydafrika har i Japan funnit en viktig avsättningsmarknad för bl a 

gruvindustrins produkter. 



Diagram 8 /Vågra landers export t,// SydafrTka 

Andel av resp lands totala export rom destinerats till Sydafrika (exklusive 
guld) 

Kalla Underlaget hamtat fran Sverige p2 Varldrmarknaden 1971, rid 42 f 

Sydafrikahandeln betyder kvantitativt inte sarskilt mycket i utbytesländernas totala 

utrikeshandel. Normalt uppgår exporten till 1-2 % av respektive industrinationers 
sammanlagda export. I diagram 8 redovisas den andel av vissa länders totalexport 

som går till den sydafrikanska marknaden. Storbritannien är den industrination som 

har den hogsta andelen av sin totalexport destinerad till Sydafrika. I runda tal 4 % av 
exporten sands till detta land, medan motsvarande siffra för USA endast ar 1,3 %. 
Till bilden bor emellertid fogas att den "osynliga" handeln är mycket omfattande 
mellan Sydafrika och Storbritannien. Det senare landet har betydande "sydafrikans- 
ka inkomster" från främst sjöfarts- och försäkringssidan. 

För Japans och Frankrikes, liksom i viss mån också för Vasttysklands, vidkomman- 
de, har sydafrikaexporten fått en ökad vikt i utrikeshandel under 1960-talet. 

Den typ av handelsdata som har redovisats ger naturligtvis enbart en grov förestall- 

ning om Sydafrikas position i världsekonomin. En mer förfinad analys kräver givetvis 

att också handelsutbytets sammansättning beaktas. Sydafrika har viktiga mineral- 

tillgångar som gör att dess export har en mycket central roll i flera industristaters 

ekonomi i allmänhet och i deras produktion av strategiska varor i synnerhet. Ett ex- 

empel på en sådan sydafrikansk exportvara ar uran, vars betydelse framgent snabbt 
kommer att öka för industrinationernas kärnkraftproduktion. 



Sydafrikas omfattande guldproduktion redovisas inte i handelsstatistiken. Redogö- 
relsen ovan innesluter saledes inte denna viktiga exportvara. I början av innevarande 
sekel svarade guldet för ca 8 0  % av Sydafrikas totala export. Idag motsvara guldex- 

porten ungefär 4 0  % av det ovan redovisade exportvärdet. Aven om guldets relativa 

betydelse i exportsammanhanget har minskat, s6 spelar det en central roll i betal- 

ningsbalansen. Importöverskottet (1 970  ca 1000 miljoner rands) kompenseras i 
hög grad just genom guldförsäljningen. För det internationella monetära systemet 
har guldet fortfarande en nyckelroll. Sydafrika, som producerar ungefär 75 % av den 
icke-kommunistiska världens guld, har därigenom kommit att f8 en strategisk posi- 
tion i världen. 

Handelsutbytet Sverige-Sydafrika 
Det svenska handelsutbytet med Sydafrika spelar en relativt underordnad roll i var 

totala utrikeshandel. Sydafrika mottog 1971 0,8 % av den sammanlagda svenska 
exporten. P3 importsidan aterfanns samma &r 0,3 % av varorna med sydafrikanskt 
ursprung. Under 1960-talet har Sydafrika innehaft platsen som Sveriges 20:e vik- 
tigaste exportmarknad, medan landet p& importsidan har haft en betydligt lägre 
rangplats. Den sydafrikanska andelen av var totalimport har emellertid vuxit under 
slutet av 1960-talet och som en följd av detta hade Sydafrika ur handelssynvinkel 

1971 rangplats 31 mot tidigare (1966) 37. 

Det vore emellertid felaktigt att förringa betydelsen av Sydafrika som marknad för 

svenska produkter. Visserligen utgör ett 15-tal Iander tyngdpunkten vad avser av- 
sättning av svenska exportvaror, men en inte oväsentlig del av totalexporten säljs till 
en rad mindre Iander. Svensk export till Sydafrika är ungefär av samma storleksord- 
ning som den till Polen, Jugoslavien respektive till Brasilien. Exporten till Sydafrika 
uppgick 1971 t ex till det dubbla värdet av exporten till Folkrepubliken Kina. 

I ett som det sägs allt kärvare läge för exportindustrin i vart land, s& är Sydafrika en 

marknad som endast mycket ogärna kan avvaras. Konkurrensen pa USA- och EG- 
marknaderna ar som bekant hard. Mot bl a den bakgrunden är handeln med Sydafri- 
ka viktig. Visserligen uppgar exporten till Sydafrika till knappt 1 % av totalexporten, 
men med sina ca 300 miljoner kronor är den anda en välkommen och välsedd bit i 
Sveriges exportkaka. 

I dagens Sverige ar det svart, ibland hart när omöjligt, att finna offentligt tillgängliga 
bedömningar av den sydafrikanska marknaden och dess betydelse för svensk ut- 
rikeshandel. Regering och näringsliv undviker omsorgsfullt att uttala sig om de fak- 

tiskt forekommande förbindelserna med det land - Sydafrika - som sa manga Ian- 

der och enskilda i ord tar avstand fran. I Ekonomisk Revy resonerade 1966 Nils 
Cavalli-Björkman "om Sveriges handel med Afrika". Hans bedömning av Sydafrikas 



Tabell 1 2. Sveriges handelsutbyte med Sydafrika 

Ii miljoner kronor) 

1960 1965 1971 Okning 1960--1970 (%) 

Export till Sydafrika 139.3 200,2 31 5 126 
Import från Sydafrika 47.1 59.9 106 125 

Exportöverskott 92.2 140,3 209 - 

Kalla: Allmanna ekonomiska sanktioner mot Sydafrika, sid. 67 och Sverige på Varldsmark- 
naden 1971, sid. 36 f. 

plats i svensk Afrikahandel gäller, savitt framkommit vid samtal med olika personer 

på utrikeshandelssektorn, pa det hela taget ocksa idag: 

"Det är lonlost att förneka att Sydafrika är var i särklass mest betydande enskilda handels- 
partner i Afrika. Bilden blir ännu klarare om man lägger till handeln med de kvarvarande vita 
fastena i Afrika, allts8 Angola, Mocambique och Rhodesia. Dessa fyra länder, som i Sverige 
blivit så bespottade under senare ar tar närmare halften av den svenska afrikaexporten. 
Dessutom har andelen bara ökat. För vissa branscher är länderna helt dominerande. Salunda 
utgjorde de 65 procent av afrikamarknaden för sa viktiga produkter som bilar samt järn och 
stål. 

Detta kan knappast förvåna. Den svenske exportören har inte rad att driva politik utan maste 
sälja dels dar chansen att få betalt ar störst och dels där det överhuvud finns en efterfragan 
på hans ofta specialiserade varor. Nästan hälften av den expanderande svenska maskinex- 
porten till Afrika g8r till Sydafrika ensamt. Dessutom ingar de flesta typer av maskiner och 
apparater som Sverige kan producera i sortimentet. Ibland är den sydafrikanska marknaden 
av betydelse aven absolut sett. Under 1965 var landet exempelvis var tredje största köpare 
av kullager."57 

Handelns utveckling 
Under 1960-talet har Sydafrikahandeln utvecklats i lägre takt an Sveriges totala ut- 

rikeshandel. 1 9 6 0  uppgick den samlade exporten till 13,3 miljarder kronor och 

1971  hade den vuxit till 38,2 miljarder. Ökningen var i absoluta tal 24.9 miljarder, 

vilket innebar ett  187 %-igt tillskott. Sydafrikaexporten växte under samma period 

med 1 2 6  %, från 139  till 3 15 miljoner kronor. Importen frán Sydafrika har, som 

framgår av tabell 1 2  vuxit med 1 2 5  % under nämnda tid. Denna importutveckling 

skall jämföras med den totala importens tillväxt frán 15.0 miljarder ti l l  36.2 miljar- 

der kronor, d v s en ökning med drygt 1 4 0  %. Handeln mellan Sverige och Sydafrika 

har alltså under 1960-talet utvecklats ogynnsammare an utrikeshandeln i stort. 

Ur svensk synvinkel är sydafrikahandeln viktig bl a därför att ett stort exportöver- 

skott föreligger. Vårt land exporterar väsentligt mer till an det importerar fran Sydaf- 

rika. överskottet uppgick 1971  till inte mindre an ca 2 1 0  miljoner kronor. M o t  bak- 



Tabell 13. Sveriges utrikeshandel 1968--1970 

Sammanlagda exporten resp. importen till några viktiga utbyteslander 

Svensk Svensk Överskott1 
import från export från Underskott(-) 
(milj. dollar) (milj. dollar) 1968--1970 

Danmark 
Finland 
Norge 
Belgien--Luxemburg 
Frankrike 
Italien 
Jugoslavien 
Nederlanderna 
Polen 
Schweiz 
Sovjetunionen 
Spanien 
Storbritannten 
Vasttyskland 
Österrike 
Sydaf ri ka 
Kanada 
USA 
Italien 
Japan 
Australien 

Kalla: Statistisk årsbok 1971 och 1972. 

grund av Sveriges ofta förekommande underskott i den samlade handelsbalansen, 

så måste "sydafrikaöverskottet" betraktas som mycket värdefullt. 

Sverige har alltså ofta ett underskott i den totala handelsbalansen, men handeln 

med några enskilda Iander uppvisar ett överskott till svensk fördel. Stort överskott - 

storre svenskt export till an import från -föreligger saledes i handeln med de nordis- 

ka grannstaterna. En annan, men ur överskottssynvinkel något mindre viktig, grupp 

utgor Australien, Spanien, Sydafrika och Kanada. Om man beräknar, som gjorts i ta- 

bell 13, handelsöverskottet kunderskottet) med främmande Iander, finner man att 

Sydafrika också jämfört med de övriga utbyteslanderna ar en inte oväsentlig nation 

for Sverige. Handelsöverskottet för perioden 1968-1 970 var betydande och place- 

rade Sydafrika ur överskottssynvinkel som den 8:e viktigaste staten. Även om det 

absoluta handelsutbytet ar jämförelsevis ringa, så intar saledes Sydafrika en i ut- 

rikeshandeln inte oäven plats. I förhållande till Sydafrikahandelns totala omslutning 

ar i sjalva verket overskottet rekordstort. 



Tabell 14. Sammansättning av import resp. export till Sydafrika 1971 

Sveriges Sveriges 
export till Sydafrika import från Sydafrika 

Varde Andel av Varde Andel av 
Varugrupp (milj. kr) export (%l  (mili. kr) import (%l  

Livsmedel 6 1.9 33 31.1 
Råvaror, branden 1 O 3 2  22 20,s 
Kemiska produkter 14 4.4 3 2.8 
Halvfabrikat 73 23.1 47 44.4 
Verkstadsprodukter 206 65.2 1 0,9 
bvriga varor 7 22 O 0,O 

Totalt 31 6l 100,O 106 100.0 

l P g a avrundning i kolumnen stammer ej kolumnsumman med virdet i tabell 2. 

Kalla: Sverige på Varldsrnarknaden 1971, sid. 40 f. 

Handelns struktur 

Den overvaldigande delen av den svenska exporten till Sydafrika utgörs av verk- 

stadsprodukter. Som framgår av tabell 14, svarade denna varugrupp 1971 för inte 

mindre an 65 % av exportvärdet. Hari rymmes främst maskiner och maskinkompo- 

nenter från de svenska stortillverkarna av dessa varor. 23 % av exporten bestod 

samma år av "halvfabrikat". Varugruppen innesluter bl a pappersmassa, papper, 

travaror, jarn och stål. 

Importen från Sydafrika består bl a av halvfabrikat och har ar det ferrokrom som ar 

den viktigaste enskilda varan. I samarbete med Anglo-American Corporation har 

Avesta Jernverk sedan 1964 en fabrik for produktion av ferrokrom. Livsmedel utgör 

drygt 31 % av importen från Sydafrika. Beroende bl a på svensk bojkott av sydafri- 

kansk frukt under 1960-talet, sjönk importen från Sydafrika under några år, men nu- 

mera har frukten till stor del återtagit sin forna plats. 1961 uppgick fruktimporten 

från Sydafrika till 2 4  miljoner kronor. 1965 var den nere i 13 miljoner, för att daref- 

ter successivt stiga och 1971 uppgå till 27  milj. Nedgången i fruktimporten under 

viss del av 1960-talet förklarades inte enbart av svenskt köpmotstånd. Torka med 

åtfoljande missvaxt i Sydafrika i mitten av 60-talet medgav helt enkelt inte samma 

exportvolym som tidigare. 

Den tredje stora importvarugruppen ar "råvaror och branslen". Den omfattar i första 

hand svensk import av hudar, skinn och vissa malmer, såsom mangan och krom. 

Det svenska handelsutbytet med Sydafrika stämmer val med vår generella utrikes- 

handelsbild. Svensk export består till stor del av verkstadsprodukter och importen av 

halvfabrikat, råvaror och livsmedel. 



Tabell 1 5. Exportens sysselsättningsskapande effekt 

Totalt Sydaf ri kaexporten 
Ar (antal pers.) (antal pers.) 

Kalla: Sveriges Industriforbund. 

Givetvis medfor svensk export från tid till annan att Sydafrika får "strategiska" 

varor. Således levererades under 1973 det svenskaföretagetAtlasCopcomaskin- 

utrustning till Kunene-projektet. Detta projekt avser att 1976 förse Sydafrika, Na- 

mibia och den portugisiska kolonin Angola med elkraft. Projektet ar ett led i Sydafri- 

kas ekonomiska utveckling av Namibia och Portugals exploatering av Angola.58 

1968 avstod ASEA fran likartade leveranser till kraftverksbygget i Cabora Bassa, 

Mocambique. Svensk opinion och en inrådan från regeringen fick den gången ett 

enskilt svenskt foretag att avstå från att fullfölja en mycket stor exportorder. 

Sysselsättningsskapande effekter. 
Svensk export till omvärlden innebar konkret att sysselsattningstillfallen skapas i 

vårt land. Manniskor vinner sin försörjning genom att delar av den samlade pro- 

duktionen kan avsättas utomlands. 

Det ar svårt att ange mer exakt vilken effekt vårt lands export har vad avser syssel- 

sattningen i Sverige. Industriförbundet försoker emellertid sedan några ar tillbaka 

utfora dylika berakningar. Det metod som används innebar i huvudsak att värdet av 

exporten till ett visst land divideras med "föradlingsvärdet per person inom export- 

tillverkningen". Enligt denna berakningsmetod skulle, som närmare redovisas i ta- 

bell 15, "sydafrikaexporten" sysselsatta ca 3.300 personer 1972. Jämfört med nag- 

ra år tidigare har dock, fortfarande enligt Industriförbundet, exporten till Sydafrika 

minskat i betydelse vad galler den sysselsättningsskapande effekten i vårt land. Den 

mest naturliga forklaringen till detta ar att "foradlingsvardet per person inom export- 

tillverkningen" har stigit kraftigt, medan samtidigt exporten vuxit snabbare till vissa 

andra marknader an till den sydafrikanska. 

Olika berakningsmetoder kan ge delvis olika resultat. Kvarstår gör dock att 

3.000-4.000 personer i vårt land direkt sysselsattes genom svensk export till Sy- 

dafrika. I ett land av Sveriges storleksordning och med en, om an inte internationellt 

sett så i alla fall i det svenska sammanhanget, hog arbetslöshet, ar ett par tusen ar- 

betstillfallen inte något som politiska beslutsfattare helt kan bortse ifrän. 



Diagram 9 Nettokapitalflode 1961- 1970 mellan Sydafrika och omvarlden 
(i miljoner rands) 

Kalla Underlag från Foreign Investment in Apartheid South Africa, U N  Notesand Documents, 21172. 

Sverige, investeringar och Sydafrika. 
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Utländska investeringar i S ~ d a f r i k a ~ ~  
Sydafrika, liksom för övrigt också Sverige, kom tidigt att dra till sig utländska in- 

vesteringar. Exploateringen av de sydafrikanska mineraltillgångarna påborjades un- 

der senare delen av 1800-talet. Utlandskt, framst brittiskt, kapital och kunnande 

fick en nyckelroll inom gruvnäringen. Fortfarande har utländskt kapital en viktig 

plats i Sydafrikas ekonomi. Dess andel av landets bruttoinvesteringar har emellertid 

sjunkit over tid. Den sydafrikanska ekonomin har således i växande grad blivit "själv- 

forsoriande" 

Utflode från 1 1965 1967 1969 
Sydafrika 

- 
459 

Inflode till 
Syd.tfrika 

Nettoflodet av kapital mellan Sydafrika och omvarlden under 1961 -1 970 framgår 

av diagram 9. En viktig del av detta flode ar privat investeringskapital. I början av 

1960-talet fanns, som går att utläsa av diagrammet, ett nettoutflöde av kapital. Den 

politiska oron i Sydafrika vid denna tidpunkt skrämde i hög grad bort utländska in- 

vesterare. Några år in på 60-talet förändrades emellertid bilden. Återigen uppträdde 

ett nettoinflode av kapital. En bidragande orsak till detta var den politiska stabilitet 

som intratt. 

Merparten av de utländska investeringarna i Sydafrika är av brittiskt ursprung. 1968 

harrorde 13 % av Storbritanniens totala inkomster av direktinvesteringar utomlands 

från Sydafrika. Av de 1 352 miljoner dollar som detta år utgjorde avkastningen på 

utlandska brittiska investeringar, kom alltså ungefar 180 miljoner dollar från place- 

ringar i Sydafrika. 

'255 

Drygt 57 % av de utländska tillgodohavandena 1966 (framst investerat kapital) i 

Sydafrika agdes av intressenter i Storbritannien. Alltsedan 1967 publicerardesyd- 

afrikanska myndigheterna inte sådan statistik. Även om de absoluta talen har för- 

TE---- 



Tabell 16. Utländska tillgodohavanden i Sydafrika 1966 

Miljoner Andel av totala 
dollar utl. tillg. (%) 

Storbritannien 3 042 57,3 
USA 697 13.1 
Frankrike 279 5.2 
Schweiz 231 4.4 
Vasttyskland 160 3,O 
Belgien och 

Luxemburg 58 1,1 
Övriga 846 15,9 

Totalt 5 313 100,O 

Källa: Industrialization, foreign capital and forced labour in South Africa, UN,  
New York, 1970, sid. 68 f.  

andrats sedan dess, kvarstår huvuddragen i investeringsbilden. USA ar, vilket fram- 

går av tabell 16, den näst största utländska investeraren i Sydafrika. USA, Frankrike, 

Schweiz och Vasttyskland har under senare hälften av 1960-talet ökat sina investe- 

ringar. 

De utlandska foretagen i Sydafrika har främst satsat kapital i mineralsektorn och till- 

verkningsindustrin. I slutet av 1960-talet var saledes 33 % av det företagsagda ut- 

landska kapitalet placerat i gruvnaringen, medan andelen för tillverkningsindustrin 

var 27 %. Den senare sektorn har i vaxande utsträckning kommit att intressera ut- 

landska kapitalagare. Bank- och forsakringsssektorns relativa del av de utländska in- 

vesteringarna uppgick till ungefär 2 0  %. 

Mot iv  for investeringar. 
De motiv som finns för att investera i Sydafrika ar givetvis i hög grad överlag giltiga 

for foretags och institutioners investeringar utomlands. Några relevanta motiv för 

kapitalplaceringar i Sydafrika anges i det följande: 

0 Under 1900-talet har Sydafrika industrialiserats i snabb takt. Inte minst in- 

nebar de två varldskrigen en stimulans för den sydafrikanska industrin. I syfte att 

sakerstalla en ekonomisk balans har landet, liksom en rad andra stater som ar i lik- 

nande situation, på olika satt efterstravat etablering av tillverkning i Sydafrika. En 

reduktion av varuimporten ar därvidlag en viktig bevekelsegrund för denna ekono- 

miska politik. Sydafrikas relativt restriktiva importpolitik har i hög grad tvingat ut- 

landska foretag att etablera sig i landet. Om de senare skall ha tillgång till den goda 

marknaden, måste de vara beredda att tillverka varorna i Sydafrika. 



Tabell 17. Storbritanniens avkastning på utländska investeringar 1960 och 1965 

(Arlig avkastning i procent på investerat kapital) 

Sydafrika 10.3 12.1 
USA 6 3  11,5 
Australien 7.3 7.7 
Kanada 4,3 6.4 
»Varldsgenornsnitt~ 8.2 8.4 

Källa: Foreign investrnent in the Republic of South Africa, 1970, sid. 26. 

De offentliga myndigheterna har, enligt Sveriges Industriförbund, vid upphand- 

ling tidvis gett preferensbehandling av lokalt tillverkade produkter. Denna åtgard 

skall naturligtvis ses som en del av den bredare strategi, vars yttersta syfte ar att få 

industri forlagd till Sydafrika. 

Sydafrika har stora och viktiga mineraltillgångar som utländska foretag ar in- 

tresserade av att exploatera. Narhet till råvarukallor har motiverat många företags 

etablering i landet. 

Låga toner vad avser icke-vit arbetskraft inverkar rimligtvis positivt då ett ut- 

landskt foretag skall fatta beslut om investering eller ej i Sydafrika. 

Den generellt hoga avkastningen på investeringar i landet lockar helt naturligt 

utlandska kapitalagare. I tabell 17 redovisas, som ett illustrativt exempel, av- 

kastningen i några lander vad avser brittiska utlandsinvesteringar. Den årliga av- 

kastningen på insatt kapital var 1965, vilket framgår av tabellen, jamförelsevis 

mycket hog i Sydafrika. Även idag galler att den årliga vinsten från investeringar i 

landet ar hog, aven om kanske inte lika stor som under tidigare perioder. 

Ett beslut om investering eller ej i Sydafrika ar idag fobundet med ett rent poli- 

tiskt overvagande. Foretaget måste bedoma riskerna för att investeringen p g a den 

politiska utvecklingen går förlorad. Därvidlag har tydligen många investerare ansett 

att riskerna ar relativt små. Efter den oroliga tiden i borjan av 1960-talet, då "kapi- 

talflykt" ur landet forekom, har politisk stabilitet inträtt. Riskerna for konfiskering av 

utlandsk egendom bedömes som minimala. Den nuvarande regeringen i landet 

driver oockså en relativt företagsvänlig politik. 

En viss investering motiveras utifrån en kombination av flera av de angivna omstan- 

digheterna. En etablering, eller utvidgning av befintlig verksamhet, ar med andra ord 

ett resultat av en sammanvagning av många faktorer. För Sydafrikas vidkommande 

har sådana sammanvagningar ofta varit gynnsamma. Utlandskt kapital har sokt och 

soker sig i stor omfattning till landets naringsliv. 



De utländska investeringarnas ro l l  
De utlandska investeringarna i Sydafrika är en del av ett nät av relationer mellan 

landet och dess omvärld. Handel, migration, militärt samarbete och liknande slags 

utbyten bildar tillsammans stommen i Sydafrikas umgänge med ornvarlden, eller 

snarare delar av den. Bortsett från visst utbyte med minoritetsstyrda stater i södra 

Afrika, så är det vasteuropeiska och nordamerikanska länder som har betydelse för 

Sydafrika - Australien, Nya Zeeland, Japan och nagra latinamerikanska nationer till- 

hor också den "sydafrikanska omvarlden". 

Relationerna med de ovan nämnda staterna infogar Sydafrika i en del av varlden. 

Landet får internationella kontakter. Eftersom Sydafrika, liksom givetvis andra 

stater, måste importera teknologiskt kunnande, exportera varor, etc., är förbindelser- 

na med omvarlden avgörande för den ekonomiska och politiska utvecklingen. 

Ett exempel på nodvändigheten av förbindelser med ornvarlden utgör migrationen. 

Det ar ont om vit arbetskraft i Sydafrika. Om den nuvarande nivan på den ekonomis- 

ka tillvaxten skall kunna bibehållas, måste arligen 10 000-tals immigranter (vita) 

soka sig till landet. Så sker också och myndigheterna arbetar intensivt för att stimu- 

lera an fler britter och kontinentaleuropéer att vinna sin utkomst i Sydafrika. En tred- 

jedel av arbetsmarknadens årliga nytillskott av arbetskraft består idag av immigran- 

ter. 

Den roll de utlandska investeringarna spelar liknar i flera avseenden immigrationens. 

I några punkter kan investeringarnas roll låta sig sammanfattas: 

Den snabba ekonomiska utvecklingen kräver kapital. Genom de utländska in- 

vesteringarna tillfors landet friskt kapital som omvandlas till fabriker, maskiner och 

andra produktiva tillgångar. De slumrande tillgangarna kan tas i anspråk. 

@ De utlandska foretagen bringar teknologiskt kunnande till landet. På olika sätt 

får Sydafrika tilltrade till den samlade kunskapen i varlden. Landet kan alltså snart 

omsatta t ex forbattrade produktionstekniker som ser dagens ljus i bl a USA, Stor- 

britannien och Sverige. De utlandska företagen är härvidlag en viktig förmedlande 

lank. 

@ De utlandska investeringarna får inte sällan politiska konsekvenser. Stater i 

omvarlden binds politiskt till Sydafrika. Man har i de investerande länderna ett in- 

tresse av att Sydafrika förblir ett stabilt land. Riskerna för att häftiga omvälvningar 

skall aventyra de gjorda investeringarna måste minimeras. Storbritannien, för att nu 

ta ett exempel, har betydande inkomster från Sydafrika. När t ex FN och OAU kräver 

stopp for investeringar i och handel med Sydafrika, är det svårt för Storbritannien att 

anamma åtgarderna. For mycket står på spel och en redan usel ekonomi ökar natur- 



ligtvis inte Londons beredvillighet att tillmötesgå begäran om ekonomiska sanktio- 
ner. 

Under 1960-talet har flera försök gjorts a n  isolera Sydafrika. Denna strategi 

har ytterst haft som grund att man genom att avskära landet från kontakter med 

omvärlden, skall tvinga apartheidsystemet på knä. Sydafrikas elit har motarbetat 

alla isoleringsförsök, ty man vet hur mycket omvärldsrelationerna betyder. De väx- 

ande utlandska investeringarna är ett uttryck för tilltro till Sydafrika. Aven om in- 

vesterarna inte nämnvärt bryr sig om vilket samhällssystem som råder, så tolkar 

regeringen deras engagemang i landet som ett bevis på en förlitan till den rådande 

ordningen. Regeringen kan i Sydafrika och i utlandet således använda förekomsten 

av utlandska investeringar som ett argument mot t ex tveksamma personer. Inve- 

steringarna legitimerar indirekt den existerande samhallsordningen. 

Svenska investeringar i Sydafrika 

Det svenska utrikesdepartementet lämnade 1961 en bedömning av vårt lands eko- 

nomiska intressen i Sydafrika: 
"Med hansyn till de icke obetydliga svenska intressen i Unionen samt till den vikt landet intar 
som avsattningsområde for svenska produkter synes det. . 

Svensk foretagsamhet i Sydafrika har under 1960-talet vidgats. De "icke obetydliga 

svenska intressena" har ökat. Också ur handelssynvinkel har Sydafrika, som fram- 

gått tidigare, vuxit i betydelse. Utrikesdepartementets nu 13 år gamla bedömning 

har alltså aktualitet aven idag. Sydafrika tillhör inte de ur svensk synvinkel mest vä- 

sentliga etablerings- och handelsländerna. Snarare hör landet hemma i den krets av 

stater som intar en andra rangens plats i vår utrikesekonomi. Detta är dock inte lik- 

tydigt med att Sydafrika ar ointressant för vårt land. 

De svenskar som vinner forsörjning vid hemlandsföretag verksamma i Sydafrika, har 

en ratt behaglig tillvaro. Företagen verkar här i ett tämligen kärvt konkurrensläge 

men samtidigt sägs det finnas ett företagsvänligt klimat i landet. De anställda 

svenskarna trivs. Enligt en pågsende undersökning vid Studieförbundet Näringsliv 

och Samhalle, SNS, återfinns sålunda Sydafrika i den exklusiva grupp av stater dar 

utlandssvenskarna finner sig allra bäst till ratta!' SNS-undersökningen kartlägger 

dock inte huruvida svenskarna i landet delar regeringens värderingar och anammar 

den forda politiken. Studien påvisar bara att utlandssvenskarna i Sydafrika upplever 

sitt värdland som behagligt och vänligt att leva i. 

Svenska företag62 
De svenska företagens samlade tillgångar i tillverkande dotterbolag utomlands upp- 



gick 1970 till drygt 15 miljarder kronor, varav 1,6 % hänförde sig till Sydafrika. 

Relativt sett har Sydafrika minskat som marknad för svenska utlandsetabieringar 

under 1960-talet. 1960 hade detta land rangplats 15 i listan över svenska tillverk- 

ningsforetags bokförda tillgangar i främmande Iander. Tio ar senare, d v s 1970, 

återfanns Sydafrika på rangplats 19. Andra Iander hade saledes under 60-talet blivit 

jämförelsevis viktigare för svenskt näringsliv. 

Den svenska tillverkningsindustrins expansion i Sydafrika var 1960-1 970 mindre än 

den som tog plats i andra Iander. Antalet anställda i alla svenska producerande ut- 

landsforetag växte under tidsperioden fran 105 51 1 till 182 649, d v S med 73 %. 
For Sydafrikas vidkommande ökade emellertid antalet anställda med enbart 54 %. 
En liknande bild fås om man istället mäter expansionen i totala ekonomiska tillgang- 

ar.63 Som framgår av tabell 18, ökade tillverkningsföretagens samlade tillgångar i ut- 

landet med 307 % under ifrågavarande 1 O-års period. I Sydafrika stannade dock ök- 

ningen vid 236 %. 

aven om svensk tillverkningsindustri i Sydafrika relativt sett inte har expanderat i 
samma omfattning som i vissa andra Iander, sa är tillväxten ändock betydande. De 

uppgifter som redovisats ovan härrör fran en studie utförd av Birgitta Swedenborg 

vid Industrins Utredningsinstitut. Denna utredning innesluter endast majoritetsägda 

svenska tillverkningsforetag i Sydafrika. Antalet anställda i dessa har, enligt tabell 

18, ökat från 1 700 till 2 600 personer under 1960-1 970. Samtidigt har svenska 

forsaljningsbolag under tioårsperioden nyanställt minst 900 personer. Åtminstone 

1 800 nya arbetstillfällen har således under perioden skapats i Sydafrika av svenska 

storforetag. 

Tillsammans med Liberia är Sydafrika de ur svensk synvinkel viktigaste investerings- 

landerna i ~ f r i k a . ~ ~  Svensk tillverkningsindustri finns i flera afrikanska stater, men 

anlaggningarna ar vanligtvis mer blygsamma än i Sydafrika. Av de i Swedenborgs 

studie ingående "Afrikaföretagen" återfinns 1970 salunda 7 av de 1 0  företagen i 

Tabell 18. Svensk tillverkande industri i utlandet 1960 och 1970 

1960 1970 Okning 1960--1970 (%l 

Anställda (antal) 

Varlden 105 51 1 182 649 73 
Sydafrika 1713 2 643 54 

Totala tillgångar (milj. kd 

Varlden 3 834 15 607 307 
Sydafrika 72 242 236 

Källa: Uppgifter for berakn~ngarna harntade från Swedenborg. 



Sydafrika. 77 % av de svenska företagens samlade "Afrika-tillgangar" var placerade 

i anlaggningar i detta land, och 82  % av företagens "Afrika-anställda'' arbetade i de 

till Sydafrika förlagda fabrikerna. 

De svenska totala ekonomiska tillgångarna i Sydafrika kan beräknas pa olika sätt. 

Industrins Utredningsinstituts redovisning för tiden 1960-1 970 visar, att tillgångar- 

na okade från 72 till 242 miljoner, eller med 236 %. Om därtill fogas försäljningsbo- 

lagen och andra företag som inte redovisas i studien, kommer man upp i en betyd- 

ligt hogre siffra. 

Merparten av investeringarna i Sydafrika finansieras genom att överskott i rörelser- 

na anvands till nya investeringar. Under tiden 1955-1 965 utfördes, enligt en UD- 

rapport, från Sverige till Sydafrika netto 2 4  miljoner kronor. Av dessa investerades 

drygt 10 miljoner under åren 1961 -1 965. Ytterligare 67 miljoner kronor placerades 

emellertid från svenskt håll i det sydafrikanska näringslivet under nämnda år. Detta 

kapital, som alltså ej utfördes från Sverige, härrörde sig främst från de redan befintli- 

ga svenska foretagens hrsvinster. I princip kan givetvis svenska foretag i Sydafrika 

lana kapital på den internationella marknaden. Sådant förfarande torde emellertid 

ha varit och också vara sallsynt. 

Sydafrikaföretagen 
De svenska foretag som har tillverknings- och/eller forsäljningsbolag i Sydafrika till- 

hor i forsta rum kretsen av storforetag. "Sydafrikaforetagen" har dotterbolag i en rad 

lander. Etableringen i Sydafrika ar bara en del i moderbolagens stravan att bibehålla 

och givetvis helst starka sin stallning på varldsmarknaden. 

Tabell 19. Svenska storföretag med verksamhet i bl a Sydafrika 

(Uppgifterna avser 1971) 

Anstallda 

Darav utom- Omsattning 
Foretag Totalt lands (%) (milj. kr) ~ a n g '  

SKF 66 441 78.5 
AB Electrolux 31 329 59,O 
AB Alfa-Laval 15 301 64,5 
Atlas Copco 13 706 64.5 
AGA AB 14150 62.4 
Sandvik AB 18 809 40,l 
ASEA 37 91 1 16.3 
AB Volvo 41 155 12.7 
Fagersta AB 5 517 46.7 

Avseende antal anstallda utomlands. 

Källa: Veckans Affärer, nr 27, 1972. 



Lejonparten av svenska företag med en eller annan form av engagemang i Sydafri- 

ka, har en vital roll i den svenska samhällsekonomin. Som framgår av tabell 19, ar i- 

frågavarande företag väl kända för svensk publik. De berörda storföretagen syssel- 

satter direkt eller indirekt 100.000-tals svenskar. Bolagens framgångar på varlds- 

marknaden har givetvis stor betydelse för mariga svenska familjers utkomst. 

Tillverkningsindustrin 
De uppgifter som insamlats genom vår företagsenkät och på andra sätt, ger vid han- 

den att det i Sydafrika finns åtta större svenska tillverkningsföretag, varav tv8 är mi- 

noritetsagda. Det finns troligtvis något eller t o m n5gra mindre företag ytterligare. 

Vad galler Atlas Copco har vi, som tidigare sagts, överhuvud inte kunnat få tillgång 

till några mer tillforlitliga uppgifter. Därför har vi föredragit att helt utelämna före- 

taget i vår redovisning. 

I tabell 2 0  fortecknas de svenska företagen i Sydafrika. Några grunddata om berör- 

da foretag lamnas i orienterande syfte. 

Det mest betydande enskilda svenska företaget ar ASEA som endast till del (45 %) 
ar svenskagt. Bolaget har nyligen dessutom bildat ett försäljningsbolag i Sydafrika. 

Tabell 20. Svensk tillverkande industri i Sydafrika 1972 

Foretag 

Total 
ornsatt- 

Etable- Antal n i  ng 
ringsår anstallda (rnilj.kr) Anrnarkning 

Alfa Laval ABIAl fa Laval 
South Africa (Pty) L td  

Avesta Jernverks AB/ 
Transalloys (Pty) L t d  

A B  Electrolux/ 
Electrolux (Pty) L t d  

Fagerstal 
Fagersta Steels L t d  

Sandvik AB/  
Sandvik (?ty) Ltd 

SKF/ 
1. SKF Ball Bearing Co 
2. SKF Bearing Manufac- 

turers (Pty) L td  
ASEAIAsea Electr~c 

South Africa L t d  
Atlas Copco 

3 0  
rninoritets- 

35 agt ( l  0%) 

76 avser 1970 

15 
rninoritets- 

115 agt (45%) 
- uppgifter 

saknas 

Källa: Enkatsvar och inharntade uppgifter. 



Också detta är minoritetsagt (49 %). Electrolux tillhör liksom ASEA elektroindustrin. 
Inom maskinindustrin återfinns Alfa Laval och Atlas Copco. SKF, Avesta, Fagersta 

och Sandvik arbetar inom jarn- och metallindustrisektorn. 

Avesta Jernverks AB äger 1 0  % i företaget Transalloys Ltd. Detta bolag framställer 

ferromangan, kiselmangan och kiselkrom. Avestas samarbetspartner i Sydafrika är 

Anglo-American Corporation, landets mäktigaste privatföretag. 

Lesjofors AB, verksamt inom jarn- och metallsektorn, har tidigare haft tillverkning i 
Sydafrika. Luxor hade likaså produktion i landet, men denna tycks ha upphört. Sam- 
ma sak gäller Johnson-koncernen som tillverkade bergborrar med hårdmetallskar. 

Fabriken Överläts 1969 till ett annat icke-svenskt företag. 

Svensk tillverkande industri i Sydafrika sluter väl an till den generella bilden av 

svenska utlandsetableringar. De åtta företagen i Sydafrika aterfinns alla inom de tre 
industrisektorer som tillsammans svarar för 7 0  % av Sveriges totala utlandsengage- 
mang. Det är också med avseende på vilka svenska storföretag som är etablerade i 
Sydafrika en "representativ" bild. Det är de ledande svenska storföretagen som 

skaffat sig produktionskapacitet i Sydafrika. 

Forsaljningssidan 
Svensk foretagsamhet har stärkt sin försäljningsorganisation kraftigt i omvärlden 
under efterkrigstiden. Vad avser Sydafrika har upprustningen på marknadsföringssi- 

dan varit betydande under 1960-talet. I tabell 21 redovisas Industrins Utredningsin- 
stituts uppgifter om anställda i svenska försaljningsbolag utomlands 1966-1 970. 
Som framgår av tabellmaterialet, har de svenska försäljningsbolagen i Sydafrika ex- 
panderat snabbare an vad ar fallet för utlandet i övrigt. 

Sedan lång tid tillbaka finns i Sydafrika flera svenska försaljningsbolag. SKF och 
ASEA har som nämnts sådana bolag. Alvenius Industrier, AGA, Sala International 

och Johnson-koncernen äger särskilda marknadsföringsföretag i Sydafrika. I en del 

fall bedriver dessa försaljningsbolag tillverkning genom subcontracting. 

Tabell 21. Anställda i svenska försäljningsbolag utomlands 1960-- 1970 

Antal anstallda 
Okning i % 

1960 1970 1960--1970 

Varlden 24 826 42 702 72 
Sydafrika 592 1 479 1 50 

Kalla: Uppgifter fat beräkningar hamtade från Swedenborg. 



Rederiaktiebolaget Transatlantic har under lång tid haft linjefart pa södra Afrika. Ett 

sarskilt linjeagenturbolag i Kapstaden tar tillvara rederiföretagets intressen i bl a 

Sydafrika. 

SAS har en flygförbindelse mellan Köpenhamn-Johannesburg. Företaget har ett 

bokningskontor i sistnämnda stad. 

Sedan flera år tillbaka finns flera agenturfirmor i Sydafrika som specialiserat sig p6 

handel med Sverige. Dessa företag ägs antingen av i landet boende svenskar eller 

av personer med annan nationalitet. 

Lönsamhetsbilden 
En analys av ett företags lönsamhet förutsätter tillgång till jämförelsevis kvalificera- 

de informationer. Sådana står i vårt fall inte till buds. En aspekt p3 lönsamhetsfrågan 

kan dock erhållas utifrån de i årsbesluten upptagna vinsterna. För fyra av de sex 

storre svenskföretagen har uppgifter om de redovisade årsvinsterna (efter skatt) 

varit tillgangliga. 

Två av foretagen lämnar goda vinster. Ett av dessa hade 1963 en vinst om 6 000 

rands (1 rand ca 7 kr.). Tio år senare, alltså 1973, redovisade samma företag 

275 000 rands i vinst. Det andra "vinstföretaget" hade 1963 en årsboksvinst om 

360 000 rands. Utvecklingen under 1960-talet var för detta företag gynnsam och 

1972 kunde man meddela aktieägarna rekordvinsten 851 000 rands. 

Det tredje foretaget har under lång tid gått med förlust, men de svåra åren säges nu 

vara over. Den hårda konkurrensen har varit besvärande för företaget ifråga. 

Vinståren 1961-1 967 lämnade för det fjarde företaget i genomsnitt ett överskott 

om 39 000 rands per år. De tämligen goda åren följdes dock av magra. De fem föl- 

jande blev forlustår. Sammanlagt redovisades l 375 000 rands i förlust, d v s i ge- 

nomsnitt 275 000 rands årligen. 

Lonsamhetsbilden, bedömd på detta satt, förefaller således splittrad. Vissa storföre- 

tag lamnar god vinst. Ett företag har under avsevärd tid haft påträngande Iönsam- 

hetsproblem, men dessa tycks nu vara lösta. En betydande förlust har under de se- 

naste åren drabbat det fjarde storföretaget. En tidigare vinst har förbytts mot ett 

rejalt årligt underskott. För övriga svenskföretag föreligger inga uppgifter, men före- 

tagen ifråga sags ha "tillfredsstallande affarer". 

Om man skall doma utifrån förefintliga uppgifter, tycks få svenska företag i och för 

sig "talja guld med kniv" i Sydafrika. Konkurrensen på den för vissa industrigrenar 

ratt begransade marknaden skapar lönsamhetsproblem för en del svenska företag. 



Indirekt engagemang: Volvo och STAB 
Det finns svenska företag som har ett indirekt (se sid2 f)engagemang i sydafrikansk 

tillverkningsindustri. Här skall tv8 typer av sådant icke-direkt engagemang beröras. 

Vardera form får illustreras med ett svenskt företag. 

Volvoagent i S ~ d a f r i k a ~ ~  
Volvo-koncernen tillverkade 1972 sammanlagt drygt 250.000 fordonsenheter. 

Ungefar 115-del av dessa producerades i sju dotterföretag utomlands. 12 år tidigare 

framstalldes koncernens årsproduktion, 92.000 fordon, i Sverige. Successivt har 

allts5 Volvo kommit att "internationaliseras". Under driftiga mäns ledning har bilfö- 

retaget skaffat sig ett allt växande antal tillverknings- och försäljningsbolag i ut- 

landet. Senast i raden är den stora satsningen på en bilfabrik i USA. 

Volvo rullar också i Sydafrika. Ungefär 20.000 person- och lastbilar i landet är av 

market Volvo. Den svenska kvalitetsbilen är dock numerärt sett en relativt obetydlig 

bil i Sydafrika. Med sina 1,5 % av fordonsmarknaden tillhör svenskbilen skaran av 

"småmarken". 

I Sydafrika tillverkades lokalt den första bilen, en T-ford, 1924. Idag finns nära 2 0  

sammansattningsfabriker för bilar. Engelska bilmarken har tidigare dominerat, men 

efterhand har andelen brittiska bilar sjunkit. För närvarande ar endast 2 0  % av 

totalproduktionen "brittisk". Japanska Datsun och liknande småbilar har trängt in 

pä marknaden. Strax under en tredjedel av biltillverkningen behärskas idag av 

japanska foretag. Man raknar med att andelen skall öka ytterligare framöver. 

Volvo har inget dotterbolag i Sydafrika, men ändock fabriceras bilen där. Alltsedan 

borjan av 1950-talet sköts Volvo-försäljningen av en generalagent. 1962 startade 

denna, Lawson Motors Ltd., egen sammansattning av Volvo, både person- och last- 

vagnar. sammansättning av personbilar sker numera vid Volkswagenfabriken ut- 

anfor Port Elisabeth. Lastvagnar tillverkas däremot som tidigare vid en anläggning i 

Durban. Ungefar 5.000 Volvo personbilar tas nu årligen fram i Sydafrika, medan 

lastvagnsproduktionen torde uppgå till 350 enheter. 

Lawson Motors tar således Volkswagenkoncernens tjänster i anspråk. Detta arrang- 

emang liknar for ovrigt i flera avseenden det som Volvo har med Volkswagen i Aust- 

ralien. Ungefar 60  % av komponenterna till "sydafrikanska Volvo" gors lokalt. De 

resterande importeras från Sverige. 

Volvo i Sverige saljer emellertid inte enbart komponenter till den sydafrikanska ge- 

neralagenten. Man svarar for en ingående kontroll av de lokalt tillverkade bildelarna. 

Volvo sander också regelbundet serviceinspektorer till Sydafrika for att bistå Law- 

son Motors. Vid behov deltar det sydafrikanska foretagets representanter i av Volvo 



i Sverige anordnade kurser. Givetvis svarar Volvo för allt konstruktionsarbete i sam- 

band av nya modeller och förbättringar av de befintliga. Den Volvo-bil som saluförs i 

Sydafrika ar verkligen en Volvoprodukt, aven om den i slutskedet fysiskt ar sam- 

mansatt vid en fabrik utanför Port Elisabeth. 

Volvo-samarbetet med Lawson Motors ar ett exempel på hur ett svenskt företag in- 

direkt kan vara etablerat i Sydafrika. Man tillhandahåller från svensk sida allt vasent- 

ligt for tillverkningen, t ex konstruktioner, service, komponenter och kontroll av pro- 

duktionen. Vidare, och utåt kanske det viktigaste, Volvo "lånar" ut sitt namn. Svante 

Simonsson, Volvo-direktör, poängterade 1967 vid koncernens företagsnamndsmö- 

te den kontroll som bilföretaget har vad avser tillverkningen i Sydafrika: 

"Som villkor for en lokal sammansattning staller vi alltid, att vagnarna skall motsvara våra 
krav på kvalitet, d v s den standard vi sjalva har etablerat. På våra olika monteringsmarknader 
har vi en fortlopande uppföljning av tillverkningen dels genom serviceinspektörer och dels ge- 
nom personal från vår egen produktionssida. Det ar en kontroll på att vi får en kvalitet, som 
kan godkannas som volvokva~itet."~~ 

Volvo har således inget eget dotterföretag i Sydafrika. Kvalitétsbilen Volvo framstal- 

les emellertid i landet. Detta ar mojligt tack vare ett intimt samarbete mellan 

Sverige-foretaget och Lawson Motors, generalagenten i Sydafrika. 

Sverige-Storbritannien-Sydafrika6' 

Det finns ytterligare en typ av indirekt engagemang i Sydafrika från svenska storfo- 

retags sida. Man ager andelar, minoritets- eller majoritetsintressen, i utlandska fore- 

tag som i sin tur har dotterforetag i Sydafrika. Det svenska tandsticksbolaget STAB 

ar ett illustrativt exempel. 

STAB innehar 113-del av aktierna i Storbritanniens mest betydande tandstickspro- 

ducent. Från STABS sida sitter två personer med i British Match Corporations led- 

ning. Det "brittiska" foretaget betraktas av STAB som "associerat", d v s det ar in- 

get egentligt dotterföretag. 

British Match har en fabrik i Sydafrika, Lion Match. Det senare företaget ar Sydafri- 

kas ledande tillverkare av tandstickor. Lion Match har under de senaste åren gjort 

flera nya investeringar for att ytterligare starka sin stallning på marknaden. BI a har 

foretaget tillsammans med portugisiska intressenter byggt en tändsticksfabrik i 
grannlandet Mocambique. 

Den svenska STAB-koncernen har alltså ett indirekt engagemang i Sydafrika. Det 

svenska storforetaget har inget avgorande direkt inflytande i det sydafrikanska bola- 

get. Genom sin medverkan - aktieposten och styrelserepresentationen - i British 



Match Ltd. har dock STAB intressen i och ansvar för den sydafrikanska tandsticks- 

tillverkningen. 

Andra svenska storföretag sägs ha liknande indirekta engagemang i bl a Sydafrika. 

Nar således Sandvik under våren 1973 köpte Storbritanniens största hårdmetalltill- 

verkare, Wickman Wimet Ltd., kom man också att förvärva detta företags dotterbo- 

lag c torn lands.^^ Av de senare finns ett i Sydafrika. Genom de allt flitigare fusionerna 

mellan svenska och västeuropeiska företag kommer framgent troligtvis an fler 

svenska företag att få liknande indirekta engagemang i Sydafrika. 

Utbyggnads- och etableringsplaner 
De svenska företagen i Sydafrika söker på olika satt främja sin expansion. Man vill 

givetvis behålla och helst öka sin marknadsandel. Dariör sker successivt utvidgning- 

ar av produktions- och försaljningsapparaten. Nya produkter lanseras och mark- 

nadsforingen forbattras t ex genom vidgat samarbete med andra företag i Sydafrika. 

Alla svenska foretag har, om an i skiftande grad, utbyggnadsplaner i denna vida me- 

ning. 

Finns det då svenska företag som planerar nyetablering i Sydafrika? Eftersom stor- 

foretagens expansionsplaner vanligtvis kommer till vår kännedom först då de Iäm- 

nat "planstadiet", ar det vanskligt att ge ett tillfredsställande svar på frågan. Vi har 

erfarit, att fler 3n ett företag umgås med etableringsplaner. Troligtvis dampas nhgot 

viljan att verkstalla desamma av den svenska regeringens agerande. Under i synner- 

het 1973 har regeringsföreträdare antytt, att man Överväger lagstiftning eller regle- 

ring i andra former vad galler svenska investeringar i södra Afrika. Även om Sydafri- 

ka troligtvis inte blir föremål för sådana investeringsbegransningar, skapar ryktet om 

ett regeringsinitiativ i frågan osakerhet på foretagarhåll. Man avvaktar regeringens 

slutliga beslut. Först då ar de närmare betingelserna för eventuell verksamhet i 

Sydafrika vid handen. Ett svenskt storföretag engagerade sig emellertid 1973 direkt 

på den sydafrikanska marknaden. 

S a a b - S ~ a n i a ~ ~  
Bilforetaget Saab-Scania, storproducent av bl a lastbilar, hade tidigare agentförsalj- 

ning i Sydafrika. Eftersom den sydafrikanska agenten inte hade klarat marknadsfo- 

ringen tillfyllest, sokte Saab-Scania nya former för sin lastbilsförsaljning i landet. 

Man påborjade således under 1973 ett samarbete med det sydafrikanska företaget 

Malcomess-Bakke. Tillsammans med detta bolag startades ett nytt forsäljningsföre- 

tag, i vilket Saab-Scania satsade 250.000 kronor. 40 % av det nya foretagets aktie- 

kapital kom darigenom i Saab-Scanias ägo. Resten av aktierna förfogar det sydafri- 

kanska Malcomess-Bakke over. Under de närmaste åren raknar man med att för- 

salja 100 lastbilar per år från Sverige på marknaden. 



Den sydafrikanska tidningen Sunday Times bekantgjorde emellertid an storre fram- 

tidsplaner for det svensk-sydafrikanska företaget. Enligt tidningen skulle Saab- 

Scania inom ett  par år satsa 1 0  miljoner kronor i och för anlaggandet av en sam- 

mansattningsfabrik i Sydafrika. De utlackta påstådda planerna väckte protester i 

Sverige. Åke Gustavsson, facklig representant i Saab-Scanias foretagsnarnnd, ut- 

tryckte sin syn på den eventuella storetableringen: 

"Framforallt ar vi tveksamma nar det galler Sydafrika. Den politik, som råder dar, fordomer 
]U alla - och då kan det ju inte vara moraliskt försvarbart att gynna landets ekonomi genom 
kapitalinvesteringar . Från fackligt håll accepterar vi att Saab-Scania har en forsaljning I 
Sydafrika Foretaget måste vara lonsamt, men lonsamheten får inte bygga på vilka villkor 
som helst."70 

Foretagsledningen for Saab-Scania förnekade dock skyndsamt att man hade planer 

p5 en sammansattningsfabrik i Sydafrika. Den företagna smarre satsningen i Sydaf- 

rika skulle vidare ses, fortfarande enligt företagsledningen, som en stravan att dar 

behälla en viss forsaljning av lastvagnar. 

Saab-Scanias engagemang i Sydafrika ar ett uttryck for hur svensk foretagsamhet 

standigt måste vara beredd att också utomlands omprova sina verksamhetsformer. 

Om man vill behålla och oka marknadsandelen, måste bl a kapital skjutas ti l l  for att 

fortlopande effektivisera forsaljningssidan. Kanske ser man sig i framtiden nödsaka- 

de att bygga också en sydafrikansk sammansattningsfabrik. Etableringsplaner gal- 

lande Sydafrika ar namligen ur företagets synvinkel inte markligare an de som dis- 

kuteras och verkstalles vad avser andra lander. 

De svenska företagens motiv 
Många skal talar för svensk etablering i Sydafrika. Storföretagen har genom egen 

etablering i Sydafrika en rad fördelar att vinna. Närheten till en expansiv marknad 

och sydafrikanska regeringens diskriminering av icke-etablerade företag ar två vikti- 

ga motiv. Vidare ar inte sallan avkastningen på insatt kapital hygglig. De motiv för 

etablering i Sydafrika som tidigare redogjordes för, galler också de svenska före- 

tagen (se sid 7 1-73). Många "svenskföretag" har under lång t id haft verksamhet i 

landet. Men också under 1960-talet har svenska bolag byggt upp verksamhet i Syd- 

afrika. 

Myndigheter och företag i samverkan: Exemplet SKF i S ydafrika7' 
Motiven for foretagsetablering i Sydafrika skiftar alltså. Vanligtvis ar det flera om- 

standigheter som blir utslagsgivande och tillsammantagna faller de det avgörande 

utslaget ifall ett utländskt företag skall starta produktion eller ej i landet. De sydafri- 

kanska myndigheterna spelar i många fall en central roll i sammanhanget. Nar sale- 

des SKF 1 9 6 4  vidgade sin verksamhet i Sydafrika till att utöver försäljning aven om- 



fatta tillverkning, så utgör beslutet ett exempel p8 hur myndigheterna medvetet ef- 

terstravar att få produktion förlagd till landet. Men det illustrerar ävenledes hur ett 

foretag i sin tur kan påverka den sydafrikanska regeringen till företagets fromma. 

Under tidsperioden 1955-1 965 etablerade SKF ett antal kullagerfabriker i andra 

lander. Indien och Brasilien ar exempel på u-länder i vilka SKF vid denna tidpunkt 

anlade fabriker. En framskjuten person i SKF-ledningen förklarade i en tidningsin- 

tervju skalen for den vaxande utlandsetableringen: 

"I allmanhet ar det inte SKF som tagit initiativet i samband med etablering av tillverknings- 
enheter i u-lander . . . Länderna sjalva ar oftast mycket angelagna att få en kullagerindustri. 
Kullager ar som bekant en av de viktigaste komponenterna i maskiner och transportme- 
del . . ." 

I borjan av 1960-talet vidtog de sydafrikanska myndigheterna en rad atgarder för 

att starka landets beredskap. Inför hotet om internationella sanktioner och en därav 

foljande avskarning av import och export, arbetade myndigheterna intensivt för att 

bl a bygga upp importersattande industri. Utöver strategiska bevekelsegrunder 

fanns emellertid också rent ekonomiska skäl för att söka få ytterligare produktion 

forlagd till Sydafrika. Genom att locka industrier till landet kunde man minska det 

kroniska underskottet i utrikeshandeln. 

Behovet av kullager var stort. Den snabbt växande allmänna produktionen av t ex 

betydelsefull forsvarsmateriel forutsatte tillgång till bl a kullager. I detta läge vände 

sig de sydafrikanska myndigheterna till SKF och efterhörde om företaget var villigt 

att bygga en fabrik i landet. Myndigheterna sa klart ifrån att om SKF ej accepterade 

erbjudandet, skulle det gå vidare till andra kullagerproducenter. SKF önskade av 

naturliga skal inte förlora sin upparbetade marknad i Sydafrika och beslöt, om an 

motvilligt, 1964 att anlägga en tillverkningsenhet i landet. 

SKF-fabriken visade sig emellertid snart vara alltför stor för den sydafrikanska mark- 

naden. Årskapaciteten om 5-6 miljoner lager kunde inte avsättas i tillracklig omfatt- 

ning. Myndigheterna hade på ett tidigt stadium lagt en tull om 30 % på de ameri- 

kanska och japanska kullager som importerades till Sydafrika. Trots detta skydd for 

SKF-tillverkningen och försäljningen visade sydafrikabolagets ekonomiska årsresul- 

tat på stora forluster. Koncernledningen kunde inte acceptera kroniskt dåliga ekono- 

miska bokslut. Man tog kontakt med de sydafrikanska myndigheterna och framförde 

darvid foretagets synpunkter. Det betonades att kullager är en strategiskt viktig pro- 

dukt. Eftersom Sydafrika kan bli föremål för internationella sanktioner, kan det vara 

bra att ha en tillverkning inom landets gränser. En sådan förutsätter emellertid att 

SKF får ett tillfredsställande skydd. Koncernen kan inte driva en tillverkning med för- 

lust år efter år. Från företagets sida framfordes också, att man inte var främmande 



infor tanken att lagga ner kullagerproduktionen i Sydafrika, ifall myndigheterna un- 

derlät att vidta skyddsåtgärder. 

SKFs framstallan vann myndigheternas gehör. Regeringen i Sydafrika vidtog sådana 

åtgarder som gav som resultat att SKF fick sitt begärda skydd. Fabriken blev snart 

lonsam. Enligt SKFs uppfattning berodde myndigheternas tillmötesgående antagli- 

gen till overvagande del på landets problem med betalningsbalansen. Endast i mind- 

re utstrackning, fortfarande enligt SKFs bedömning, var det företagets framställan 

som forklarade myndigheternas beredvillighet. 

SKFs verksamhet och agerande i Sydafrika aktualiserar flera centrala frågor. Ett 

multinationellt foretag, i detta fall SKF, har givetvis att i första hand tillvarataga sina 

rent ekonomiska intressen. Det ar därvidlag inte ovanligt att myndigheterna i vard- 

landet ar mycket tillmotesgående. Företaget skapar ju bl a arbetstillfällen och till- 

gång till avancerad teknologi. 

For att trygga sina ekonomiska målsättningar kan ett företag i vissa situationer ut- 

nyttja ett lands i och for sig legitima sakerhetsstrategiska intressen. SKF använde, 

mer eller mindre direkt utsagt, Sydafrikas internationellt utsatta Iage för att förmå 

regeringen att fora en viss och för företaget gynnsam ekonomisk politik. Detta ar 

varken unikt eller alltid negativt. Men i vissa situationer ar det känsligt. Företaget 

SKF kom således i sitt agerande i Sydafrika trots dess i strikt mening opolitiska 

karaktar, att ingå i och delvis utnyttja ett politiskt kansligt Iage. 

Arbetsmarknaden i Sydafrika 

I detta avsnitt skall vi berora några aspekter på svenska foretags verksamhet i Syd- 

afrika. Det gemensamma för dessa aspekter ar att de belyser, om an knapphändigt, 

villkoren for den anställda personalen. Inledningsvis ges en kortfattad presentation 

av arbetskraften i Sydafrika. Av särskilt intresse i detta sammanhang ar de olika 

betingelser som råder för skilda grupper av anstallda. Det finns givetvis många satt 

på vilket avlonad personal kan kategoriseras, men fortsättningsvis ar det den etniska 

indelningsgrunden som står i centrum. 

I mojligaste utstrackning skall de svenska företagen placeras in i ett bredare sam- 

manhang. Således eftersträvar vi att jamfora forhållanden vid "svenskforetagen" 

med villkoren inom naringslivet i stort. Sådana jamförelser ar av flera skal svåra att 

gora, men vissa centrala drag kan trada fram aven vid en inte särskilt ingående ana- 

lys. 



Arbet~kraften'~ 
En sydafrikansk ekonomisk-politisk arsbok ger en summarisk men icke desto mindre 

en insiktsfull bild av landets arbetsmarknadsförhållanden: 

"Sydafrika besitter en hogt utbildad kader av foretagsledare, en företagsam vit befolkning 
och en stor kår av outbildad arbet~kraft"'~ 

Det ar den outbildade kären av arbetare som bildar den numerära ryggraden i pro- 

duktionsapparaten. Inom såväl jordbruk som urbana näringar utgörs "kåren" av 

icke-vit arbetskraft. Det är den "företagsamma vita befolkningen" som i alla viktiga 

avseenden ager, planerar och förvaltar produktionsapparaten. 

Alltsedan senare delen av föregående sekel har den expanderande ekonomin i större 

omfattning an tidigare tagit icke-vit arbetskraft i anspråk. Den intensifierade mine- 

ralutvinningen och framväxande tillverkningsindustrin har krävt att människorna un- 

derordnas industrisamhällets villkor. Således har t ex bäde vita och icke-vita in- 

vänare i betydande utstrackning lämnat jordbruket och sökt, inte sällan tvingats 

soka, sitt uppehälle i de till tätorterna förlagda fabrikerna och förvaltningarna. 1904 

bodde sälunda endast var tionde afrikan i tätort, medan man där 1970 äterfann var 

tredje afrikan. Inflyttningen till tätorter har ocksä för övriga befolkningsgrupper, som 

framgår av tabell 22, utgjort ett karaktäristiskt drag under 1 goo-talet. 

I alla sektorer av ekonomin spelar den icke-vita arbetskraften en central, för att inte 

saga avgorande roll. Icke-vita utgör merparten av arbetsstyrkan och det är främst de 

tunga och Iägavlonade arbetena som utfors av svart arbetskraft. Inom jordbruk, 

gruv- och tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet finns det största inslaget 

av icke-vit arbetskraft. I tabell 23 ges närmare informationer om arbetskraftens i 

Sydafrika sammansattning. Icke i nägon av de här redovisade sektorerna är den vita 

arbetskraften i majoritet. 

Den ekonomiska tillväxten forutsatter också i dagens läge att icke-vita i växande ut- 

strackning tar anställning i den av vita invånare kontrollerade ekonomin. Inom ex- 

empelvis tillverkningsindustrin, som är på stark frammarsch i Sydafrika, minskar 

procentuellt sett successivt den vita arbetskraften. Som framgår av tabell 24  har un- 

der den senaste tioärsperioden andelen icke-vit arbetskraft vuxit från 70 %ti l l  77 %. 

Ett likartat forhållande kannetecknar även andra sektorer av produktionslivet. Bris- 

ten pä vita arbetare leder till att icke-vita i tilltagande omfattning måste betjäna pro- 

duktionsapparaten. 

Mekanismer och principer 
Det sydafrikanska samhället ar praglat av de etniska gruppernas skilda positioner. 

På snart sagt alla tänkbara samhallsomräden gör sig denna grundläggande princip 



Tabell 22. Tatortsbefolkning 1904 och 1970 

Procent- 
Antal andel av 

Etnisk grupp (i1000-tal) resp. grupp 

Vita 
Fargade 
Indier 
Afrikaner 

Totalt 

Procent- 
Antal andel av 
(i1 000-tal) resp. grupp 

Kalla: Leistner, sid. 275 f. 

Tabel l 23. Löneanstallda i viktigare näringar 1970 

Sektor 

~ordbru k' 
~ruvindustri '  
Tillverkningsindustri 
Byggnadsverksamhet 
Jarnvags- och hamnvasende 
Handel 
Offentlig tjinst 

Centralreg. 

Vita Fargade Indier Afrikan. 
(%) (%) (%) (%) 

1,l 13,7 0,6 84.6 
9.7 - 90,3- 

24.1 16.9 6.3 52.7 
17.1 12.8 1.2 68.9 
49.8 6.3 0.5 43,3 
42.7 10.6 5.5 41.2 

Totalt 

' Avser 1964. ' Av icke-vita utgor afrikanerna 99 %. 
Avser 1969. 

Kalla: Leistner, sid. 278 f. 

Tabell 24. Arbetskraftens sammansättning i tillverkningsindustrin 1961--1971 

(%l (%) (%l 
Arbetskraft 1961 1967 1971 

Vit 30 25 23 
Icke-vit 70 7 5 77 

Kalla: Rand Daily Mail, 1 818 1 972. 



gällande. Arbetsmarknaden utgör därvidlag inget undantag. Kanske åskådliggörs 

skillnaderna mellan vita och icke-vita tydligast just på denna sektor av samhällslivet. 

Har kan man nämligen få relativt lätthanterliga mått på vardefördelningen. Lönesta- 

tistik, for att nu ta ett exempel, ger uppenbart inte hela, men ändock en grov bild av 

fordelningen av materiella varden i samhället i stort. 

Forklaringen till varför icke-vit arbetskraft har en överlag sämre stallning an vita på 

arbetsmarknaden, ar ytterst inte sardeles svår att finna. Vit makt i det sydafrikanska 

samhallet bygger på suverän kontroll över de samlade resurserna, såväl över manni- 

skorna som materiella tillgångar. Makten i Sydafrika utgår från de fyra miljoner vita 

invånarna. Det ar denna grupp som brukar makten till att för framtiden befästa och i 

nuet dra nytta av sin ratt enastående position som liten minoritet i samhället. För- 

hållandena på arbetsmarknaden ar ett uttryck för maktrelationer mellan olika grup- 

per i samhället. Det ar således inte en tillfällighet att vita har en mer priviligerad 

stallning an svarta vad avser t ex lön för utfört arbete. Det ar i själva verket enbart en 

konsekvens av den rådande samhällsordningen. 

Den onda cirkeln 
Den "onda cirkel" som en icke-vit arbetstagare befinner sig i kan givetvis skisseras 

på flera olika satt. I diagram 10 redovisas ett sådant satt. 

En rad lagar och sedvanjor (1) existerar i Sydafrika vad avser en icke-vits samhalls- 

position. Det ar det vita Sydafrikas sedvanjor (sociala normer) som i första hand 

påverkar samhallsordningen. Den lagstiftning som reglerar de olika etniska grupper- 

nas stallning och inbördes relationer ar synnerligen omfattande och komplex. Alltse- 

dan Nationalistpartiet 1948 kom till makten har denna raslagstiftning gjorts mer in- 

trangande an tidigare och den avskärmar idag strikt de olika etniska grupperna från 

varandra. Umgänge över gruppgranserna begränsas alltmer. Resultatet ar att icke- 

Diagram 10. Den onda cirkeln 

Lagar och 
sedvanjor 

"2 a klassens 

t 

position 

bildning 

I 
Låg materiell 7' 
standard och 

Endast vissa 

apati 
tvper av jobb 
och f3 praktiska 
alternativ 

Låga loner och 
begransade 
ovrlga formåner 
vid anstallning 

R 
verksamhet 



vita har en överlag Iagre ställning än vita (2). Svarta har det helt enkelt sämre ställt 

an vita, ett förhållande som gäller bade i materiellt, politiskt och socialt hänseende. 

Den Iäga positionen på samhällsstegen medför att t ex afrikaner i betydligt Iagre ut- 

strackning än vita får en hygglig utbildning (3). Enligt de sydafrikanska myndigheter- 

nas egen klassificering hänförs 1970 sju av tio afrikaner i arbetslivet till outbildad 

arbetskraft. I den vita gruppen är, vilket frarngar av tabell 25, endast fyra av ett 

hundra arbetstagare outbildade. 

Om man studerar utbildningsväsendet. återfinns ocksa där ett bestämt och likartat 

manster. Statistiken från universitetssidan belyser den skeva rekryteringen. 2,44 % 
av landets vita bedriver saledes i en eller annan form högre studier. Av afrikanerna 

ar andelen däremot. vilket kan utläsas i tabell 26, enbart 0.05 %. Fargade och indier 

intar en mellanposition. Utbildningen för alla sydafrikaner, alltsa även för icke-vita, 

forbattras emellertid successivt. Det finns en klar samhällsekonornisk motivering för 

att ge också icke-vita vidgat tillträde till olika former av utbildning. Den expanderan- 

de ekonomin kraver skolad arbetskraft inte minst på rnellannivån. Framgent kommer 

icke-vita i långt större utsträckning än tidigare att träda in i mer kvalificerade posi- 

Tabell 25. Outbildad arbetskraft 

Andel av resp. etnisk grupp som enligt myndigheterna ar att hanfora till ulabourer)), 
outbildad arbetskraft 

1936 1960 1970 
Etnisk grupp (%) (%l (%) 

Vita 21.8 11,2 3,5 
Indier 43,6 23.0 15.5 
Fargade 54,6 49.4 44.2 
Afrikaner 89,5 84,O 68.2 

Kalla: Power, Privilege and Poverty, sid. 66. 

Tabell 26. Universitetsstudier i Sydafrika 

(Studiestatistik från 1973 och befolkningdata från 1970 års folkrakning) 

Andel av resp. 
Korrespondens- etnisk grupp, 

Universitets- universitets- som bedriver 
Etnisk grupp stud. (antal) stud. (antal) universitetsstud. (%i 

- - - 

Vita 64 81 3 25 388 2.44 
Fargade 2 091 1014 0.1 6 
Indier 3 080 1 937 0.84 
Afrikaner 3 583 3 765 0.05 

Kalla: Underlaget for tabellen hamtat från A Survey of Race Relations 1973, sid. 332 
och data från 1970 års folkrakning. 



tioner på arbetsmarknaden. Detta innebar dock inte att den relativa rangordningen i 

arbetslivet eller i samhället i stort förändras. 

Den Iåga utbildningsnivån utgör en av flera institutionella faktorer som resulterar i 

att svarta äger tillträde endast till vissa typer av jobb och har få anstallningsalterna- 

tiv (4). De arbetstillfällen som ar aktuella för icke-vita ar vanligtvis arbetsmark- 

nadens samsta och mest okvalificerade. Montagearbete vid löpande bandet, lant- 

arbete, tungt gruvarbete och arbete i transport- och servicesektorn ar några av de 

huvudsakliga arbetstillfällen som bjuds den lågutbildade svarte. 

Den fackliga verksamheten för icke-vit arbetskraft ar utomordentligt dåligt ut- 

vecklad (5). Regeringen tillåter formellt afrikanska fackföreningar, men lagen ger 

dem en sarställning jämfört med vitas (och de två övriga etniska gruppernas) fackli- 

ga verksamhet. I praktiken leder lagstiftningen och en nedärvd sedvänja till att afri- 

kanska fackliga strävanden ar mycket begränsade och rudimentära. 

Icke-vit arbetskraft hänvisas alltså till arbetsmarknadens minst kvalificerade syssel- 

sattningar. Detta förhållande i kombination med den ringa fackliga verksamheten 

forklarar de Iåga löner som icke-vita uppbär (6). Inom många yrkessektorer ar för- 

hållandet mellan vitas och icke-vitas lön 10:1, klyftan ar ibland ännu större. Tillverk- 

ningsindustrin, som anses uppvisa det minsta lönegapet. betalar idag i genomsnitt 

5-6 gånger högre lön till en vit anstalld an till en afrikan. Också vad avser pensioner, 

anstallningstrygghet och sociala förmäner ar vita mer gynnade än icke-vita. 

En låg materiell standard karaktäriserar de icke-vitas, i synnerhet afrikanernas, tillva- 

ro (7). Stora delar av den icke-vita befolkningen lever i påtaglig fattigdom och misär. 

Sådan miljo skapar vanligtvis apati och bristande engagemang i och för samhälls- 

byggandet. I flera avseenden utgör de icke-vita 2:a klassens medborgare i Sydafrika 

(8). 1 hog grad, men givetvis inte enbart på grund av detta forhållande, förstärker 

darigenom de vita sina positioner i samhället. BI a under hänvisning till "de icke- 

vitas oförmåga och ovilja att förändra och förbättra samhället'' antas av vita institu- 

tioner ytterligare lagar och utfärdas än flera förordningar som på ett diskriminerande 

satt reglerar samhället. 

Det finns andra likartade satt att söka se sambandet mellan arbetsmarknadens for- 

hållanden och samhället i stort. Det viktiga ar att inse, att arbetsmarknaden har tyd- 

liga relationer till och utgor en del av samhällssystemet. Förändringar i t ex Iönesatt- 

ningen kan innebära att andra områden ( t  ex 2,3 och 4 i diagrammet) i sin tur paver- 

kas. 

Det ar också viktigt att förstå, att förändringar vad avser t ex Iönestrukturen i grun- 

den inte kan ske utan att lagar och sedvänjor andras. Grundvalen för samhället - vitt 



maktinnehav - sätter gränser för vad som är möjligt att genomföra på arbetsmark- 

naden i Sydafrika. 

Lönesattningsprinciper. 
Det ar vanligt att man i Sydafrika hävdar att lön inte sätts efter hudfarg. Enligt gäl- 

lande lagstiftning är det ti l l  och med förbjudet att låta hudfärgen i sig bestämma Iö- 

nenivån. Trägnare än någonsin tidigare framhålles i Sydafrika denna frånvaro av 

egentlig rasdiskriminering vid lönesättning. 

Också svenska företag i Sydafrika ansluter sig till denna kardinalprincip: 

"Lonen ar bunden till arbetsuppgiften oberoende av ras och alltefter som de icke-vita arbe- 
tarna genom utbildning besatter mer kvalificerade arbeten inom produktionen sker en okan- 
de overlappning i lonestrukturen for vita och icke-vita arbetare."74 

Det ar, som utdraget ur detta enkätsvar framhäver. inte hudfärgen som sägs avgöra 

lonens storlek utan vilken arbetsuppgift som fullgöres inom produktionen. Duglig- 

het, utbildning och faktisk prestation är de utslagsgivande faktorer som påverkar Iö- 

nens storlek. 

Lika-lon-for-lika-arbete är ett annorlunda sätt att uttrycka den inställning som för- 

harskar hos svenska såväl som andra företagsledare i Sydafrika. Ett av de tillfrågade 

foretagen formulerar sin politik så här: 

"Det torde i sammanhanget finnas anledning att påpeka, att enligt det arbetsklassificerings- 
system som tillampasidag,samma lon betalasforsamrna arbeteoavsettetniskgr~pp."~~ 

Principen o m  lika-lon-for-lika-arbete klingar välljudande i mångas öron. Både myn- 

digheter och naringslivet diskriminerar verkligen inte, menar man, utifrån hudfarg. 

Det ar andra och också i t ex Sverige tillämpade kriterier som bestammer lonens 

storlek och andra förmåner. 

I Sydafrika utfor personer från olika etniska grupper så gott som aldrig samma arbe- 

te. Vita stadar inte gator, afrikaner sitter inte i direktionen, indier är ej chefer for 

varuhusgruppens butiker och fargade mäklar inte Kapstadens godshantering. Ar- 

betsmarknadens hierarki ar en spegelbild av samhällets. På arbetsmarknaden liksom 

i samhallet i stort finns en bestamd rangordning av invånarna: Vita innehar de hogs- 

ta positionerna och afrikanerna de lägsta. Indier och fargade intar en mellanposition, 

men ar i de flesta fallen närmare afrikanernas än de vitas position. 

Konsekvensen av samhallets uppbyggnad och sätt att  fungera ar att olika etniska 

grupper fullgor olika funktioner i arbetslivet. Därför är i Sydafrika principen o m  lika- 



lon-for-lika-arbete utan praktisk mening. En god illustration till de etniska grupper- 

nas olika positioner i yrkeslivet ges av ett  av de svenska företagen: 

"Att jamfora lonelaget for olika etniska grupper utan att ta hänsyn till yrkeskvalifikationer 
kan ge en missledande bild. Således uppratthåller vanligtvis Bantupersonalen mindre kvalifi- 
cerade arbeten, t ex "tea boys". städare etc, medan vi i var vita personalstyrka bl a har kvali- 
ficerade ingenjorer, och detta leder till att lonegapet tycks vara storre an det ar. Vi tillampar 
emellertid principen, att betala samma lon för samma arbetsprestationer. I vår fabrik har t ex 
icke-vita en timlon mellan R O, 45-R 1, 85 och vita R O, 45-R 1, 90."76 

Kvalificerade ingenjörer finns ibland de vita arbetstagarna, medan städare och teut- 

barare hor hemma bland afrikanerna ("Bantu-personalen"). 

Löneskillnader 
Loneskillnaderna på den sydafrikanska arbetsmarknaden ar stora. Det mest iögon- 

fallande draget ar att icke-vita överlag har en väsentligt Iagre lön än vit arbetskraft. 

Loneskillnaderna har en påtagligt reell innebörd för befolkningen: Vita har ett mate- 

riellt dragligt liv, medan icke-vita, framst då afrikanerna, inte sällan fortfarande lever 

I misar. 

1969 forfogade, enligt en sydafrikansk undersokning, de vita medborgarna (1  9 % av 

totalbefolkningen) over 70 % av landets totala enskilda köpkraft. Afrikanerna utgör, 

som visas i tabell 27, 68 % av befolkningen men förfogade samma år över endast 

23 % av kopkraften. Fordelningen av köpkraften ger en antydan o m  de lonedifferen- 

ser som existerar i det sydafrikanska samhället. 

Loneskillnader mellan de etniska grupperna har en djup förankring i det sydafrikans- 

ka samhallets historia. Sydafrikas ekonomiska och politiska historia är i hög grad 

karaktariserad av hur vita på olika satt tagit icke-vitas arbetsinsatser i sin tjänst. De 

senare har genomgående fått en låg ersättning for utfört arbete. Industrialiseringen 

har inneburit att  exploateringen tagit sig nya uttryck, och skillnaderna vad avser t ex 

loner ar idag lattare att lägga marke ti l l  än tidigare. Daremot ar ur exploateringssyn- 

punkt dagens situation inte väsensskild gårdagens. 

Tabel l 27. Köpkraftens etniska fördelning 1969 

Sammanlagd 
Procent av kopkraft i Procent av 
befolkningen miljoner rands total kopkraft 

P- - 

Vita 19 4 974 70 
Fargade 1 O 282 4 
Indier 3 176 3 
Afrikaner 68 1616 23 

Kalla: Facts and Figures on South Africa, sid. 19. 
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En undersökning av Iönerelationerna i tillverkningsindustri och byggnadsverksamhet 

visar således att löneskillnaderna 1935136 mellan vita och afrikaner var 5,4:1 d v s 

afrikaner hade lite drygt 18 % av de vitas lön. 1960161 var, fortfarande enligt sam- 

ma undersökning, relationen densamma eller 5,2:1. 77 

Guldgruvnaringen har sedan lång tid tillbaka en viktig roll i den sydafrikanska ekono- 

min. En nyligen publicerad undersökning konstaterar att Iönerelationen vit:afrikan 

19 1 1 var 9,O:l. Ett drygt halvsekel senare, 1969, hade den vita arbetarens för- 

språng vuxit och Iöne-relationen uppgick då till 17,9:1 mellan vit och afrikan.78 

Likartade monster vad galler löneskillnader återfinns också vid en granskning av 

andra sektorer av ekonomin?' Det bör emellertid framhållas att guldgruvnaringens 

extrema lonestruktur inte ar typisk för arbetsmarknadens övriga branscher. Det ar 

emellertid långtifrån en historisk bild som har i korta drag har tecknats. Huvuddra- 

gen består alltjämt även om nyanser kan fogas till bilden. 

Loneskillnaderna 1969170 vad beträffar anställda i några viktiga branscher framgår 

av tabell 28. Gruvnäringen, i vilken guldproduktionen intar en central roll, framträder 

som en extrem. 550.000 icke-vita, i stort sett alla afrikaner, vinner har sin försörj- 

ning. En ansenlig del av de svarta gruvarbetarna kommer fran angränsande ländera0 

De jamforelsevis ytterst låga lönerna för afrikanerna i gruvnäringen förklaras av bl a 

denna invandring av arbetskraft från grannländerna. Den vita arbetskraften ar har 

valbetald också vid en jämförelse med övriga vita i andra sektorer av ekonomin. 

Inom tillverkningsindustrin betalades 1969170 en afrikans arbetsinsats med en sjät- 

tedel av den vites lön. 600.000 afrikaner och 250.000 färgade och indier aterfanns 

1970 i den expansiva tillverkningsindustrin. Tillsammans svarade de icke-vita vid 

denna tidpunkt för ungefär 75 % av de anställda inom näringen. 

Tabell 28. Lönestruktur i vissa näringar 196s- 1970 

Genomsnittslon i resp. sektor for olika etniska grupper. Absoluta tal avser rands per månad 

Naring 

Afrikaners 
lon i pro- Lonerelation 

Vita Fargade Indier Afrikan. cent av 1969--1970 
(R) (R) (R) ( R )  vitas (96) (vitlafrikan) 

Tillverkningslnd. 31 5 73 80 52 17 6.1 : 1 
Gruvnaring 341 71 93 19 6 17,9 : 1 
Byggnadsverksamhet 326 110 144 49 15 6,7 : 1 
Offentlig tjanst 

(Centralregeringen) 293 145 195 52 18 5.6 : 1 
Jarnvagsvasendet 295 71 54 52 18 5,7 : 1 

Kalla: Horner, sid. 3. 



Tabel l 29. Lönedifferenser på den Sydafrikanska arbetsmarknaden 1973 

(Genomsnittliga loner i rands per månad) 

Sektor 

Afrikaners 
Lon per månad lön i pro- Lonerela- 

cent av tion 1973 
Vita Fargade Indier Afrikan. vitas (%) (vitlafrikan) 

Metallproduktion 407 134 108 73 18 5,6 : 1 
Maskintillverkning 395 126 203 76 19 5,2 : 1 
Elektriska maskiner 370 115 124 83 22 4.5 : 1 
Transportutrustning 377 126 145 82 22 4,6 : 1 

Kalla: Employment and Earings in some Economic Sectors 1973, IRR,  2815 1973, 

Några år senare kvarstod pB det hela taget samma Iönerelationer. För vissa delar av 
tillverkningsindustrin redovisas i tabell 29  data som belyser Iöneförhallandena 

1973. Fortfarande har afrikaner ungefär en femtedel av vitas lön. Det finns, som 

framgår, dock smärre variationer inom tillverkningsindustrin. 

Den i tabell 29  redovisade Iönestrukturen ar av stort intresse inte minst därför att 
det är inom dessa grenar av tillverkningsindustrin som "svenskföretagen" återfinns. 

Underlaget för att resonera kring lönegapets förändringar ar tämligen magert. Sena- 
re skall vi ändock kortfattat söka belysa nBgra aspekter pB förändringar under 1970- 

talet (se avsnitt sid 100 ff). 

Svenska företag 
Löneskillnader mellan vita och icke-vita föreligger inte alls oväntat i svenska företag 

verksamma i Sydafrika. Saledes finns svenska företag där, som närmare kan utläsas 
av diagram 11, ett mindertal av de anställda ar vita men denna minoritet förfogar 
tillsammans över merparten av företagets totala Iönesumma. 

De informationer som kunnat inhämtas fran och om svenska företag i Sydafrika ar i 

vissa hänseenden begränsade. Somtidigareframhållits (se 7f)  ar det endast en del 
av foretagen som önskat lämna alla begärda upplysningar. För den vidare framstall- 
ningen har vi sålunda främst fem svenska, varav ett minoritetsägt, företag som un- 
derlag. Dessa företag ar samtidigt de största svenska i Sydafrika och de sysselsätter 
1973 tillsammans 2.856 personer, varav 38  % vita. Av den icke-vita arbetskraften, 
som alltså enligt tabell 30 uppgår till 1.781 personer, eller 62  % av de totalanstall- 

da, utgör afrikanerna den absoluta merparten. Ca 95 % av de icke-vita anställda är 

afrikaner. Fortsättningsvis laggs tonvikten vid just denna senare kategori, då den 

dels utgor majoriteten av de totalanstallda, dels ar den största befolkningsgruppen i 
landet, och dels har de sämsta anställningsvillkoren. Det ar i första hand afrikanerna 



Diagram 1 1. Löner och anställda i två svenska Sydafrika-företag 1973. 

vita, 

Kalla: Enkätsvar. 

Tabell 30. Anställda i fem större svenska Sydafrika-företag 1973 

Andel av 
Etnisk grupp Antal anstallda (%) 

Vita 
Fargade 
Indier 
Afrikaner 

Totalt 

l Varav afrikaner ca. 95 %. 

Kalla: Enkatsvar. 



som i framtiden kommer att "industrialiseras", d v s i växande utsträckning erhálla 

anställning i den sydafrikanska industrin. 

De fem företagen sysselsatter tillsammans det övervägande antalet anställda inom 

svensk industri i Sydafrika. De uppgifter som har erhállits om och frán de övriga 

företagen ger ingen anledning till att anta, att bilden i nágot enda hänseende skulle 

förändras ifall också dessa företag inlemmades i undersökningen. 

Svenska tillverkningsföretag i Sydafrika tycks ha en Iagre andel icke-vit arbetskraft 

an vad som ar genomsnittet för denna industrisektor. En framskrivning av värdena i 

tabell 2 4  ger vid handen att ca 78 % av de anställda i den sydafrikanska tillverk- 

ningsindustrin ar icke-vita. I de fem svenska företagen ar denna andel 62 %. Den vä- 

sentliga förklaringen till denna skillnad torde vara, att svenska företag ar jämförelse- 

vis hogt specialiserade och kapitalintensiva. Behovet av Iágutbildad arbetskraft, 

d v s icke-vita, ar mot denna bakgrund Iagre än för mánga andra typer av tillverk- 

ning. Det finns givetvis både sydafrikanska och av andra nationaliteter ägda företag 

som företer samma typ av avvikelser frán det genomsnitt som har redovisats. 

Lönegapet i svensk industri 
Lönerelationerna i svensk industri i Sydafrika ar i stort sett av samma karaktär som 

for tillverkningsindustrin i sin helhet. De informationer som vi erhállit och på egen 

hand inforskaffat i nämnda hänseende redovisas i tabell 31. 

Afrikansk arbetskraft i företag 1-3 har, som redovisas i tabellen, 22-25 % av de i 

resp foretag anställda vitas lön. Företag 4 och 5 synes avvika från detta mönster. 

Lonestatistiken for dessa två företag medger dock inte en nedbrytning av de icke- 

vitas loner på färgade, indier respektive afrikaner. De uppgifter som står till buds vi- 

sar emellertid, att afrikanerna i de tv3 företagen uppskattningsvis har 23-26 % av 

de vitas lon. 

Det forefaller som om lönegapet mellan vita och afrikaner i svenska företag är något 

mindre an genomsnittet för respektive bransch inom tillverkningsindustrin. En jam- 

forelse mellan tabellerna 29 och 31 tillåter försiktigtvis denna slutsats. Man bör 

emellertid handskas varligt med denna typ av data och detaljerade jamförelser ar 

svåra att gora. Ibland blir de helt intetsägande. ty siffermaterialet ar brackligt. 

Andock kan vi har försiktigt våga havda att lönegapet i svensk industri i Sydafrika 

inte ar större an jamförbara industrigrenars genomsnittliga gap. Snarare uppvisar 

alltså svensk industri 1973 ett något mindre lönegap an vad som genomsnittligt 

sett forekommer inom likartad produktion i Sydafrika. 

Eftersom Sydafrika präglas av att personer från olika etniska grupper utför olika ar- 



Tabell 31. Fem svenska företags lönestruktur i Sydafrika 1973 

Foretag 1 Foretag 2 Foretag 3 
Arbetskraftens 
etniska % av vi- % av an- % av vi- % av an- % av vi- % av an- 
tillhörighet tas lon stallda tas lön ställda tas lön ställda 

Vita 
Fargade 
Indier 
Afrikaner 

Foretag 4 Foretag 5 
Arbetskraftens 
etniska % av vi- % av an- % av vi- % av an- 
tillhorighet tas lon stallda tas lon stallda 

Vita 100 43 100 34 
Fargade 
Indier I 29 57 29 66 
Afrikaner 

1 O0 100 

Kalla: Enkatsvar och inhamtade uppgifter. 

betsinsatser, ar sofistikerade lonejamförelser svåra att  göra. Om man söker jämföra 

"verkstadsjobbare" från olika etniska grupper så kvarstår givetvis samma svårighe- 

ter, ty inte heller på "golvet" utfors samma typ av arbete av personer från olika etni- 

ska grupper. Det ar andock intressant att söka göra en jämförelse inom kategorin 

"verkstadsjobbare", ty  den vita "jobbaren" har inte sällan bättre betalt än den vita 

"skrivflickan" på kontoret. Med loneuppgifter från ett  företag skall v i  söka göra en 

"verkstadsjamforelse". 

Av ifrågavarande foretags anställda är 56 % veckoavlönade. resten avlönas på må- 

nadsbasis. Det förefaller rimligt att  anta, att de veckoavlönade är anställda för att ut- 

fora "verkstadsjobb" inom den direkta produktionen. De månadsbetalda skulle då 

framst återfinnas inom "administrationen", d v s olika typer av skrivbordsarbeten. 

Av de veckoavlonade är 15 % vita, 13 % färgade, 23 % indier och 49 % afrikaner. 

Den icke-vita arbetskraften är helt och hållet veckoavlönad, vilket i praktiken bety- 

der att icke-vita framst återfinns inom "verkstadsjobben". 

I tabell 32 redovisas Ionestrukturen vad avser ifrågavarande företags veckoavlöna- 

de. En afrikan har som framgår 18 % av en vit anställds timersättning, en färgad 

54 % och en indier 34 %. Om Ionerelationerna istallet beräknades. som skett i tabell 

3 1, på hela vita personalstyrkan, har en afrikan 22 % av den vite anställdes genom- 



snittslön. Då beräkningen görs inom en och samma kategori, "verkstadsjobbare", 

framträder lönegapet an bjärtare. 

Lonedifferenserna finns manifest fastlagda i de avtal som ingås mellan parter på ar- 

betsmarknaden (afrikaner ar dock ej med vid sådana förhandlingar). Dessa avtal 

upprättas för olika sektorer av industrin och för varje gren inom tillverkningsindust- 

rin fastställes den Iönespannvidd som kan förekomma för respektive etnisk grupp. 

Det finns emellertid, vilket ofta papekas fran de sydafrikanska myndigheternas sida, 

inga formella och officiella lagar som t ex hindrar att en afrikan far väsentligt bättre 

betalt an vad som ar fallet idag. Men i de avtal som upprättas på arbetsmarknaden 

skrivs den de facto existerande påtagliga löneskillnader in. De vita fackföreningarna 

agerar ofta på sådant satt att de medverkar till att befästa dessa skillnader. 

I tabell 33 anges grunddragen i ett för svenskt företag 1973 gällande löneavtal. Det 

ar inom de här angivna gränserna som Iönesattning skall ske. Minimumlönen för en 

vit ä r  således drygt 4 ggr större an Iagsta tillatna löner för en afrikan. I praktiken 

kommer en vit att erhalla betalning som i stort överensstamrner med "max.-lönen" 

for vita, medan en afrikan har en lön i närheten av "min.-lön" för sin etniska grupp. I 
verkligheten uppbar alltså afrikanen den Iagsta lönen som avtalet tillater. Endast un- 

dantagsvis når en afrikan upp till den "max.-lön" som stipuleras. Även om vi har har 

exemplifierat med enbart ett företags max.- och min.-löner, så galler i princip sam- 

ma förhållande för alla svenska företag i Sydafrika. 

Tabell 32. Veckoavlönade i ert svenskt Sydafrikaföretag 1973 

%av alla 
vecko- Lonitim %av vitas 
avlonade (R )  Ion/tirn 

Vita 15 2.13 100 
Fargade 13 1.16 54 
Indier 23 0.73 34 
Afrikaner 49 0,38 18 

Totalt 1 O0 

Kalla: Enkatsvar. 

Tabell 33. Avtalsreglerad lönesättning i ett svenskt Sydafrikaföretag 1973 

Max.-lon Min.-lon 
per tirn. (R) per tirn. (R) 

Vita 1,80 1,50 
Fargade 1.40 0.36 
Afrikaner 1 ,O6 0.35 

Kalla: Enkatsvar. 
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Skillnaderna mellan vit och icke-vit arbetskraft har ovan beskrivits i Iönetermer. Lö- 

nen ar emellertid inte den enda faktor som bildar underlag för gapet mellan t ex vita 

och afrikaner. Också i flera andra avseenden har de vita en mer priviligerad anstall- 

ningssituation an vad som ar fallet för afrikanerna. Anställningstryggheten ar större 

for vita an för icke-vita. Möjligheterna till avancemang inom företaget ar battre för 

vita an icke-vita. De senare har vanligtvis betydligt trakigare och mer riskfyllda arbe- 

ten an vita. Dessa och övriga likartade icke-lönemassiga omständigheter måste tas 

med i en helhetsbild. Om s3 görs framstår gapet mellan vita och icke-vita i an galla- 

re dager. Det underlag som erhållits från och inhämtas om de svenska företagen i 

Sydafrika ger emellertid inte har tillfälle till en närmare redogörelse för och diskus- 

sion om de icke-Ionemassiga komponenterna i gapet mellan vita och icke-vita på ar- 

betsmarknaden. 

Lonegapets orsaker. 
Tidigare har vi orienteringsvis resonerat om orsaker till det existerande Iönegapet i 

Sydafrika. Kortfattat skall vi nu åter beröra orsakssammanhangen, men denna gång 

soka precisera i synnerhet två faktorer. 

Det ar oomtvistat att vita och icke-vita sällan utför samma arbete. Vita har av olika 

skal de i konventionell mening battre jobben och får därmed högre ersättning an 

icke-vita for sina arbetsinsatser. Lönegapet har således delvis sitt ursprung i denna 

strukturella egenskap hos arbetsmarknaden. 

Den ovan namnda faktorn kan emellertid enbart förklara en del av det existerande 

gapet. En annan central faktor ar det existerande synsättet vad avser arbetsutvarde- 

ring. Vissa arbetsinsatser varderas lågt och ersatts därmed med låg lön. Det går inte 

att komma ifrån, att just de arbeten som oppnats för icke-vita overlag varderas lagre 

an de traditionella vita sysselsättningarna. Ingen objektiv arbetsutvardering kan 

motivera varfor lönesättningen inom t ex gruvnäringen resulterar i 17 ggr högre lon 

for en vit jamfört med en svart arbetstagare. Arbetsprestationer och utbildningsbak- 

grund skiljer sig kanske något mellan vit och afrikan, men denna differens "ursäktar" 

inte de enorma skillnaderna i lon. Den bland den vita eliten forharskade utvardering- 

en av arbetsprestationer ar alltså en viktig faktor som förklarar Iönegapet mellan oli- 

ka kategorier av anstallda. 

Det forekommer faktiskt att personer från olika etniska grupper har en likartad yr- 

kesstallning. Också då så ar fallet erhåller en vit barare battre lön an en icke-vit. I ta- 

bell 34 anges i illustrerande syfte Iönedata för några yrkeskategorier dar vita och 

icke-vita utfor i princip samma arbete (vilket ej betyder att de har en jämförbar stall- 

ning på arbetsmarknaden eller i t ex det sociala urnganget). Utbildning och av- 

ancemang till samma formella yrkesstallning som en vit, medfor alltså ej att en icke- 

vit automatiskt får den lön som den vita kollegan uppbar. 



Tabell 34. Lönerelationer i vissa kvalificerade yrken 

(data fran 1970 eller angransande år) 

Lön i procent av vit yrkesinnehavares lon 

Yrke 

Lakare (statsanstalld) 
Sjuksköterska (statsanställd) 
Universitetslarare 
Skollärare 
Banktjansteman 
Polisman 

Fargadel 
Vita Indier Af rikaner 

Kalla: Lawrence Schlemner: ~Employment Opportunity and Race in South Afr~ca,, sid. 7 f. 

Lonegapet i Sydafrika måste ses som ett resultat av flera samverkande faktorer. 

Skilda arbetsuppgifter för vita och icke-vita och den existerande arbetsvarderingen 

utgor darvidlag två omständigheter. som kan bidra till att förklara, men ej försvara, 

det existerande lonegapet. 

Förändringar i lönegapet 
Det havdas allt oftare från en del håll att den ekonomiska utvecklingen i Sydafrika 

mer eller mindre automatiskt kommer att utjämna de skilda levnadsvillkoren för 

folkgrupperna. "Ekonomiska krafter" skulle, om de fick spela fritt utan direkt politisk 

styrning, reducera och kanske helt utplåna t ex löneskillnaderna. Efterfrågan på ar- 

betskraft ar nämligen så stor i den sydafrikanska industrin, att den vita befolkningen 

inte racker till för att besätta alla de lediga platser som fordrar yrkeskunnigt folk. I 

detta lage, menar man, ges en stor möjlighet för den icke-vita befolkningen att er- 

hålla battre utbildning och mer valbetalda arbetsuppgifter. På sikt kan en sådan suc- 

cessiv uppluckring i apartheidsamhällets ekonomiska liv också få politiska följdverk- 

ningar. De icke-vita kommer att få politiska förmåner som idag undanhålles dem. De 

ivrigaste forespråkarna för detta synsätt ser i framtiden ett sydafrikanskt samhälle 
dar t o m lika rattigheter råder för alla invånare. 

Det finns emellertid mycket lite som idag talar för att den ovan återgivna "teorin" 

skulle ha någon fastare förankring i verklighetens Sydafrika. Under hela efterkrigs- 

tiden har den ekonomiska utvecklingen gått snabbt och allt fler icke-vita har in- 

lemmats i en modern produktionE' Samtidigt har de politiska rättigheterna för icke- 

vita beskurits allt hårdare. De stora löneklyftorna har i allt väsentligt bestått och i 

flera fall vuxit. 

Lonerelationerna mellan vita och icke-vita har berörts i föregående avsnitt. Redovis- 

ningen av de betydande Ioneskillnaderna kompletterades dar med en kortfattad be- 



skrivning av orsakssammanhanget. I vilken utsträckning har då lönegapet förändrats 

under de senaste åren? Ett svar pa den frågan är nödvändigt ifall man skall förstå ut- 

vecklingen i Sydafrika. En kritisk granskning av föreställningen om de "ekonomiska 

krafternas" möjlighet att bryta ner apartheidsystemet, förutsätter ocksa att frågan 

berors. 

Den vita arbetskraftens Iöner växte under 1960-talet i samtliga sektorer av ekono- 

min snabbare än de icke-vita arbetstagarnas. I diagram 12 ges informationer röran- 

de reallöneutvecklingen i fyra ekonomiska sektorer för perioden 1960-1 967."  if- 

fermaterialet ar hämtat från de mest expansiva delarna av den sydafrikanska ekono- 

min. Därvidlag intar, som framkommit tidigare, tillverkningsindustrin en framträdan- 

de plats. Som framgår av diagrammet har afrikaner, färgade och indier fått en reallö- 

neokning under större delen 1960-talet. Icke-vita anställda i byggnadsverksamhet 

och tillverkningsindustri har t ex årligen fått 4,5 % resp 2.8 % ökning i sina Iöner. 

For icke-vita i gruvnäring och statlig tjänst har löneutvecklingen varit mer blygsam 

men fortfarande ändock en reallöneökning. Inflationen med åtföljande prishöjningar 

har varit stor. Löneokningarna har dock i de fyra här berörda sektorerna kompense- 

rat penningvardeforsamringen. 

Diagram 1 2. Arlig realloneökning per anställd 1960- 1967. 

n vita 

n Afrikaner, Fargade och 
..... 
" Indier 

6 % 

5 % 

4 % 

3 % 

2 % 

1 % 

industri samhet naring Governrnent 

Källa: Horner: Black Pay and Productivity in South Africa, sid 4. 



Den vita arbetskraften i de redovisade sektorerna har inte helt oväntat erhallit större 

reallöneökningar an den icke-vita arbetskraften gjort. En sådan löneutveckling - vita 

får högre årliga lyft an svart arbetskraft - medför att lönegapet vaxer. Samtidigt som 

den icke-vita arbetskraften i de fyra sektorerna upplever en viss reallöneökning un- 

der 1960-1 967, kommer alltsa Iönegapet mellan vit och icke-vit arbetskraft att vax- 

a. Forklaringen till detta förhållande ar naturligtvis att den vita arbetskraften till- 

erkannes storre löneökningar an andra grupper av arbetstagare. 

Det allt större Iönegapet i Sydafrika har analyserats av bl a forskare i landet. De 

mest uppmarksammade rapporterna ar publicerade av Institute of Race Relations i 
Johannesburg. Enskilda naringslivsorgan har likaså bidragit med material for att 

göra bilden an fullständigare. Regeringens arbetsministerium lämnar i en promemo- 

ria intressanta uppgifter om lönegapets förändringe3 I denna rapport ingår emeller- 

tid endast 35 % av de ekonomiskt aktiva afrikanerna. Utelämnade ar de afrikaner 

som ar sysselsatta inom jordbruket och hushållsanställda. Dessa två kategorier an- 

ses ha fått den minsta eller ingen löneökning alls under 1960-talet. 

I tabell 35 anges hur, enligt regeringen, löneklyftorna har förändrats under perioden 

1967-1 971. Gapet växte under perioden i genomsnitt med 7,l  % mellan vita och 

afrikaner. Ökningen i gapet var något mindre, eller 4,7 %, mellan vita och 

fargadelindier. Endast för en av de har medtagna anstallningssektorerna uppgavs 

gapet minska. Centralregeringens Ionepolitik ledde under perioden till en smärre 

minskning av lonegapet. Den slutsats man kan dra ur regeringsrapporten ar att den 

allmanna loneutvecklingen under åren 1967-1 971 innebar en ökning i det redan 

hogst betydande lonegapet. 

Tabell 35. Lönegapets förändring mellan 1967 och 1971 

(Okning av lonegapet: -, minskning av lonegapet: -k) 

Vita: Vita: 
Fargadellndier Afrikaner 

Anstallda (%) (%l 

Tillverkningsindustri 
Byggnadsverksamhet 
Gruvnäring 
Grosshandel 
Detaljhandel 
Regeringstjanst 
Kommuner 

Genomsnittlig forandring 

Källa: Department of Labour, Pretoria: Wages and Wage Trends, 1972 sid. 6. 
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För flertalet icke-vita har de förekommande, men ingalunda allmänna. Iöneökningar- 

na under 1960-talet och innevarande årtiondets första år i hög grad ätits upp av 

prisutvecklingen. Reallöneökningarna har varit tämligen obetydliga, vilket dock inte 

innebar att de helt har lyst med sin frånvaro för begränsade grupper av icke-vita. 

Inom jordbruket och för hushållsanstallda har, som antytts ovan, flertalet anstallda 

icke-vita fått mycket ringa eller ingen Iönekompensation för de vaxande levnadsom- 

kostnaderna. 

Under 1970-talets inledande år har embryon till en intressant utveckling kunnat 

registreras. För vissa begränsade grupper av icke-vita har löneökningarna pro- 

centuellt sett varit stora. Ibland har här den relativa ökningen per år varit storre an 

vad fallet varit för vita. Denna utveckling ar i första hand förbehållen tillverkningsin- 

dustrin och under de två senaste åren också guldgruveindustrin. Huruvida detta för- 

hällande, att icke-vita fär ett årligt procentuellt påslag som ar större an vitas, ar ut- 

tryck for en "ny" lönepolitik eller ej ar svärt att mer bestamt avgöra. Alltfor kort tid 

har forlupit och man saknar ännu den inträngande information som behovs för en 

grundligare utvardering. 

I tabell 36 ges nägra uppgifter som illustrerar den "nya" utvecklingen. Vid de har två 

senaste angivna lonesättningstillfallena - november 1971 och april 1972 - fick 

således icke-vita man ett större påslag an vita manliga anställda. Ett resultat blev att 

lonegapet minskade något, aven om endast mycket marginellt. 

Ocksä for 1973 rapporterades kraftiga procentuella höjningar av de icke-vitas loner 

i de t v i  ovan nämnda sektorerna av ekonomin. Päslag om 20-35 % har förekommit. 

Vilka omstandigheter förklarar då de senaste årens jamforelsevis påtagliga lönelyft 

for vissa grupper av icke-vita? 

Nägra viktiga forklaringar till förandringarna, aven om de senare nu är marginella i 

ett helhetsperspektiv, förefaller vara: 

Tabel l 36. Relativa löneförhöjningar 1970- 1972 

(Industrianstallda) 

Tidpunkt Vita man Icke-vita man 
for forandring (%l (%) 

April 1970 3.6 3.2 
November l970 7,6 - 0.5 
Aprrl 197 1 9,3 7.9 
November l97 1 6 2  7.5 
April 1972 4.6 12,2 

Källa: Muriel Horrell, A Survey of Race Relations in South Africa 1972, sid. 239. 



Det ar ont o m  arbetskraft i den sydafrikanska industrin. Det amerikanska ar- 

betsministeriet beskrev redan 1966 arbetsmarknaden i Sydafrika i "bristtermer": 

''Sydafrika har under de senaste åren upplevt en kritisk brist på arbetskraft i alla sektorer av 
ekonomin. Bristen, som huvudsakligen rör akademiskt utbildade och teknisk personal liksom 
yrkesutbildade och delvis yrkesutbildade arbetare, ar i första hand ett resultat av regeringens 
restriktiva politik såsom t ex job reservation (genom lag reserveras de kvalificerade och batt- 
re betalda arbetstillfallena for vita), atskilda löneskalor och vagran att ge de icke-vita arbe- 
tarna en erkand stallning. Tillsammantaget forhindras darigenom ett fullt och effektivt ut- 
nyttjande av den stora tillgången p6 icke-vit arbet~kraf t . "~~ 

Bristen på arbetskraft har resulterat i att  yrken som tidigare främst utövats av vita 

till del har oppnats för icke-vita. De senare har alltså på grund av knappheten på vita 

i viss utstrackning fått tillträde till bättre betalda arbeten. 

Arbetsgivarna har i tilltagande omfattning kommit att  bli intresserade av ökad 

produktivitet. Detta ar i hög grad liktydigt med att man på olika satt vill höja pro- 

duktionsresultatet per anstalld. En viktig förutsättning för att så skall ske ar att arbe- 

tarna ar nojda, fria från sjukdomar och lever ett någorlunda hungelfritt liv. Höjda Iö- 

ner ar en central fråga då de sydafrikanska arbetsgivarna drar upp och verkställer sin 

strategi for okad produktivitet. 

I Sydafrika såval som utanför landets granser kritiseras, o m  an utifrån skilda ut-  

gångspunkter, de icke-vitas relativa och absoluta Iönelage. De enorma skillnaderna 

mellan vitas och icke-vitas loner förklaras vara mindre onskvarda. Svartas svältlöner 

leder ti l l  erbarmliga materiella förhållanden för miljoner och åter miljoner manniskor. 

På en del håll inom Sydafrikas vita elit återfinns en övertygelse o m  att de icke-vitas 

materiella omstandigheter måste forbattras. Om så inte sker vaxer grogrunden för 

en blodig resning. Foretagsledare och andra arbetsgivare ar naturligtvis inte in- 

tresserade av att  produktionen och försaljningen störs av våldsamma omvälvningar 

och dålig image i utlandet. BI a darför ar man p5 sina hall inte obenägen att höja Iö- 

nerna. 

okade loner innebar storre köpkraft i landet. För den snabbt vaxande industrip- 

roduktionen ar en god hemmamarknad en trygghet. Många sydafrikanska ekonomer 

menar och de vinner därvidlag ett allmant bifall från foretagsvarlden, att de icke- 

vitas loner bor hojas för att  sakerstalla en nodvandig tillvaxt av landets samlade 

kopkraft. 

@ En del utlandska företag har av grupper i sina respektive hemländer utsatts för 

starka påtryckningar i syfte att öka de icke-vitas loner och övriga anstallningsförmå- 

ner. Till del forklaras således de senaste årens marginella lonehojningarna av att ut- 
85 

landska foretag av en hemmaopinion "tvingats" vidta åtgarder. 



Det finns således en rad omständigheter som samspelat och skapat förutsättningar 
för löneförhöjningar för vissa grupper av icke-vita. Aterigen är det dock viktigt att 

betona, att de lönelyft som förekommit är förbehållna starkt begränsade grupper av 
anställda. Det är också svart att avgöra ifall de senaste arens förändringar är utslag 
för en "ny" lönepolitik eller ej. Det förefaller emellertid troligt, att ett Sydafrika med 
den nuvarande samhällsordningen aldrig kan eliminera t ex omfattande Iöneskillna- 

der mellan vita och icke-vita. 

Svenska företag 
De svenska företagen återfinns, som framgått tidigare, inom den förhállandevis ex- 
pansiva tillverkningsindustrin. Löneskillnaderna mellan vita och icke-vita ar, vilket 

likaså redovisats ovan, ungefär av samma storleksordning som inom jämförbar in- 
dustri i Sydafrika i övrigt. Det finns emellertid tämligen få uppgifter tillgängliga om 
löneutvecklingen i svenska sydafrikaföretag. I det följande skall Iöneutvecklingen 

beskrivas utifrån uppgifter lämnade av två svenska företag.86 Det ar således ett 
begränsat material som ligger till grund för framställningen. A andra sidan finns inga 

tecken som tyder på att övriga svenska företag i Sydafrika i nagra viktiga avseenden 

skulle avvika från den helhetsbild som ges nedan. 

I foretag 1 var 1968169 Iönerelationen vit:afrikan 6,O:l. Fyra år senare var den 
4,4:1. Av tabell 37 framgår vidare att de anställda afrikanerna under perioden 

1968-1 973 fick ett lönelyft om totalt 90 %, medan vita fick nöja sig med 41 %. Bil- 
den verkar vid en första anblick således rätt ljus, utvecklingen tycks ga i utjämnande 
riktning. 

Begreppet Ionegap har används i den tidigare framställningen som ett sätt att bely- 

sa en Iönerelation. Lönegapet anger vanligtvis den siffermässiga relationen mellan 

Tabel l 37. Löneutveckling 1968- 1973 i företag l 

Afri- 
Vita Afrikaner Löne- kaners 

skillnad lon i Lone- 
Ars- Rel. Abc. Ars- Rel. Abs. vitalafri- procent relation 
lon okn. okn. lön okn. okn. kaner av vitas (vit1 

Ar (R)  (%I (R)  (RI  (%I (R)  (R1 (%1 afrikan) 

Källa: Berakningar baserade på uppgifter lamnade I berort foretags enkatsvar 



vitas och icke-vitas löner. Även om Iönegapet matematiskt uttryckt minskar (för 

företag 1 från 6,O:l till 4,4:1) s8 kan detta i reda pengar mycket val innebära en 

vidgning av klyftorna. Detta förhållande framgår tydligt i tabell 37, dar löneskillna- 

den redovisad i "rands" vaxer mellan 1968/69 och 1972/73. Afrikanen i företag 1 
hade 1968169 i genomsnitt en årslön som var 2.861 rands Iagre an den vites ersatt- 

ning. 1972173 hade skillnaden vuxit till 3.760 rands. 

Den verkliga innebörden av Iönegapet döljs alltså lätt då man resonerar i abstrakta 

analytiska termer och konstruerar olika statistiska mått för att mata gapet. Utveck- 

lingen i företag 1 kan således beskrivas på olika satt. Den enklaste tänkbara formen 

- antal rands i lönekuvertet - ger kanske ändock den mest verklighetsnära uppfatt- 

ningen om förändringarnas konkreta innebörd. 

Forklaringen till varför de vita anställda absolut sett får det bättre trots att deras 

relativa årliga löneökningar ar Iagre an för afrikaner, står att finna i de starkt skilda 

utgångslagena. 1972/73 fick i företag 1 de anställda afrikanerna ett 35 %-igt Iöne- 

lyft, medan den vita arbetsstyrkan fick "hålla till godo" med ett 9 %-igt påslag. Det- 

ta innebar emellertid att afrikanen i praktiken erhöll 283 rands ökning och den vite 

401 rands. Eftersom procentpåslagen raknas på vitt skilda baslöner blir ökningen 

uttryckt i reda pengar följaktligen olika stor. 

Om afrikanen i foretag 1 1972/73 skulle fått samma ökning i antal rands matt som 

den vite arbetstagaren, skulle paslaget ha varit 49,7 % istället för 35 %. I företag 1 

har under 1968/69 - 1972/73 det procentuella påslaget årligen varit större för afri- 

kaner an for vita. En sådan löneutveckling har tidigare varit ovanlig i Sydafrika. Det 

ar först under de senaste åren som den procentuella löneökningen inom industrin 

ibland varit större för icke-vita an för vita. Företag 1 tillhor därför de tämligen få in- 

dustriforetag i landet som sökt lansera en "ny" lönepolitik. Som framgatt ovan in- 
nebar emellertid denna lönepolitik inte att skillnaderna uttryckt i rands minskar, 

istallet okar de successivt. 

For foretag 2 har loneutvecklingen kunnat beraknas för åren 1970-1 973. Veckolö- 

nen ar har uttryckt i kronor, varför omedelbara jämförelser med företag 1 ar svåra 

att gora (tabell 38). 

Mellan 1970 och 1973 minskade Iönegapet i foretag 2 från 4,5:1 till 4,3:1. Minsk- 

ningen ar mindre an den som företag 1 kunde uppvisa. Å andra sidan hade det sena- 

re foretaget i utgångsläget en större löneskillnad mellan vita och afrikaner an före- 

tag 2. De procentuella årliga påslagen ar i företag 2 annorlunda an i företag 1. Mel- 

lan 197 1 och 1972 fick således vita en Iöneokning om 14,7 %, medan den relativa 

okningen for afrikaner endast var hälften så stor eller 7 %. Veckolönen ökade under 

1970-1 973 med 122 kronor för vita, men endast med 30 kronor för afrikaner. Ut- 



Tabell 38. Löneutveckling 1970- 1973 i företag 2 

Af ri- 
Vita Afrikaner Lone- kaners 

skillnad lon i Lone- 
Vecko- Rel. Abs. Vecko- Rel. Abs. vitalafri- procent relation 
lon okn. okn. lon okn. okn. kaner avvitas (vit/ 

Ar (R) (%) (R) ( R )  (%) (R) ( R )  (%) af rikan) 

Källa: Berakningar baserade på uppgifter lamnade i berort foretags enkatsvar 

vecklingen innebar alltså konkret att vita under ett par år fick en fyra gånger större 

okning av veckoloner an afrikaner. 

Loneutvecklingen i de två har berörda svenska företagen illustrerar på ett bra satt 

vad som hander inom delar av den sydafrikanska arbetsmarknaden. Under de senas- 

te åren har forkommit procentuellt sett ratt betydande löneökningar för afrikaner. 

Denna utveckling har emellertid rört endast ett mycket begränsat antal anställda af- 

rikaner. Den konkreta innebörden av den "nya" lönepolitiken ar att Iönerelationerna 

(matematiskt uttryckt) minskar något. Löneskillnaderna i reda pengar växer däremot 

hela tiden, vilket förklaras av de kraftigt skilda baslönerna. 

For att reellt minska löneklyftorna behovs mycket omfattande ingrepp i Iönepoliti- 

ken och därmed också i hela samhallsekonomin. Det finns föga, menar bedömare, 

som talar for att afrikanernas Iönesituation påtagligt har förändrats och i grunden 

kan forandras i det rådande sydafrikanska samhället. Den sydafrikanska finanstid- 

ningens karaktaristik av situationen i landet i början av 1960-talet har aktualitet 

också ett årtionde senare: 

"Problemets karna ar: vi har ett i alla avseenden konstgjort ekonomiskt samhällsliv som kan- 
netecknas av att villkoren oforstallt och oppet manipuleras i syfte att skydda vita privilegier." 87 

Levnadsstandard och löner 
Lonegapet och löneutvecklingen i Sydafrika ar de två aspekter på levnadsvillkoren 

for de skilda etniska grupperna som hitintills behandlats. En tredje aspekt måste 

emellertid fogas ti l l  granskningen ifall den skall vara meningsfull. Hur förhåller sig 

lonerna till de faktiska kostnaderna för att bo och leva i Sydafrika? Frågan sam- 

manfattar indirekt vad som ryms i denna tredje aspekt. 



De olikartade levnadsvillkoren har i hög grad präglat den tidigare framställningen. Vi 

har shledes bl a konstaterat att icke-vita har sämre och tråkigare jobb an vita. Icke- 

vita studerar i lägre utsträckning än vita vid t ex högskolor. Ocksa vad avser de dag- 

liga och påträngande levnadsvillkoren finns stora skillnader. Bakom siffrorna i tabell 

39 doljer sig vardagstillvaron. Vita hushall har en avsevärt bättre standard an afri- 

kanska hem. Bekvämligheter såsom kylskåp och telefon saknas i de afrikanska hus- 
hållen, medan de är legio i vita bostäder. 

En afrikansk familj använder nästan hälften av nettoinkomsterna till livsmedel. Den 
vita familjen spenderar däremot, vilket visas i tabell 40, knappt en femtedel på den 

dagliga födan. Semester, personlig hygien och hälsovård samt "övrigt" svarar för 

26 % av den vita familjens utgifter, medan dessa poster uppgår till knappt 9 % i  den 

afrikanska budgeten. 

Tabel l 39. Innehav av vissa kapitalvaror 1968 

Procentandel Vita Afrikanska 
som innehar hushall hush511 

Radio 
Kylskåp 
Telefon 
Tvattmaskin 

Källa: Facts and Figures on South Africa, sid. 22. 

Tabell 40. Hur används familjens nettoinkomst? 

(Nettoinkomstens anvandntng 1967) 

Andel ( i  %j som resp. familj anvander for viss utgiftstyp 

Utgiftstyp Vit familj Afrikansk familj 

Livsmedel 
Hyror och avbetalningar 
Div. hushållsutgifter 
Klader 
Bransle, lyse 
Tobak 
Pers. hygien, halsovard 
Semester, nojen 
Drycker 
Mobler, etc. 
Transporter 
Ovrigt 

Totalt 1 O0 1 O0 

Kalla: Horner, Black Pay and Productivity in South Africa, sid. 10. 
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Dessa olikheter i konsumtionsmönstret belyser det förhållande, att afrikanska famil- 

jer måste använda en stor del av sina magra inkomster för livsuppehållets ound- 

gängliga ting. Vita familjer har tack vare sina höga inkomster en mer gynnsam bud- 

getsituation. Detta tillåter ett friare och mer innehållsrikt liv. 

De skiftande levnadsvillkoren i Sydafrika uppmarksammas alltmer. Näringslivet, for- 

skare och politiker tar i vaxande utsträckning upp frågan och påtalar det orimliga i 

de nuvarande förhållandena. Den 12 november 1971 höll således den davarande 

sydafrikanska inrikesministern Theo Gerdener ett anförande varvid han hävdade: 

"Det har bevisats av historien att sådana gigantiska skillnader i levnadsstandard som vi har 
att gora med i Sydafrika kan förvandla god grannsämja till fiendeskap och t o m förorsaka 
hat. Det kan bli an mer allvarligt. Det kan leda till mord och våld, ty den mindre privilegiera- 
de av de två (syftar på vita och icke-vita) kan inte längre tolerera sin grannes uppenbara rike- 
dom, bekvamlighet och vä l~ t5nd" .~~  

Sydafrikanska iakttagare anser att en stor del, sannolikt flertalet, av landets afrika- 

ner lever under poverty datum line. Den konkreta innebörden av detta ar att afrika- 

nerna lever i samre materiella omstandigheter an vad som betraktas som mannisko- 
vanligt. 

I de sex största staderna beräknas t ex hela 79 % av de afrikanska arbetarna ha lag- 

re loner an vad "poverty line" sätter som nedersta gräns.89 Liknande studier ger 

samma nedslående bild av levnadsförhållandena för folkmajoriteten
g0 

Den materiel- 

la noden synes alltså vara vittomfattande i dagens Sydafrika, och den drabbar i för- 

sta hand den afrikanska befolkningen. 

Svenska företag och afrikansk standard 
Vi har, som många gånger tidigare framhållits, i vissa hänseenden begränsad in- 

formation om de svenska företagen i Sydafrika. Darigenom försvåras självfallet mer 

preciserade resonemang kring de svenska företagens anställda afrikaner och deras 

levnadsstandard. Vi har emellertid uppgifter, om an alltså stundom knapphändiga, 

som tillåter en granskning av tre svenska företag i detta avseende. Liksom tidigare 

ar framstallningen koncentrerad till den afrikanska delen av den icke-vita arbetskraf- 

ten. 

Poverty Datum Line, PDL, ar ett analytiskt begrepp som skapats av naringslivsorga- 

nisationer och samhallsforskare i Sydafrika. Liknande "gransbegrepp" aterfinns runt 

om i den vetenskapliga och politiska litteraturen i samhallsfrågor världen över. Det 

forhållande att begreppet allt flitigare kommit till användning i den sydafrikanska de- 

batten ar i sig ett uttryck för en ökande medvetenhet om landets sociala orättvisor. 



Utifrån ett ratt omfattande material, vanligtvis studier av lokala samhällen i Sydafri- 
ka, har man sökt klargöra vad som ar den minsta inkomst som en afrikansk familj 

(vanligtvis bestående av 5-7 personer) behöver för att upprätthålla livhanken. Givet- 
vis kommer PDL att variera beroende på dyrortstillhörighet. Varor och tjänster kos- 

tar som bekant olika också inom ett lands gränser. 

PDLs storlek ar dock beroende inte enbart av dyrortstillhörighet, utan ocksa av vä- 

sentligt mer subjektiva Överväganden. Uppfattningarna om vad som skall betraktas 

som "nödvändigt" har i livet går helt naturligt isar. Även om åsikterna om tillvarons 
nödtorft skiftar, så synes de flesta såval i som utanför Sydafrika på det hela taget 

accepteraratt PDL verkligen utgör en minsta anständig och möjlig nedersta grans. 

Det Önskvärda ar, menar t ex näringslivsorganisationer och samhällsforskare i Sy- 

dafrika, att inga familjer har lägre standard an den som föreskrives i Minimum Effec- 

tive Level, MEL. Denna andra gräns beräknas på så satt att man höjer PDL med 

50 %. Darigenom fås en standardnivå som betraktas som någorlunda anständig, 

men långt ifrån den i sig Önskvärda. Många ser i själva verket MEL-gränsen som den 

nedersta inkomstnivå på vilken en familj kan överhuvud existera. 

Tre svenska företag i Sydafrika betalar löner som ligger under eller strax ovanför 

svaltgransen, PDL. De uppgifter som närmare redovisas i tabell 41 ger en relativt 
entydig bild i denna riktning. Det finns anledning att något utforligare kommentera 

tabellmaterialet. 

I kolumn 1 i tabellen anges respektive företags årslön för afrikaner, vilken framräk- 
nats på basis av uppgivna månadslöner. Redan en sadan beräkning rymmer tankba- 
ra felkallor. Vi vet sålunda t ex inte ifall arbetskraften ifråga verkligen kan påräkna 
anstallning hela året. Vårt satt att rakna fram årslön förutsätter vidare, att full lön ut- 

går under eventuell semester. Det ar mot denna bakgrund sannolikt en i förhållande 

till det verkliga löneläget alltför hög "årslön" som anges i tabellens kolumn 1. I 
kolumnerna 2 och 3 återfinns för respektive tillverkningsplats uppgifter om PDL och 

MEL. 

Tabell 41. Löner och levnadsstandard för afrikansk arbetskraft 1973 

( l )  (2) (3)  (4 )  (5 )  
Arslon Beraknad Beraknad Differens Differens 
( R )  PDL ( R )  MEL ( R )  l och 2 ( R )  l och 3 ( R )  

Foretag 1 1 0 9 0  1 128 1 692 - 38 - 602 
Foretag 2 9 8 2  936  1 405  f 4 6  - 423 
Foretag 4 9 4 8  917  1 376  f 31 - 428 

Kalla: Enkatsvar samt uppgifter från South African Institute of Race Relations. 



Skillnaden mellan kolumnerna 1 och 2 ar ett uttryck för hur lönerna förhaller sig till 

de beräknade faktiska levnadsomkostnaderna. Ett närmare studium av uppgifterna i 
kolumn 4 ger vid handen, att företag 1 betalar till sina afrikanska anställda Ioner 

som ligger strax under PDL. Företag 2 och 4 ersätter däremot sin afrikanska arbets- 

kraft med Ioner som ligger något över den för respektive tillverkningsort fastställda 

svaltgransen. Samtliga företag uppvisar alltså en tämligen enhetlig Iönebild. Den er- 

sattning som tillerkännes den afrikanska arbetskraften ar mycket låg i förhållande till 

de faktiska levnadsomkostnaderna i Sydafrika. 

De tre företagen ligger alla ett bra stycke under den niva, MEL, som anses som ett 

minimum for ett materiellt nagorlunda anständigt liv. Mycket kraftiga löneökningar 

erfordras ifall den afrikanska arbetskraften skall få rimliga möjligheter att ata ordent- 

ligt, sanda sina barn till skolan och bo hyggligare an idag. 

Det ar Iatt att uppfatta PDL och MEL som några en gång för alla givna och fastlagda 

målsattningar för den samhälleliga (och privatföretagens) ekonomiska politiken. I 

grund och botten vore ett sådant användande av begreppen förledande. På sikt 

måste naturligtvis de enorma inkomstskillnaderna mellan de etniska grupperna eli- 

mineras. Ifall så kan ske på fredlig eller mer våldsbetonad vag ar en fråga dar me- 

ningarna går starkt isar. 

PDL och MEL skall alltså inte uppfattas som statiskt beskrivna målsättningar. De ar 

istallet konkreta uttryck for kortsiktiga och helt nödvändiga försök att beskriva stora 

manniskogruppers verkliga tillvaro. Genom att konstruera normer sasom PDL och 

MEL (eller liknande "objektiva" mått) kan man klarlägga hur många som svälter och 

i andra avseenden lever ett odrägligt liv. 

De tre svenska företag för vilka vi har presenterat data, ar alla välkända och ansedda 

svenska storforetag. Foretagen ifråga ar val medvetna om Ionestrukturen och vad 

det kostar att forsorja en familj i dagens Sydafrika. Det vore orätt att navda, att före- 

tagen inte kanner till hur stora delar av den afrikanska arbetskraften lever. Man vet 

mycket val, att social misar råder för flertalet av de anställda afrikaner. 

På minst ett svenskt företag finns som en utstakad handlingslinje, att snarast möj- 

ligt hoja lonerna till åtminstone den nivå som PDL "föreskriver". Man ar också inom 

andra svenska foretag i Sydafrika underkunniga om vikten av att löneförhöjningar 

och forbattringar av den icke-vita arbetskraftens villkor i övrigt, kommer till stand. 

De "problem" som svenska företag möter härrör till stor del från det faktum, att det 

verkar i ett visst land, i detta fall Sydafrika. Möjligheterna till radikala Iöneförbatt- 

ringar ar p g a samhallets utseeende och satt att fungera, begränsade. Svenska 

foretag kan sannolikt inte på ett särskilt markant satt avvika från andra företag verk- 



Tabell 42. Fem företags månadslön till afrikansk arbetskraft 1973 

( Rands per månad) 

Skillnad mellan 
Månads- berort företag 
lön och foretag 1 
(R) (R) 

Foretag 1 
Foretag 2 
Foretag 3 
Foretag 4 
Foretag 5 

Genomsnitt 89 -32 

Källa: Enkatsvar. 

samma i landet. Hari ligger ett av de problem, som måste beaktas då man diskuterar 

hur just svenska foretag i Sydafrika skall bete sig framgent. 

Löneskillnader mellan svenska företag 
Det existerar naturligt nog löneskillnader mellan de svenska företagen i Sydafrika. 

Branschtillhorighet och geografisk lokalisering ar två viktiga faktorer som förklarar 

förekommande skillnader i företagens Iönebild. Men en del av löneskillnaderna går 

sannolikt inte att förklara utifran sadana "rationella" faktorer. Vad galler den afri- 

kanska arbetskraften spelar ocksa faktorer såsom sedvänjor och dåligt utvecklad 

facklig aktivitet en betydelsefull roll. 

Månadslonerna for afrikansk arbetskraft varierar mellan de fem svenska foretag som 

tidigare berorts. Avvikelserna redovisas i tabell 42. Det högst betalande företaget 

har har satts som "norm". Skillnaderna mellan detta företag och de övriga anges i 

den hogra kolumnen. Det tycks vara så att företagen 2-5 ligger val samlade i Ione- 

hanseende, dock betalar som synes företag 5 något hogre lön an de tre andra. 

Om man tar hansyn till levnadsomkostnaderna, ar det svårt att motivera den i tabel- 

len lamnade bilden. Företag l ,  som alltså betalar den högsta lönen, bedriver tillverk- 

ning på samma ort som företagen 2-4 gör. Högre levnadsomkostnaderna motiverar 

med andra ord inte företag l :s jämförelsevis högre lön. Det företag som har pro- 

duktion på den ur levnadsomkostnadssynpunkt dyraste platsen, tillhör gruppen 2-5. 

Lonesattning följer följaktligen inte slavbundet kostnadsläget på produktionsorten. 

Om rent foretagsekonomiska omständigheter - t ex branschtillhörighet och lokalise- 

ring - forklarar skillnaderna i den afrikanska arbetskraftens löner, borde rimligtvis 

samma variation återfinnas också vad beträffar den vita arbetskraften. Inneborden 



Tabel l 43. Löneskillnad mellan två svenska företag 1973 

(Rands per manad) 

Differens i 
Foretag 1 Foretag 3 Differens procent av 

Arbetskraft (R)  (R)  (R)  l :s lon (%O 

Vita 360 31 8 42 11,7 
Afrikaner 114 78 36 31.6 

Kalla: Underlag for berakningen från enkatsvar. 

av detta resonemang ar enkelt. Den procentuella variationen som erhalles vid en 

jamförelse mellan de två företagens vita löner, ses som ett uttryck för "rationella" 

skillnader. De senare ar t ex branschtillhörighed. produktivitet och lokaliseringsort. 

Om nu skillnaderna overlag mellan företagen kan förklaras i sådana "rationella" ter- 

mer, ar det rimligt att samma variation (procentavvikelse) skall foreligga vad avser 

den afrikanska arbetskraften. 

I tabell 43 gors ett forsok att tillarnpa resonemanget ovan. Foretag 1 och 3 har en 

likartad tillverkning, men fabrikerna ligger på olika platser i Sydafrika. I övre raden 

återfinns de loner som av respektive företag betalas till den vita arbetskraften. I 

kolumnen langst till hoger anges den procentuella skillnaden, som alltså har uppgår 

till ungefar 12 %. Lonerna till respektive företags afrikanska arbetskraft framgar av 

nedre raden i tabellen. Skillnaderna mellan de två företagens afrikanska loner är 

drygt 31 %. 

Det forefaller inte orimligt att anta, att skillnaden mellan företagens Ioner till de vita 

anstallda beror på just de "rationella" faktorer vi ovan nämnt, d v s t ex orts- och 

branschtillhorighet. Ungefär 12 % av den samlade skillnaden i Ionestrukturen mel- 

lan de två foretagen skulle då kunna förklaras på ett "rationellt" satt. Om detta reso- 

nemang accepteras, återstår att forklara varför den afrikanska arbetskraften i de två 

foretagen har hela 31 %:s loneskillnad. En del av variationen, omkring 12 %, torde 

kunna bero på orts- och branschtillhorighet. Men vad förklarar egentligen de reste- 

rande 20 %? I grund och botten vet vi inte svaret på denna fråga. 

En tankbar förklaring synes vara att afrikansk arbetskraft p8 grund av lagstiftning 

och tradition har en underordnad stallning p8 arbetsmarknaden. För afrikanerna 

finns fa, om ens n8gra egentliga fackliga organisationer som kan tillvarata deras in- 

tressen. Afrikanerna ar som en följd av detta i högre grad an övriga etniska grupper 

utlämnade åt individuella uppgörelser med arbetsgivarna. De ramavtal som finns p8 

arbetsmarknaden galler förvisso ocksa för afrikansk personal. Tillämpningen av av- 

talen ger emellertid mycket stort utrymme för enskilda arbetsgivare att ha en egen 

"löneprofil". Då inga fungerande fackliga organisationer p& allvar tar tillvara afrika- 



nernas intressen, kommer villkoren för denna arbetskraft att skifta starkt mellan oli- 

ka arbetsplatser inom t ex samma stad. Det finns ingen normerande part pi3 den af- 
rikanska arbetstagaresidan som har överblick över samtliga arbetsstallen. Vidare har 
afrikaner överhuvud inte ratt att driva förhandlingar i t ex Iönefragor. Och som en 

följd kommer sedvanjor hos enskilda företag, direktionens inställning och andra mer 

eller mindre godtyckliga faktorer att spela en roll vid lönesättningen. 

Den variation som finns mellan de tvi3 svenska företagen kan alltsa enbart till del 
förklaras av vad som har benämnts "rationella" faktorer. Den största delen av skill- 

naden måste troligtvis sökas i andra omständigheter. Därvidlag &r en viktig grupp av 

faktorer de enskilda arbetsgivarnas inställning, företagets tradition p& anstallnings- 
området och andra liknande omständigheter. Dessa faktorer har sannolikt en stor 
betydelse just pi4 grund av att de afrikanska arbetarna är ställda utanför alla viktiga 

och i Västeuropa oftast självklara organisationer p& arbetsmarknaden. 

Löntagarinflytande och fackföreningsrörelsen9' 
I Sydafrika finns alltsedan slutet av 1800-talet en fackföreningsrörelse som söker ta 

tillvara löntagarintressen. Den av brittiska invandrare grundade fackliga verksamhe- 
ten har emellertid i första hand varit förbehallen de vita anställda. Tidvis, och i syn- 
nerhet på 1920-talet, har afrikanerna haft egna livaktiga intressesammanslutningar. 
Numera ar de afrikanska fackföreningarna fi3 och deras verksamhet mycket blyg- 

sam. Lagstiftningen och sedvanjor omintetgör en reell facklig rörelse bland afrika- 
nerna. 

Den sydafrikanska arbetsmarknaden regleras i formellt hänseende genom tv6 skilda 

lagkomplex. En skarp grans dras mellan i4 ena sidan anställda som är vita, fargade 
och indier och å den andra afrikaner. För dessa tvi3 löntagargrupper, som saledes är 
bestamda utifrån etnisk grupptillhörighet, galler olika lagar. Det karaktäristiska för 

den sydafrikanska arbetsmarknaden ar just denna tudelning, vars former och effek- 
ter har kortfattat skall beröras. 

For vita, fargade och indier existerar en arbetslivsreglering som med viktiga undan- 

tag ändock ar jämförbar med Västeuropas. Grundvalen för denna lades på 1920- 

talet och 1956 antog parlamentet den övergripande och fortfarande gällande ar- 
betslagstiftningen för de tre nämnda grupperna. I Industrial Conciliation Act erkan- 

nes löntagarnas användande av strejkvapnet som det yttersta sättet att verka för 
sina intressen. Vidare föreskriver lagen formerna för centrala avtalsförhandlingar 
och hur arbetskonflikter skall biläggas. Ratten att etablera och tillhöra fackliga orga- 
nisationer fastlägges likaså i 1956 års lagstiftning. 

Den afrikanska arbetskraften, som utgör flertalet av landets anställda (se tabell 23, 

sid 87) ar i lagens mening inte "löntagare". En särskild lagstiftning, med sina 



huvuddrag från 1953, uppställer reglerna för denna etniska grupp. De rättigheter 

som tillerkännes vita, fargade och indier undanhålles afrikanerna. I grunden ar detta 

ett uttryck för att afrikansk arbetskraft betraktas som omogen och primitiv, inte till- 

räckligt civiliserad. 

Myndigheterna i Sydafrika har självpåtaget kommit att företräda de afrikanska arbe- 

tarna i de sammanhang där i vår mening fackliga frågor behandlas. Flertalet av lan- 

dets anställda saknar således rätten att sköta Iöneförhandlingar genom egen in- 

tresserepresentation. Statsmakten har upprättat en speciellt maskineri för att för- 

valta och företräda de afrikanska intressena. En nyckelroll innehas därvidlag av Ban- 
tu Labour Officers, vilkas uppgifter ar att vara val underrättade om afrikanernas 

problem och önskemål. De vita regeringstjänstemännen representerar också afrika- 

nerna vid Iöneförhandlingar. Bantu Labour Officers tredje funktion ar att sitta som 

o-rdförande i Regional Bantu Labour Cornrnittee. Detta organ finns i viktigare in- 

dustricentra - för närvarande ett drygt tiotal - och består av, förutom ordforanden, 

tre regeringsutsedda afrikaner. Avsikten ar att tvister mellan arbetsgivare och afrika- 

ner skall lösas i detta organ, men i praktiken har så inte blivit fallet. Vanligtvis bilag- 

ges konflikter istället på respektive företag. 

Afrikaner saknar i allt väsentligt strejkrätt. Under 1973 företogs en viss uppluckring 

av strejkforbudet. De jämförelsevis omfattande arbetsnedläggelserna ledde till att 

regeringen gjorde smärre eftergifter, vars konkreta innebörd dock inte förändrar ar- 

betsmarknadens satt att fungera. Afrikanerna har i praktiken fortfarande inte tillgång 

till strejkvapnet och därmed ar deras möjligheter att strida för sin sak begränsad. De 

loneforhandlingar som bedrives av vita (samt fargade och indier) resulterar i sedvan- 

liga ramavtal. Ofta kommer sådana avtal att galla aven för grupper av afrikanska 

lontagare. Bantu Labour Officer företräder vid sådana förhandlingar den afrikanska 

arbetskraftens intressen. 

Fackforeningsrorelsen i Sydafrika ar förhållandevis svag. Detta bottnar i flera om- 

standigheter. Splittringen ar djup mellan de olika huvudorganisationerna och man 

kan knappast tala om en samlad och enig fackföreningsrörelseilandet. Enavhuvud- 

organisationerna understödjer på ett kraftfullt sätt regeringspolitiken. Denna fede- 
ration har endast vita medlemmar, främst från gruv- och byggnadssektorn. Den an- 

dra stora centralorganisationen anses mer liberal och man organiserar i denna både 

vita, fargade och indier. Man lämnar också visst bistånd i olika former till de befintli- 

ga små afrikanska fackföreningarna. 

Den grundlaggande förklaringen till splittringen ar politisk. Frågan om rasrelationer- 

na i samhället utgör det främsta stridsämnet. Överlag ar få löntagare organiserade 

fackligt. Av den vita arbetskraften ar t ex endast 3 0  % med i fackföreningar. Rege- 

ringen har under lång tid bedrivit en aktiv kampanj mot en del av den fackliga rörel- 



sen. Ledare som inte delat regeringens apartheidpolitik har kuvats. Förefintlig säker- 

hetslagstiftning, ofta uttryckt i antikommunistiska tongangar, har använts för att 

tysta fackliga talesmän. 

Bland afrikanerna finns, som nämnts tidigare och ytterligare framgar av tabell 44, 
ingen fackföreningsrörelse av egentlig betydelse. Det ar inte formellt förbjudet att 

skapa och tillhöra fackliga organisationer, men deras författningsenliga och reella 

stallning på arbetsplatserna omintetgör en meningsfull verksamhet. Som en ersätt- 

ning for afrikanska fackföreningar har regeringen förordat upprättandet av s k Work 

Committees, en slags samarbetsnämnder. Företag med fler an tjugo anställda afri- 

kaner kan tillsatta en Work Committee, men endast i synnerligen begränsad ut- 

strackning har så skett. Man räknar med att det finns 20.000 arbetsplatser som 

skulle kunna ha denna typ av samarbetsnamnder. Endast 150-200 Works Commit- 

tees existerar emellertid idag i Sydafrika. Aven denna daliga ersättning för fackföre- 

ningar har således en ringa förankring i det praktiska arbetslivet. 

Arbetskonflikterna har under de senaste åren tilltagit. Den afrikanska Iöntagargrup- 

pen har genom arbetsnedläggelser demonstrerat ett djupt missnöje med löner och 

andra forhållanden i produktionslivet. 10.000-tals anställda har, trots lagstridighe- 

ten i forfarandet, strejkat. De få afrikanska fackföreningar som existerar söker att i 

vaxande grad fora ut sitt budskap. Vikten av att tillåta fackföreningars förhandlings- 

ratt understrykes. Och man betonar vidare att de eländiga materiella förhållandena 

for arbetarna utgor en verklig grogrund för vidare konflikter i framtiden. Den "eng- 

elskspråkiga" pressen och delar av naringslivet önskar också se någon form av för- 

andring på arbetsmarknaden. Regeringen håller uppmarksamheten riktad mot den 

vaxande oron på arbetsmarknaden och man ingriper mot ledare som förespråkar 

alltfor radikala förändringar. Sannolikt kommer regeringen att framgent initiera - 

under trycket av hotande eller faktiska arbetskonflikter - liberaliseringar i lagstift- 

ningen rorande arbetslivet. Det forefaller emellertid mindre troligt, att en fri och 

Tabell 44. Fackföreningsrörelsen i Sydafrika 

Antal fack- Medlemsskap 
Typ av facklig liga orga- 
organisation n~sationer Vita Fargade Indier Af rikaner Totalt 

White unions 98 365 854 - - - 365 854 
Racially 
mixed unions 35 60 166 67 448 22 309 - 149 923 

Coloured andlor 
Indian unions 39 - 40 764 10 346 - 51 110 

African unions 14 - - - 16 040 16 040 

Kalla: Muriel Horrell; South Africa's Workers, Johannesburg, 1969, sid. 43. 
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obunden afrikansk fackföreningsrörelse skall vaxa fram under överskadlig tid. Den 

tudelade arbetsmarknaden ar en följd av, men också en förutsättning för, den radan- 

de samhällsordningen i Sydafrika. 

Svenska företag 
Vid de svenska företagen i Sydafrika finns f$, om ens nagra fackligt organiserade af- 

rikaner. Detta forhållande ar i sig inte agnat att  väcka nagon större uppmärksamhet. 

Som redovisats ovan ar nämligen icke-vita endast i undantagsfall organiserade och 

verksamma i fackföreningar. En förklaring till den låga organisationsgraden för afri- 

kaner uttrycker ett företag på följande satt: 

"Det forhåller sig på det sattet, att outbildade arbetare helt oberoende av rastillhorighet inte 
ansluter sig till fackforeningar." 

Ett annat svenskt företag i Sydafrika resonerar p3 samma satt och framhaller: 

"Samtliga anstallda har laglig ratt att ansluta sig till en fackforening, men de icke-vita (fore- 
tagsnamnet) - anstallda har hittills visat klent intresse for aktiviteter av detta slag.'' 

Det ar riktigt att outbildade arbetare, främst bestaende av icke-vita, i ringa grad ar 

fackligt organiserade. Men man kan rimligtvis inte förklara bristen på fackföreningar 

så lattvindigt. De grundlaggande orsakerna ar ju att landets lagstiftning och sedvan- 

jor i olika hanseenden omintetgor afrikanernas fackliga strävanden. Just den outbil- 

dade arbetskraften skulle i dagens Sydafrika ha stor nytta av fria och obundna fack- 

foreningar. 

Vid tre av de fem storre "svenskföretagen" finns Works Cornrnittees, d v s den typ 

av samarbetsnamnder som ovan beskrivits. I dessa sitter bl a valda företrädare for 

de anstallda afrikanerna. De frågor som tas upp rör: 

"Problem i samband med sociala, fackliga eller yrkesfragor vilka har beroring med forhallan- 
dena på arbetsplatsen." 

Kommittéerna har alltså inga diskussioner o m  eller fullmakter att föreslå ändringar i 

den overgripande arbetslivsordningen i landet. Istället ar verksamheten inriktad på 

frågor som ror det specifika företaget. 

Enligt foretagsledningarna ar kommittéernas verksamhet omfattande. Vid de van- 

ligtvis månatligen forekommande sammantradena diskuteras en racka problem. Allt 

från rena trivselfrågor till produktionsförhållanden återfinns på dagordningen. 

I ett fjarde storföretag har man ingen Work Comrnittee utan ett  eget system för 

samråd. Den icke-vita personalen väljer sina företrädare. Boss Boys ( i  regel förman). 



Dessa kallas till regelbundna Överläggningar med företagsledningen. Löne- och an- 

dra anstallningsfrågor behandlas vid sammanträffandena. 

Det femte foretaget illustrerar tämligen väl övergången fran en gammal ti l l  en ny 

ordning. Det fanns 1973 ingen formaliserad kanal för samrad. Företagsledningen 

har emellertid gått med på att inrätta en samarbetsnämnd för att förbättra kommu- 

nikationen: 

"Icke-vita anstallda har oinskrankt ratt att till företagsledningen framfora klagomål. Dess- 
utom kommer ett utskott att inrattas i år i enlighet med forslag från de anstalldas organisa- 
tion " 

Istallet for att som tidigare ge varje afrikansk löntagare rätt att oinskrankt framföra 

sina onskemål ti l l  företagsledningen, kommer man framgent att få ett  "representa- 

tivt'' system. Säkerligen ar denna utveckling ett steg i rätt riktning, ty enskilda 

"klaganden" ar givetvis i högre utstrackning än valda företrädare utelamnade åt led- 

ningens godtycke. 

De svenska foretagen i Sydafrika har vad beträffar den afrikanska arbetskraften inga 

fackforeningar att  forhandla med. För både företagen och de anställda är detta en  

inte tillfredsstallande situation. De fem storforetagen har sokt upprätta andra former 

for overlaggningar mellan ledning och de anställda afrikanerna. Naturligtvis kan des- 

sa samrådsformer inte ersatta riktiga fackliga organisationer. Systemet med Work 

Cornmittees, o.dyl. erbjuder i alla fall afrikanerna tillfälle att åtminstone välja egna 

representanter till et t  organ som kan ta upp vissa intressefrågor. Såtillvida utgör 

systemet med Work Committees en unik, men ingalunda tillfredsställande, institu- 

tion for afrikanerna i arbetslivet. 

Det forefaller som om de svenska foretagen är positiva till ett vidgat samråd med 

sina anstallda afrikaner. Inom de granser som lagstiftning och sedvanjor sätter. 

soker foretagen forbattra kommunikationen mellan ledning och arbetare. Mojlighe- 

terna att i det sydafrikanska samhället komma längre an till "diskussionsplanet" är 

dock begransade. Fria och på lika villkor förda forhandlingar ligger inte inom räck- 

häll. 

Svenskföretagens nymornade intresse för afrikanernas valfard 
Det finns vid såval svenska som andra foretag i Sydafrika ett nymornat intresse för 

den afrikanska arbetskraftens valfard. Man har således på en del håll börjat forbattra 

afrikanernas allmanna anställningsförhållanden. Den interna utbildningen har i viss 

utstrackning intensifierats, och man vidtar i ovrigt en del åtgarder för att ge afrika- 

nerna nägot battre anstallningsvillkor vad avser t ex pension, dödsfallsersättning 

och arbetstid. 



De uppgifter som vi inhamtar fr8n de svenska sydafrikaföretagen medger ingen 
striktare redogörelse för dessa i sig inte ovasentliga stravanden till förbtittringar. 
Man bör dock halla i minnet att det nymornade intresset för den afrikanska arbets- 
kraftens villkor hitintills endast i begransad omfattning avsatt praktiska resultat. Det 
ar ocksa uppenbart att den vita arbetskraften i minst samma utstrackning som afri- 
kanerna erhaller nya och förbättrade förmaner. 



Sverige och Sydafrika 

I den tidigare framställningen har vi belyst och i viss utsträckning även diskuterat 

nágra typer av ekonomiska relationer mellan Sverige och Sydafrika. Tidvis har vi 
ocksa sökt aterge hur man pA en del hall i vart land sag och ser pil olika former av 

förbindelser med Sydafrika. Avsikten i det följande avsnittet är att ge en föreställ- 
ning om hur olika sammanslutningar i svenskt samhällsliv bedömer relationerna i 
några bestämda avseenden mellan de tv8 länderna. 

I den enkät som sändes till ett urval svenska organisationer, förekom fyra centrala 
frågeområden: 

O Ar den av bl a FN förordade isoleringen av Sydafrika det främsta sättet att uti- 
från påverka landets samhällsordning 

Utgor svensk handel med och investeringar i Sydafrika ett stöd för den radande 
sarnhallsordningen 

O Bor Sverige avbryta sina ekonomiska förbindelser med Sydafrika 

Skall värt land stödja befrielserörelser i södra Afrika och bör biståndet storleks- 
massigt förandras 

Dessa frågeområden bildar tillsammans ett gott underlag för att grovt fånga hur t ex 
politiska partier bedömer vara relationer till Sydafrika. Det viktigaste elementet ar 
darvidlag förandringsaspekten. Skall förbindelserna med Sydafrika i nagot hänseen- 

de forandras och, om så, på vilket sätt? Denna fraga bildar alltsa kärnan i framstall- 

ningen. Mer övergripande frågor rörande t ex inställningen till förhallandena i Sydaf- 

rika anser vi i detta sammanhang vara av mindre intresse. Det torde för övrigt knap- 

past finnas någon svensk organisation som inte säger sig ta avstand från 
apartheidpolitiken. 

Politiska organisationer och Sydafrika 
Alltsedan början av 1960-talet har de politiska partierna och deras sidoorganisatio- 

ner haft Sydafrikafrågan på dagordningen. En del politiska organisationer deltog ak- 



tivt i eller understödde pa andra satt tidigt kampanjer mot diskrimineringen i Sydaf- 

rika. Flertalet politiska organisationer ser idag Sydafrikafragan som en del av det 

betydligt vidare problemet Södra Afrika. Det tyckts överlag vara sa att intresset 

främst ar koncentrerat till de portugisiska kolonierna Angola, Mocambique och 

Guinea-Bissau. Konkreta aktioner mot och uttalanden om Sydafrika förekommer 

numera sparsamt. Sydafrikafragan har fatt sta tillbaka för andra länder i södra Afri- 

ka. 

Stöd för FNs isoleringsstrategi 
FNs generalförsamling har sedan 1960-talets första &r föresprakat konkreta at- 

garder för att utifrån paverka samhällsordningen i Sydafrika. Fran att tidigare ha nöjt 

sig med framst moraliska fördömanden, kom majoriteten i FNs generalförsamling 

under 1960-talet i vaxande grad att förespraka handfasta aktioner. Bestaende för- 

andringar kan, hävdade generalförsamlingen, initieras utifran. Eftersom Sydafrika i 
bl a ekonomiskt hänseende ar intimt beroende av omvarlden, öppnas en vag för att 

påverka landets samhallsordning. Om förbindelserna mellan Sydafrika och omvarl- 

den avbryts, eller åtminstone kraftigt reduceras, skapas förutsättningar för en poli- 

tisk omdaning av samhallsstrukturen. I korthet ar detta innebörden av samhalls- 

strukturen. I korthet ar detta innebörden av FNs isoleringsstrategi. 

Hitintills har isoleringsstrategin främst manifesterats i generalförsamlingens resolu- 

tioner. I praktisk handling har strategin inte omsatts. FNs sakerhetsrad rekommen- 

derade för tio år sedan medlemsstaterna att inte sälja krigsmateriel till Sydafrika. 

Darutover har inget avgörande steg tagits mot ett förverkligande av isoleringsstrate- 

gin. 

En overvaldigande majoritet av de svenska politiska organisationerna stödjer den av 

FN-flertalet förordade isoleringsstrategin. Det främsta sättet att utifran påverka den 

sydafrikanska samhallsordningen anses saledes vara att avskära förbindelserna mel- 

lan Sydafrika och omvarlden. 

Tabell 45. Riksdagens sammansättning 1970 och 1973 

Antal mandat Antal mandat 
Parti 1970 1973 

M 41 51 

FP 58 34 
C 71 90 
S 163 156 
VP K 17 19 

Su mma 350 350 

Kalla: Arne Halvarson: Sveriges statsskck. 



Tabell 46. Svenska politiska organisationer 

(Medtagna i tabellen är enbart organisationer som besvarat enkäten) 

Parti 

Antal 
medlemmar Uppgiften 
i tusental avser år 

Moderata Samlingspartiet (M) 
Folkpartiet (Fp) 
Centerpartiet (C) 
Socialdemokratiska partiet (S) 
Vansterpartiet Kommunisterna (VpK) 

Moderata Ungdomsförbundet (MUF) 
Fria Moderata Student- 
förbundet (FMS) 

Folkpartiets ungdomsforbund (FPU) 

Centerpartiets Kvinnoförbund (CKF) 
Centerns Ungdomsförbund (CUF) 
Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund (SSU) 
Kommunistisk Ungdom (KU) 

Siffran inkluderar medlemmar i MKF och MUF. 
Enl. uppgift från Gdteborgs Konservativa Studentdistrikt. 
Enl. uppgift från Skoloverstyrelsen. 

b r iga  uppgifter ur Winqvist K-V m fl: Svenska partiapparater. 

Tabell 47. Politiska organisationer och isoleringsstrategin 

Beddmer Ni FNs hanlingslinje som det idag framsta 
sbttet att utifrån påverka den Sydafrikanska samhallsordningen 

M 

FP 
C 
S 

VP K 

MUF 
FMS 
FBU 
CKF 
CUF 
SSU 
K U 

ej ståndpunkt 

ja 
ia 
ia 
ej ståndpunkt 

nej 
nej 

ia 
ja 
ja 
ia 
nej 

Kalla: Enkatsvar. 
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Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet föresprtikar på ett entydigt satt 

isoleringsstrategin. Socialdemokraterna framhaller att "breda solidariska sanktions- 

åtgärder ar ett viktigt mal för vår politik".' Partiet menar vidare, att det är av stor 

betydelse att FNs generalförsamling fastlagt att apartheidpolitiken utgör ett all- 

varligt hot mot den internationella freden och säkerheten. Denna bedömning utgör 

nämligen en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för bindande internatio- 

nella sanktioner mot Sydafrika. Det galler nu, hävdar socialdemokraterna, att pti oli- 

ka satt påverka sakerhetsradet s8 att ett stadgeenligt beslut om sanktioner fattas. 

FNs strävan att avråda fran investeringar i och vapenförsäljning till Sydafrika ar, 
anser Folkpartiet, särskilt viktig. Vidare understryker man betydelsen av det politiska 
stodet från FN till afrikanernas kamp mot apartheid och det finansiella stödet till 
apartheidpolitikens offer. FNs handlingslinje skulle, fortfarande enligt Folkpartiet, 
"givetvis bli mycket starkare om aven USA och Storbritannien liksom andra större 
vastlander aktivt stödde FNs beslut rörande Sydafrika." 

Centerpartiet som ocksa ger isoleringsstrategin hög prioritet, understryker att "det 

ar angelaget att den ständigt återkommande kritiken och opinionsbildningen i FN 

och andra fora fortsätter", 

Moderata Samlingspartiet och vänsterpartiet Kommunisterna ar mer tveksamma 

till isoleringsstrategin. De tv3 partierna ar emellertid så av skilda skal. Moderaterna 

hyser åsikten, att det "generellt finns anledning att se med skepsis på olika former 

av isolationspolitik, då den ofta visat sig ge ett resultat rakt motsatt det avsedda". 

Darest sakerhetsrådet beslutar om sanktioner, máste dock medlemsstaterna ovill- 

korligen folja desamma. Däremot kan inte, anser Moderata Samlingspartiet, ut- 

talanden från generalförsamlingen anses vara bindande för Sverige. Enligt Kommu- 

nisternas uppfattning ar isoleringsstrategin inte i sig dalig, men medlemsstaterna 

nonchalerar FNs beslut. Därför vill partiet istället betona vikten av "stöd till de mot- 

ståndsorganisationer som finns i Sydafrika och till opinionsrörelser utanför Sydafrika 

som tvingar regeringar att följa FNs beslut". 

De politiska ungdomsförbunden följer i stort sett sina "moderorganisationer". Så 

gor ocksä Centerns Kvinnoförbund. Moderata Ungdomsförbundet tycker liksom Fria 

Moderata Studentforbundet att FN-strategin ar mindre lyckad. Moderata Ungdoms- 

forbundet kan inte se att bojkotterna hitintills har omsatts i handling, och om de inte 

snart forverkligas "bör man överge 'isoleringslinjen' och överga till en handlingslinje 

innebarande att Sydafrika utsatts för flitiga kontakter och därmed paverkan från 

andra lander". Moderata Studentförbundet är inne pa en liknande tankegting: "Erfa- 

renheterna av en isoleringspolitik ar knappast positiva" och vidareutvecklar sin 

strategi sä har: 

* Om ej annat anges ar samtliga citat i avsnittet hämtade fran enkatsvaren. 



"Krafter inom Sydafrika som verkar för förändringar maste ges möjlighet att stärkas. En för- 
utsättning för detta torde vara öppna kontakter med omvärlden som sAval stimulerar dessa 
grupper som gör det svarare för regimen att undertrycka dem". 

Sammanfattning 
En överväldigande majoritet av riksdagspartierna och deras "sidoorganisatio- 

ner" anser att det främsta sättet att utifriin piiverka den sydafrikanska samhallsord- 

ningen ar FNs isoleringsstrategi. 

# Moderata Samlingspartiet ser med skepsis på olika former av isolationspolitik. 

Moderata Ungdomsförbundet och Fria Moderata Studentförbundet tror att flitiga 

kontakter med Sydafrika kan vara en strategi att föredra framför "isoleringslinjen". 

# vänsterpartiet Kommunisterna tycker att erfarenheten visat, att f3 stater ar 

beredda att praktiskt medverka i isoleringsstravandena. Därför förordar man en 

satsning på sådana verksamheter som kan tvinga regeringar att följa FNs redan fat- 

tade beslut. 

Sverige stöder apartheidpolitiken 
Förespråkarna för en isolering av Sydafrika hävdar att just ekonomiska förbindelser 

med Sydafrika utgör ett stöd för en fortsatt apartheidpolitik. Handel med och in- 

vesteringar i Sydafrika möjliggör att den nuvarande samhällsordningen kan fortbe- 

stå. Utgör då verkligen de relativt blygsamma svenska ekonomiska kontakterna med 

Sydafrika ett stöd åt apartheidpolitiken? 

Tabell 48. Svenska ekonomiska förbindelser stöd för sydafrikanska samhällsordningen 

Svensk handel Svenska investeringar 
stöd för stöd for 
samhallsord- samhallsord- 
ningen ningen 

M nej nej 
FP ja ia 
C i a  ja 
S ja ja 
VP K ja ja 

MUF ja ja 
FMS nej ej svar 
FPU i a  ja 
CKF ja ja 
CUF ia  ja 
SSU ja ja 
KU ia i a  

Kalla: Enkatsvar. 



I stort sett alla svenska politiska organisationer har den uppfattningen, att vårt land 

genom ekonomiska förbindelser understödjer den sydafrikanska existerande sam- 

hällsordningen. 

Svenska investeringar utgör, enligt socialdemokraterna "dock ett synnerligen 

begränsat stöd till samhällsordningen. . . Ett bortfall av svenska investeringar i Syd- 

afrika skulle delvis kompenseras av investeringar från andra håll. Sydafrika ar för öv- 

rigt så kapitalrikt att det bättre an de flesta andra stater kan bara ett så ringa bortfall 

som de svenska investeringarna skulle motsvara". 

Folkpartiet understryker att investeringar och handel endast indirekt utgör ett stöd 

för den sydafrikanska regimen. 

Moderata Samlingspartiet och Fria Moderata Studentförbundet delar inte uppfatt- 

ningen att vårt land stödjer apartheidpolitiken genom våra ekonomiska förbindelser 

med Sydafrika. Studentförbundet framhåller att handeln inte ar ett stöd, medan 

frågan om investeringarnas inverkan "får avgöras från fall till fall, men torde i de 

flesta fallen inte vara det. Påverkan torde dock vara så marginell att man kan bortse 

från den". 

Sammanfattning 
@ De politiska organisationerna i Sverige ar, om man undantar Moderata Sam- 

lingspartiet och Fria Moderata Studentförbundet, av den uppfattningen, att vårt land 

genom de ekonomiska kontakterna understödjer den existerande samhallsordning- 

en i Sydafrika. 

Bryta eller inte bryta förbindelserna 
De politiska organisationerna ar således relativt samstämmiga i anammandet av 

FNs isoleringsstrategi. Också i uppfattningen att våra förbindelser med Sydafrika in- 

nebar ett stod för landets samhällsordning föreligger i stort sett åsiktsöverensstam- 

melse. Bilden forandras emellertid då frågan stalls om vad Sverige egentligen bör 

gora. Skall vårt land avbryta de ekonomiska förbindelserna eller ej? Denna avgöran- 

de fråga delar de politiska organisationerna i åtminstone två lager. 

Riksdagspartierna 
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderata Samlingspartiet säger 

nej till ett isolerat svenskt förbud för investeringar i och handel med Sydafrika. 

Socialdemokratiska partiets ståndpunkt ar att "handelssanktioner endast kan få ef- 

fekt om de utgor element i en bred allomfattande aktion. Stalls frågan så att av- 

brytande skall ske inom ramen för ett beslut av säkerhetsrådet ar svaret givetvis ja". 

Sverige skall inte heller, menar socialdemokraterna, reducera eller förbjuda vårt 



Tabell 49. Bor Sverige avbryta de ekonomiska förbindelserna med Sydafrika? 

Handel bor Företags verksamhet bor minskas eller 
avbrytas forbjudas 

M 
FP 
C 
S 
VP K 
MUF 
FMS 
FPU 
CKF 
CUF 
ssu 
KU 

nej 
nej 
nej 
nej 

ja 
ia 
nej 

ja 
ja 
ja 
ia 
ja 

nej 
nej 
nej 
nej 

ia 
ja 
ej svar 

ia 
ia 
ja 
ia 
ja 

Kalla: En katsvar 

lands företags verksamhet i Sydafrika, ty "isolerade svenska aktioner har obetydlig 

effekt och skadar endast oss själva". Saken kommer naturligtvis i ett annat läge ifall 

sakerhetsrådet fattar ett sanktionsbeslut. Socialdemokraterna kan emellertid tänka 
sig en omprövning av våra förbindelser "aven när mycket starka FN- 
rekommendationer (alltså ej nödvändigtvis säkerhetsrådsbeslut) föreligger, bör 
Sverige ha möjlighet att delta i brett upplagda åtgärder. För att undersöka praktiska 
mojligheter för regeringen att begränsa eller hindra vissa utlandsinvesteringar arbe- 

tar for narvarande (febr. 1974) en utredning". 

Centerpartiet motiverar sitt nej i följande ordalag: "Hittillsvarande erfarenheter av 

handelsblockader ar att effekten är ringa om ens någon. Om en handelsblockad skall 

genomföras för att uttrycka missnöje med den förda politiken kan det ej ske endast 
frän svensk sida utan genom FN-sanktioner så att allrnan uppslutning nås". Center- 
partiet för i stort sett samma resonemang vad betraffar investeringar, men gör det 

viktiga tillägget: "Man bör dock från svensk sida kunna motverka att nya svenska 
foretagsetableringar sker i Sydafrika". 

Inte heller Folkpartiet är anhängare av ett svenskt avbrytande av förbindelserna med 
Sydafrika. Man kan däremot självfallet tänka sig en sådan åtgärd "om FN beslutar 

om en allrnan handelsbojkott gentemot Sydafrika". Vad betraffar de svenska inve- 
steringarna menar partiet att "det bör ankomma på företagen själva att bedöma om 
det ar lampligt att göra en investering i Sydafrika". Självfallet kommer investerings- 
frågan i ny dager om FN beslutar om ett investeringsförbud. 

Moderata Samlingspartiet vill inte avbryta de svenska ekonomiska kontakterna med 

Sydafrika. Ett avbräck i dessa skulle nämligen inte positivt påverka utvecklingen i 



landet. Moderaterna ser istället ett konkret alternativ till en isolering av Sydafrika: 

"Genom fritt utbyte av resenärer. förhandlare, företag och affärsmän blir den svens- 

ka eniga opinionen i rasfragan bekantgjord för en allt större del av Sydafrikas styran- 

de inom olika områden. Därmed far opinionstrycket inifrån näring utifrån. En allmän 

isoleringspolitik, alltså omfattande även andra Iander an Sverige, skulle lätt medföra 

en känsla av isolation bland de styrande med därav följande benägenhet för despe- 

rata åtgärder. I den mån en sådan ekonomisk effekt skulle f3 konsekvenser drabbar 

de framst de eftersatta grupperna. En höjning av den allmänna standarden skulle 

däremot leda till bättre förhållanden för bl a dessa grupper med därav följande ökad 

medvetenhet och möjligheter till inflytande." 

Utan reservationer ansluter sig vänsterpartiet Kommunisterna till uppfattningen att 

vårt lands ekonomiska förbindelser med Sydafrika bör upphöra. 

Politisk ungdom och ett kvinnoförbund 
Vårt land bor avbryta de ekonomiska kontakterna med Sydafrika. Denna uppfattning 

dominerar inom riksdagspartiernas "sidoorganisationer". 

Centerpartiets Kvinnoförbund menar således att "avbrytandet av handelsförbindel- 

serna utgor ett led i kampen mot apartheid. FN har rekommenderat detta och som 

medlem i FN har Sverige moralisk skyldighet i detta avseende". Centerkvinnorna vill 

också forbjuda svenska företags verksamhet i Sydafrika eller i varje fall reducera 

denna typ av engagemang i landet. 

Centerns Ungdomsförbund ar mycket kritiskt till vara förbindelser med Sydafrika 

och havdar bl a att "dessutom har flera exempel påvisat att svenska företag i t ex 

Sydafrika utnyttjar regimens ställningstagande och personalpolitiken kommer där- 

med att skilja sig från vad som är acceptabelt i Sverige". Centerungdomen anser vi- 

dare att "alla svenska investeringar i Iander av Sydafrikas karaktär maste omedel- 

bart förbjudas. Övriga utlandsinvesteringar måste reduceras och eventuellt för- 

bjudas i en framtid". 

Moderata Ungdomsförbundet säger sig vilja ha ett stopp för svenska ekonomiska 

kontakter med Sydafrika "i enlighet med FNs handlingslinje". De övriga politiska 

ungdomsforbunden instämmer utan närmare kommentarer i kravet på att vart land 

bor avbryta eller reducera det ekonomiska utbytet med Sydafrika. 

Den enda "sidoorganisation", som inte vill bryta de ekonomiska kontakterna med 

Sydafrika, ar Fria Moderata Studentförbundet. Vad angar förbud för svenska in- 

vesteringar tycker de moderata studenterna, att "Sverige som nation bör ej göra 

det, men svenska företag bör noga pröva den verksamhet de bedriver i eller med Sy- 

dafrika, så att den inte är av sadan karaktär att den direkt stärker apart- 

heidsystemet". 
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Sammanfattning 
m De fyra stora riksdagspartierna Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet, Center- 

partiet och Socialdemokraterna ar emot ett svenskt avbrytande av vårt lands ekono- 

miska forbindelser med Sydafrika. 

Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet anser att ett svenskt havan- 

de av det ekonomiska utbytet med Sydafrika endast kan och bör ske inom ramen för 

FN-aktioner. De senare måste i sådana fall ha en bred internationell förankring. 

Centerpartiet vill att nya investeringar i Sydafrika motverkas. 

m Folkpartiet rekommenderar företagen ifråga att själva bedöma lämpligheten av 

investeringar i Sydafrika. 

Socialdemokraterna ar visserligen emot ett svenskt avbrytande av kontakterna 

med Sydafrika, men understryker att man skall söka få till stånd FN-sanktioner. 

Regeringspartiet kan tanka sig en omprövning av förbindelserna aven utan ett 

sakerhetsråds beslut som grund. Förutsättningen ar emellertid då att aktionen ar 

brett upplagd, d v s stodjes av ett betydande antal stater. 

m Moderata Samlingspartiet, som ävenledes går emot ett svenskt avbrytande av 

de ekonomiska forbindelserna med Sydafrika, for fram vad man uppfattar som ett 

alternativ till isoleringsstrategin. Flitiga kontakter med Sydafrika är ur forandrings- 

synpunkt battre an att isolera landet från omvarlden. 

Vansterpartiet Kommunisterna ar det enda riksdagsparti som tveklöst ansluter 

sig till tanken på att avbryta de svenska ekonomiska kontakterna med Sydafrika. 

De politiska ungdomsförbunden. med undantag av Fria Moderata Studentför- 

bundet, och Centerns Kvinnoforbund anser att det ekonomiska utbytet med Sydafri- 

ka skall avbrytas. 

Fria Moderata Studentforbundet tycker, liksom för övrigt Folkpartiet gör, att de 

enskilda foretagen själva skall pröva Iampligheten av verksamhet i eller med Sydaf- 

rika. 

Befrielserörelser i södra Afrika 
Befrielserörelser i södra Afrika far i olika sammanhang politiskt stöd fran svenskt 

háll. Vårt land ger även materiellt bistand till dessa rörelser. Malet för befrielserörel- 

sernas verksamhet kan sammanfattas som majoritetsstyre. Man verkar med andra 

ord för långtgående sociala och politiska förändringar i Sydafrika, Angola, Mocambi- 



que, Namibia (sydvästafrika) och Rhodesia. Medlet i denna kamp ar numera främst 

gerillaverksamhet, alltsa väpnad kamp. För att uppna malet - majoritetsstyre - ge- 

nomför rörelserna pa manga hall en politisk mobilisering av befolkningen. Tilltänkt 

eller faktiskt förekommande gerillaaktivitet förutsätter den lokala befolkningens 

medverkan och aktiva stöd. 

Den växande militära kraftmätningen i södra Afrika oroar Sydafrika. Fran sydafri- 

kanskt håll har ett militärt samarbete inletts med Rhodesia och Portugal. Man räk- 

nar med en vidgad konfrontation i framtiden. 

Det svenska stödet till befrielserörelser i regionen södra Afrika ar en inte oväsentlig 

aspekt på relationen mellan vårt land och Sydafrika. Sverige tar, o m  an kanske en- 

dast indirekt, genom bistandet till befrielserörelserna en stallning i en militär kraft- 

matning i södra Afrika. Därest kriget tilltar i styrka, vilket synes troligt, kan bistandet 

komma att påverka de svenska relationerna till Sydafrika. 

Biståndet 
Det svenska biståndet till befrielserörelser i södra Afrika ges både direkt och in- 

direkt. En del av biståndet utgår i form av utbildningsstipendier och i sådana fall ka- 

naliseras hjalpen via internationella organsiationer. Det bistånd som lämnas direkt 

till rorelserna beskriver SIDA på följande sätt: 

"Sverige stoder de afrikanska frihetsrörelserna genom att lämna naturabidrag, inte pengar. 
Naturabidragen lamnas på grundval av varulistor, som frihetsrörelserna sjalva sarnmanstäl- 
ler. Varorna på dessa listor upphandlas av SIDAS inköpssektion, som har så fördelaktiga 
inkops- och transportforbindelser att pengarna ofta räcker till 2 á 3 gdnger så mycket varor 
som om kontantbidrag lamnats till frihetsrorelserna for inkop lokalt eller på annat håll. De 
varor som står på listorna anvands t ex inom undervisningen - alltifrdn pennor, suddgum- 
min, kritor, skrivhaften, tavlor till AV-utrustning som filmprojektorer och over-head- 
projektorer. Vidare ar det medicin och medicinsk utrustning, t ex enkel utrustning för sjuk- 
och halsovård for primitiva forhållanden i falt. 

Dessutom behovs livsmedel for civilbefolkningen, vars normala forsorjningsmojligheter of- 
tast omintetfors av krigforingen. SIDA skickar torkad mat, barnmat, torrmjolk, pulversoppor 
mm, ofta också enkla jordbruksredskap. Härutover har SIDA i nagra fall aven lamnat trans- 
oortmedel. 

Varfor lamnar då Sverige inte vapenhjalp till frihetsrorelserna? Svaret ar att sådan hjalp skul- 
le strida såval mot folkrattsliga regler som mot den svenska neutralitetspolitiken. Till detta 
kommer att riktlinjerna for export av militär utrustning från Sverige hindrar att vapen sands 
till områden dar krig råder eller dar laget ar sådant att fara for krigshandlingar ar 
~verhan~ande"?~ 

Sverige ger således sitt direkta bistånd ti l l  befrielserörelser i form av varor, dock 

med den viktiga inskrankningen att krigsmateriel inte kan komma ifråga. Motivet för 



"Utskottet erinrar om att svenskt humanitart stod eller utbildningsstod till med- 
lemmar av vissa befrielserorelser i södra Afrika redan utg8r dels genom bidrag tili oli- 
ka FN-program, dels genom anslag till Mocarnbique Institute i Tanzania. Utskottet 
kan i princip tillstyrka ytterligare insatser av detta slag med beaktande av att ut- 
formningen av svenskt statligt bistand ej kan tillåtas komma i konflikt med den folk- 
rattsliga regeln att ingen stat har ratt att ingripa i en annan stats inre angelagenheter. 

Vad avser befrielserorelser i Afrika torde humanitärt bistand och utbildningsstod inte 
behova komma i konflikt med den namnda folkrattsliga regeln i de fall da FN entydigt 
tagit stallning mot fortryck av folk, som efterstravar nationell frihet. Detta kan anses 
vara fallet betraffande Sydvastafrika, Rhodesia och de under Portugals overhoghet 
stående områdena i Afrika. Vad avser hjalp till apartheidpolitikens offer kan sadan 
hlalp motiveras bl a med FNs uttryckliga fordomande av den sydafrikanska apartheid- 

Det kan vidare framhållas att statligt finansierat humanitart bistånd, som genom 
Roda korset och darmed jamforliga hjalporganistationer formedlas till olika befolk- 
ningsgrupper i lander vilka befinner sig i inbordeskrig, inte syns mota betankligheter 
frän folkrattlig synpunkt. Detta påpekande har tillampning i fråga om den pagaende 
svenska humanitara biståndsverksamheten i Vietnam och Nigeria. 

Utskottets päpekande om de speciella forutattningarna for stod åt vissa befrielsero- 
relser i Afrika ger inte underlag for generella krav på statliga stodatgarder till rorelser 
octi organisationer, som betecknas om nationella eller sociala befrielserorelser" 

(Ur Statsutskottets utlatande 1969:82) 

svenskt bistånd låter sig bast uttryckas i humanitara formuleringar. Givetvis l igger 

e t t  k lar t  polit iskt stallningstagande som grund för bistandsgivningen. Av olika skal 

har emellert id formerna for biståndet kommi t  a t t  bl i  relativt "neutrala", vilket mani-  

festeras i den typ  av varor som distribueras. Den konkreta ut formningen av bistån- 

det faststalles genom in t imt  samarbete m e d  biståndsmottagarna, d V s befrielsero- 

relser i sodra Afrika. 

Omfattningen av det svenska stodet har vuxit kraft igt under de senaste åren.Antalet 

befrielserorelser som understodes har avenledes okat. Idag mot tar  alla betydande 

befrielserorelser i sodra Afrika svenskt bistånd. Storst bistånd utgår dock ti l l  PAIGC i 

Guinea-Bissau ("Portugisiska Guinea") i Vastafrika. FRELIMO i Mocarnbique och  

MPLA i Angola ar som framgår av tabell 50, de viktigaste biståndsmottagarna i sod- 

ra Afrika. Bistånd lamnas numera också ti l l  den sydafrikanska rorelsen ANC. Denna 

bedriver annu in te  någon vapnad kamp i Sydafrika, utan håller på  a t t  bygga upp sin 

organ~sat ion  och forbereda olika aktiviteter. 



Tabell 50. Statsbidrag till afrikanska befrielserörelser f 1.000-tal kronor) 

Bef rielse- 1964165- 
rorelse 1968169 1969170 1970171 1971 172 I972173 1973174' 

PAIGC - 
FRELIMO 1.720 
MPLA - 
ZANU 
ZAPU - 
SWAPO - 

ANC - 
ovrigt - 

'Eftersom budgetaret ej avslutats, kan den angivna totalsumman komma att hojas något 
ytterligare. 

Kalla: SI DA-material. 

Intresset i Sverige for befrielserörelser i södra Afrika forefaller stort. Flera icke- 

statliga organisationer har genomfört informations- och insamlingskampanjer ti l l  

forrnän for en eller flera rorelser. I forsta hand är det FRELIMO, PAIGC och i viss ut- 

strackning de i Angola verksamma rörelserna som tilldragit sig uppmarksamhet. 

Svenskarna tycks ha en tamligen positiv installning till att ge bistånd till befrielsero- 

relser En nyligen företagen opinionsundersokning ger således vid handen, att drygt 

halften av vårt lands invånare anser att stod ti l l  befrielserörelser ar "mycket viktigt" 

eller "ganska ~ i k t i ~ t " . ' ~ ( ~ e  tabell 51 och utförligare resonemang i not 93). 

Politiken och stoder. 
Det svenska biståndet till väpnade befrielserorelser i södra Afrika ifrågasätts idag 

inte av nägot riksdagsparti och ej heller av "sidoorganisationerna". Endräkt råder 

om att biständ kan och skall lamnas. 

Tabell 51. Bör frihetsrörelserna erhålla stod? 

Samtl~ga till- Man Kvinnor 
fragade (%) t%) (%) 

Mycket viktigt 16 17 16 
Ganska viktigt 36 33 40 
EJ sarskilt v ikt~gt  25 26 23 
Inte alls viktigt 13 16 1 O 
Vet ej 1 O 8 1 1  
Totalt 1 O0 1 O0 1 O0 
N. 1176 

Kalla: Radda Barnens SIFO-undersokning, 1973 



Tabell 52. Stöd till befrielserörelserna 

Stod skall utgå Bor stodet okas? 

M 

FP 
C 
S 

V P ~  
MUF 
F MS 
F PU 
CKF 
CUF 
ssu 
KU 

ej ståndpunkt 

la 
la 
ja 
la 
ia 
ja 
ia 
ja 
ia 
)a 
ja 

Källa: Enkatsvar 

Flera politiska organisationer, framst inom socialdemokratin och folkpartileden, ag- 

nar i olika former uppmarksamhet åt frågor rorande sodra Afrika. Man inbjuder t ex 

foretradare for befrielserorelser ti l l  kongresser och seminarier. I viss utstrackning 

lamnas aven materiellt bistånd. Det ar härvidlag främst socialdemokraterna som ge- 

nom sin solidaritetsfond gett konkret stod till vissa rorelser. 

Biständet till befrielserorelser i sodra Afrika bor ökas. Denna uppfattning ar for- 

harskande i de politiska organisationerna. Moderata Samlingspartiet tar dock inte 

klar stallning i frågan, utan menar att "stallning får tas från fall till fall" (Se tabell 

52). 

Det svenska biständet ges som sagt i form av varor upphandlade av SIDA, d v S bi- 

ståndet ar innehållsmassigt bundet. Riksdagspartierna ar överens om att biståndet 

skall utformas och kanaliseras på detta satt. Ett skal till varfor riksdagspartierna ar 

sä eniga vad galler stodet till befrielserorelser, torde just de "neutrala" formerna for 

biståndet. 

Vårt land har en betryggande kontroll over medlens anvandning och man behover 

inte befara att pengar brukas for t ex vapeninkop. Ungdomsforbunden ifrågasatter 

emellertid biständsvillkoren. De tycker att Sverige spelar en förmyndarroll. 

Centerns Ungdomsforbund anser således att "bistånd skall vara villkorslost, ty mot- 

tagarna ska sjalva avgora hur biståndet skall anvandas". Denna uppfattning delar 

också Folkpartiets Ungdomsforbund: "Ovillkorligt ekonomiskt stod". Kommunistisk 

Ungdom anser att om man bistår "befrielserorelserna konsekvent bor man ge vill- 

korslost stod", ty "vi har fullt fortroende for befrielserorelserna och anser att de bast 



kan avgora hur pengarna skall användas". Socialdemokratiska Ungdomsforbundet 

foredrar "att det statliga stödet ges villkorslöst till de organisationer som motverkar 

minoritetsstyre och kolonialism". 

Moderata Ungdomsförbundet skiljer sig härvidlag från de övriga ungdomsförbun- 

den. Man vill förvisso att befrielserörelserna skall få ett ökat stöd, men det skall vara 

ett "humanitart sådant, innefattande aven skolor, sjukhus mm". 

Folkpartiet och Centerpartiet hävdar att svenskt bistånd inte bör begränsas ti l l  en- 

bart nägra bestamda rorelser. Således bor, menar de två "mittenpartierna", befriel- 

serorelsen FNLA i Angola framgent får svenskt stöd. De två partierna understryker 

vidare vikten av att beredningen av de känsliga frågorna sker under parlamentarisk 

medverkan. Man vill att foretradare för riksdagspartier sitter med i det organ som 

handlagger frågor o m  bistånd till befrielserörelser. 

Sammanfattning 
Alla svenska politiska organisationer ar eniga o m  att offentligt bistånd skall 

lamnas till befrielserorelser i sodra Afrika. 

Den forharskande uppfattningen i de politiska organisationerna ar att stödet till 

rorelserna skall utokas. Endast Moderata Samlingspartiet intar i denna fråga en mer 

reserverad installning. 

De politiska ungdomsforbunden, med undantag av Moderata Ungdomsforbun- 

det, vill att stodet skall lamnas villkorslöst i framtiden. Man anser således att an- 

slagen skall ges utan den bindning som idag finns till bestamda biståndsformer och 

kanaler. Befrielserorelserna skall, enligt ungdomsförbunden, sjalva och efter eget 

gottfinnande disponera erhållna anslag. 

Naringslivet och Sydafrika 

Svenskt naringsliv, i detta sammanhang representerat av Sveriges Industriforbund 

och Sveriges Grossistforbund samt dessas medlemsföretag, är den part som på ett 

mer direkt satt svarar for de ekonomiska kontakterna vårt land har med Sydafrika. 

Vid ätskilliga tillfallen har naringslivet kritiserats for dess handel med och investe- 

ringar i Sydafrika. Från foretagens sida tillbakavisar man kritiken. Det framhålles att 

de politiska instanserna i vårt land har dragit upp riktlinjerna för utrikespolitiken. 

Naringslivet foljer dessa spelregler. Utbytet med Sydafrika sker givetvis i enlighet 

med av statsmakterna fastställda principer. 



Alternativ till isolering 
Förändringar i Sydafrika initieras inte bäst genom att detta land isoleras fran om- 

varlden. Tvärtom kan, anser näringslivet, utvecklingen i Sydafrika paverkas positivt 

o m  omvärlden har breda kontakter med landet. Svenskt näringsliv hyser saledes en 

annan åsikt an den som förhärskar i FN och i flertalet politiska organisationer i vart 

land. Industriförbundet utvecklar sitt alternativ till isoleringsstrategin bl a genom 

parallellen med öststatshandeln: 

"Vi tror inte att handel med resp investeringar i Sydafrika p3 sikt stärker den vita regeringens 
maktinnehav. Vi tror snarare att ökade ekonomiska förbindelser mellan Sydafrika och om- 
varlden kan bidra till en uppluckring av apartheidsystemet. Ett intensifierat handelsutbyte 
med Sydafrika och ökade utländska investeringar där bör rimligtvis leda till en ökad in- 
dustrialisering och snabbare ekonomisk utveckling i landet. En sadan utveckling gör det nöd- 
vandigt att i storre utsträckning anlita fargad arbetskraft och att utbilda fargade, eftersom 
den vita arbetskraften inte räcker till. PB verkstadsgolvet är det i praktiken ocksh omöjligt att 
uppratthålla segregation: vit och fargad maste ofta ta itu med arbetsuppgifterna gemen- 
samt. 

Dartill kommer att manga utländska företag som bedriver verksamhet i Sydafrika genom 
egna åtgarder soker bidra till en forbattring av de icke-vitas villkor. Detta sker t ex genom Iö- 
nehojningar for fargade for att minska klyftan gentemot de vita, samverkan med icke-vita 
fackforeningar, utbildning, forbattrad halsov6rd etc. P2 sh sätt kan de utländska foretagen i 
viss mån också tankas paverka de inhemska företagens behandling av fargade i gynnsam 
riktning. Det forefaller troligt att de utlandska företagen i framtiden kommer att öka sina in- 
satser av berort slag. 

Nar det galler handeln med öststaterna synes den uppfattningen allmänt godtas att intensi- 
fierade ekonomiska förbindelser framjar en utveckling mot internationell avspanning och 
okad frihet i öststaterna. Även om förhallandena inte är helt jämförbara, tror vi att denna 
uppfattning kan vara tillämplig aven for Sydafrikas vidkommande." 

I snarlika ordalag ger Grossistförbundet motiven för sitt avstandstagande från tan- 

ken på att en isolering av Sydafrika skulle gagna utvecklingen i detta land: 

"Sannolikt bidrar okade ekonomiska forbindelser mellan Sydafrika och andra lander till att 
på någon sikt mjuka upp apartheidsystemet. En okad industrialisering och en battre ekonomi 
i Sydafrika påverkar sysselsattningen med okade arbetstillfällen som följd. I längden bor det- 
ta kunna leda till en forbattrad situation for den icke-vita arbetskraften, eftersom denna blir 
knappare. Liksom man anser, att okade handelsförbindelser mellan väst och öst bidrar till 
avspanning och storre frihet, tror vi, att ett motsvarande resonemang i viss utstrackning ock- 
sä kan foras betraffande Svdafrika." 

Det centrala i näringslivets grundsyn är saledes att den ekonomiska utvecklingen i 

Sydafrika kan bryta ner apartheidpolitiken. Ifall ekonomin i Sydafrika skall stimule- 

ras, måste landet ha flitiga kontakter med omvärlden. Följaktligen bör isoleringsstra- 

tegin overges. Omvärlden kan just genom ekonomiska förbindelser med Sydafrika 

påverka den politiska utvecklingen i landet. 



Sverige och Sydafrika 
Eftersom en positiv utveckling i Sydafrika, enligt näringslivets uppfattning, gynnas 

genom kontakter med andra Iander, bör Sverige inte avbryta sina förbindelser. 

Naringslivet anser vidare att svensk handel med och investeringar i Sydafrika in- 
galunda är ett stöd för den radande samhällsordningen. 

Isolerade svenska aktioner är, enligt Industriförbundet, fullständigt verkningslösa. 
Andra Iander skulle nämligen snabbt och villigt ersätta var handel och vara andra 

former av ekonomiska förbindelser med Sydafrika. 

Eventuella åtgärder fran svensk sida mot Sydafrika bör endast vidtas som en del av 

en allomfattande internationell aktion beslutad av FNs säkerhetsrad. Därest Sveri- 
ges regering och riksdag skulle besluta om ändringar i vart lands förbindelser med 
Sydafrika, "kommer de självklart att lojalt respekteras fran industrins sida". 

Vad beträffar svenskt bistand till befrielserörelserna i södra Afrika, redovisar 

näringslivet inte nägon uttalad stándpunkt. Man anser emellertid att det är "en 

mycket känslig fraga, om man samtidigt vill upprätthalla trovärdigheten till den 

svenska neutraliteten. I varje fall kan icke mer än humanitärt bistand ifragakomma". 

Sammanfattning 
Naringslivet delar inte tron pa isoleringsstrategin som ett sätt att utifran paver- 

ka Sydafrika. Omvärlden bör snarare öka sina kontakter med Sydafrika, eftersom 
den ekonomiska utvecklingen kan komma att patagligt luckra upp apartheidpoliti- 
ken på sikt. 

@ Sveriges handel med och investeringar i Sydafrika utgör inte ett stöd till den 
rådande samhällsordningen i detta land. 

@ Sverige bör inte avbryta sina ekonomiska förbindelser med Sydafrika. 

Biståndet till befrielserörelser i södra Afrika kan kompromettera den svenska 
neutralitetspolitiken. Om bistånd skall ges till rörelserna ifraga, maste detta vara 
rent humanitärt. 

Fackföreningsrörelsen och Sydafrika* 

Landsorganisationen (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) - LO med 
1,8 miljoner och TCO med sina drygt 800.000 medlemmar - företräder blde natio- 
nellt och internationellt en betydande del av det svenska samhället. Organisationer- 

* Avsnittet har i allt väsentligt utarbetats av berörda fackliga organisationer. 



na ar anslutna till Fria Fackföreningsinternationalen (FFI) och till den Europeiska 

Fackliga Samorganisationen (EFS) som bildades 1973  av FFI-anslutna fackliga cen- 

tralorganisationer. 

LO och TCO har inlett e t t  nara samarbete i internationella fragor och tillsatt en ge- 

mensam internaxionell kommitté. Facklig u-hjälp och problematiken kring multina- 

tionella företag har alltmer kommit i förgrunden. 

Vad beträffar södra Afrika har LO och TCO aktivt börjat agna sig åt  de sydafrikanska 

lontagarnas förhållanden. I december 1973  förklarades i ett gemensamt uttalande 

fran ordforandena i LO och TCO: 

"Handelsbojkotter och konsumentbojkotter, vilka provades i borjan av 60-talet, b1.a. mot 
sydafrikansk frukt, har icke visat sig vara effektiva. Därför gäller det att uppmana regeringar- 
na att folja de FN-resolutioner som regeringarna själva har varit med om att antaga. Endast 
genom att avbryta de ekonomiska och kulturella forbindelserna med Sydafrika och Rhodesia 
samt genom att på allt satt undvika att förstärka de portugisiska kolonialregimerna i Afrika 
kan man verksamt bidra till en positiv vandning av utvecklingen i dessa lander. 

Den fortgående ~ndustrialiseringen i Rhodesia, Sydafrika och de portugisiska kolonierna i Af- 
rika innebar att en allt storre del av dessa landers ursprungliga befolkning blir anstallda i in- 
dustrin. Det ar orimligt att det stora flertalet av befolkningen i dessa lander icke har fackliga 
rattigheter. De sydafrikanska passlagarna ar en styggelse mot den svarta befolkningens 
sjalvklara ratt att fritt rora sig och bosatta sig i sitt eget land. For att bevara den vita befolk- 
ningens hegemoni vill dessa landers regeringar forsoka påskynda en okad immigration av 
européer. Åtgarder bor darfor vidtas for att minska invandringen. Detta kan ske exempelvis 
genom en bojkott mot utvandring till södra Afrika." 

LO och TCO anser att FNs isoleringsstrategi ar viktig för att utifrån påverka den syd- 

afrikanska samhallsordningen. De ekonomiska sanktionernas betydelse understry- 

kes. Förutsatt att de efterföljes ar just denna typ av åtgärder effektiva. 

Svensk handel med och investeringar i Sydafrika ar ett stöd för den existerande syd- 

afrikanska politiken. 

Varje land som stott ifrågavarande FN-resolutioner om Sydafrika men ändå fortsat- 

ter sina ekonomiska förbindelser i full skala gör sig skyldig till dubbelmoral i sitt upp- 

tradande. Regimen i Sydafrika drar fördel av detta, både ekonomiskt och politiskt. 

Betraffande frågan om huruvida Sverige skall avbryta de ekonomiska förbindelserna 

med Sydafrika anser organisationerna att vi i varje fall bör gradvis trappa ner våra 

ekonomiska förbindelser med landet. En mycket restriktiv hållning då det galler 

nyinvesteringar kan vara en början. I det ovan refererade gemensamma uttalandet 

av LO och TCO sags på tal o m  investeringar. 



"Fortsatta svenska investeringar i Sydafrika, Rhodesia samt de portugisiska kolonierna in- 
nebar i praktiken att svensk industri bidrager till att förstärka förtryckarregimerna och att för- 
langa kolonialismen i ~ f r ika . " '~  

Det är således organisationernas uppfattning att nagon form av átgärder bör vidtas 

betraffande den svenska industrins verksamhet i Sydafrika. 

Ett stopp för nyinvesteringar vore angeläget men kräver för att bli effektivt en omfat- 

tande internationell samverkan mellan olika länder, vilken torde Iáta vänta pá sig. 

I yttrande över departementspromemorian "Riktlinjer för prövning av tillstand för 

svenska direktinvesteringar utomlands" framhaller organisationerna att en ansökan 

till valutastyrelsen om direktinvestering utomlands skall föregas av samrad med 

fackföreningarna i företaget i Sverige, vilket givetvis ocksa gäller betraffande ut- 

landsetableringar som innebär medverkan p& värdlandets arbetsmarknad i ett ras- 

diskriminerings~ystem.~~ Har företagen sadana avsikter kan man paräkna en 

bestamd avrådan från den fackliga sidan. Vidare framhalles att en förutsättning för 

samförstånd i företaget mellan parterna angaende ett utländskt direktinvesterings- 

projekt ar att företaget utfäster sig att erkänna lokala fackföreningar, stödja deras 

organisationsarbete och reglera anställningsvillkoren i kollektivavtal med fackföre- 

ningarna. En ytterligare förutsättning är att företaget tillämpar de föreskrifter som 

lämnas i av vardlandet ratificerade ILO-konventioner. Det förutsätts dessutom att 

foretaget så långt som möjligt tillämpar bestämmelser i ILO-konventioner som 

Sverige ratificerat, även om vardlandet inte gjort detta. Organisationerna förordar 

att forslag forelaggs riksdagen att föregående samråd med fackföreningarna i fore- 

taget är ett villkor för provning i valutastyrelsen. 

Anslutningen till den av FN lanserade isoleringsstrategin utesluter inte att organisa- 

tionerna är angelägna att finna lämpliga vägar för stöd åt de svartas och färgades 

organisationer inom Sydafrika. Nar detta skrives är LO och TCO gemensamt i färd 

med att bestamma sig för vilka projekt som kan förmodas ge bästa resultat och med 

vilka organisationer inom republiken det kan vara lämpligt att samarbeta.g7 Besluten 

fattas på basis av internationella sonderingar i samarbete med yrkesinternationaler, 

som har svarta och färgade medlemsorganisationer i Sydafrika. Samtidigt samarbe- 

tar LO och TCO med landsorganisationerna i Norden, Västtyskland, England, Hol- 

land samt med FFI-representanter inom ramen för en nyligen bildad arbetsgrupp till 

stod for de svarta arbetarna. 

Bland de åtgarder som LO och TCO Överväger ingår en patryckningsaktion mot 

svenska bolag som har företag i Sydafrika. Om företagen visade god vilja, skulle 

påtagliga forbattringar av arbetsförhállandena kunna göras trots regimens och 

lagarnas fortryck. Framför allt borde man kunna vänta av svenska företag att de 

stallde sig positiva till följande krav. 



( 1  ) Foretagen bör erkänna svarta fackföreningar. 

(2) Detta erkännande skall inte bara vara formellt utan innebära rätt att föra för- 

handlingar och sluta kollektivavtal inom företaget. 

(3) Arbetsgivarna bor främja de svarta arbetarnas deltagande i facklig studie- 

verksamhet och vuxenutbildning samt vidtaga praktiska åtgärder för att underlätta 

detta (tillhandahålla Iampliga lokaler, fria transporter till och från kurserna t ex). 

(4) Arbetsgivarna bör åtaga sig att medverka till en tillfredsställande uppgrade- 
ring av de svarta arbetarnas yrkesskicklighet och tillhandahålla yrkesutbildning som 

gor det möjligt för arbetarna att bli placerade i bättre betalda kategorier. 

(5) De svarta arbetarnas loner bör kraftigt höjas. Företagen bör ge sociala för- 
måner såsom sjukersättning. pensioner etc. till samtliga anställda. 

(6) Arbetsgivarna bor motverka apartheid inom företagen ( t  ex inga separata 
toaletter, kantiner, verkstadsavdelningar for de svarta eller färgade). 

En framsynt foretagspolitik i Sydafrika kan inte förbise det faktum att apartheidpoli- 

tiken i langden ar ohållbar och redan nu oförenlig med foretagens behov av en yr- 

kesskicklig arbetarkår i ekonomisk och social balans, utan vilken produktion och 

marknader aventyras. 

De svenska foretagarna ar inte ansvariga för apartheidpolitikens tillkomst. Men de 

riskerar allt mer att bli medansvariga for dess fortbestånd. 

LO och TCO onskar gora klart för ifrågavarande bolag att positiva och snabba in- 

satser vantas av dem i avsikt att formanskliga de svarta arbetarnas lott. Organisatio- 

nerna ar f n av den uppfattningen att svenska foretagare nar allt kommer omkring 

kanske inte onskar schvottera inför den svenska och internationella oppositionen 

som forstockade reaktionarer på apartheidpolitikens barrikader. 

Den fackliga arbetsgruppen för Sydafrika håller på med en koordinering av liknande 

krav till moderföretag i en rad europeiska lander. 

LO och TCO delar uppfattningen att svenskt statligt stod skall ges till befrielserorel- 

ser i sodra Afrika. Man finner att "den form som Sverige valt for att stödja befrielse- 

rorelserna ar tilltalande". Stodet bor okas men endast "under forutsattning att mot- 

tagarna visar sig kunna tillgodogora sig biståndet for de uppgivna syftena. Biståndet 

bor begransas till det humanitara området. Erfarenheterna har visat att denna bi- 

ståndsform kan ha en vasentlig betydelse i den befrielsekamp som fors i Afrika". 

" Aktivist gruppers" sydafrikaverksamhet 

De "aktivistgrupper" som bildades i början av 1960-talet i samband med Sydafrika- 

kampanjen (se sid 25 f) existerar i flera fall fortfarande. Daremot har viktiga for- 



andringar i gruppernas sammansättning och verksamhet tagi t  plats. Svenska Sydaf- 

r ikakommitten, som tidigare utgjorde e n  hjärtpunkt i den svenska antiapartheidrö- 

relsen, lever ännu kvar m e n  synes sakna nämnvärd aktivitet och lokal förankring. 

Sydafrikakommitteerna i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala har 3 andra sidan 

utvecklats t i l l  "antiimperialistiska kampgrupper". De i d e  fyra universitetsstäderna 

verksamma afrikagrupperna tar idag avstand från de under t id igt  60- tal  aktiva 

kommittéerna. M a n  tycks mena a t t  Sydafrikakampanjen i början av 1960- ta le t  gick 

USAS arenden: 

"Ungefar ett år senare föreslog Varldsungdomsorganisationen (som finansierades av CIA) en 
internationell bojkott av sydafrikanska varor. I Sverige leddes denna kampanj av Sveriges 
ungdomsorganisationers landsråd, ett byråkratiskt samordningsorgan for de etablerade ung- 
domsorganisationerna. Många ungdomar nåddes av de flygblad och broschyrer som spreds 
under kampanjen. Den svenska importen av sydafrikanska varor minskade, men i stallet oka- 
de de svenska investeringarna i Sydafrika mycket snabbt.. . 

Anti-apartheidrorelsens ideologi stamde val overens med USAS ekonomiska och ideologiska 
offensiv i Afrika efter andra varldskriget. Anti-apartheidrorelsens syfte var att visa afrikaner- 
na att det fanns en anti-rasistisk opposition i de vastliga "demokratierna", så att afrikanerna 
inte skulle vanda sig till Sovjet. I denna ideologi ingick en utpraglad anti-kommunism. 

De svenska foretagen opponerade sig mot bojkotten, och detta blev en gnista som tande en 
mer radikal riktning inom rorelsen. Detta marktes forst i gruppen i Lund, dar medlemmarna 
blev alltmer medvetna om den svenska kapitalismens och regeringens negativa roll. 

1965 startade den svenska vietnamrorelsen, som snart drog med sig opinionen. Afrikagrup- 
perna sogs upp i denna nya anti-imperialistiska rorelse, eftersom de flesta medlemmar insåg 
att det var samma kamp det gallde. Redan tidigare hade emellertid intresset for Sydafrika 
svalnat, rapporter om situationen kom mycket ~ p o r a d i s k t " ~ ~  

Afrikagruppernas arbete har för  narvarande följande målsattning: 

"1. Att studera och bekampa kolonialismen, nykolonialismen och imperialismen i Afrika 
(sarskilt den svenska imperialismen). 

2 Att stodja anti-imperialistiska befrielserorelser i Afrika, framst MPLA, PAIGC och 
FRELIMO 

Den konkreta verksamhet som de fyra "kampgrupperna" bedriver omfattar publika- 

tioner, insamlingar och studiearbete. Många av de ledande personerna torde poli- 

t iskt återfinnas ti l l  vanster o m  socialdemokratin. 

Svenska Sydafrikakommittén 
Svenska Sydafrikakommittén anser a t t  FNs isoleringsstrategi endast m e d  viss tvek- 

samhet kan sagas vara det framsta sattet a t t  utifran påverka den sydafrikanska sam- 

hallsordningen. "Guerilla + subversiv verksamhet inom Sydafrika" är t i l lsammans 



med "stöd till motstånd innanför gränserna" andra viktiga sätt för att Astadkomma 

forandringar i Sydafrika. 

Svensk handel med och investeringar i Sydafrika ar ett stöd, men endast obetydligt 

sådant, for Sydafrikas apartheidpolitik. 

Vårt land bor avbryta handeln med Sydafrika ty "det har ett psykologiskt varde". In- 

vesteringarna bor reduceras. 

Det statliga biståndet till befrielserörelser i Södra Afrika bör, enligt Svenska Sydafri- 

kakommitten, ökas. Vidare bör framgent endast sådan mission som stöder befrielse- 

kampen få statliga bidrag. 

Afrikagrupperna 
Afrikagruppernas uppfattning ar "att FN-resolutioner kan ha viss betydelse som 

stod for folkets kamp, men avgörande förändringar kan ej åstadkommas på denna 

vag. Det sydafrikanska folkets egen kamp ar den helt avgörande för störtandet av 

fortryckarregimen. Aven andra folks kamp mot imperialismen ar viktig för att för- 

svaga den gemensamma fienden. Detta ar inte FNs linje." 

Sveriges handel med och investeringar i Sydafrika ar ett stod för detta lands sam- 

hallsordning. Afrikagrupperna menar att dessa effekter av de svenska ekonomiska 

forbindelserna inte ar en "åsiktsfråga utan ett faktum". 

Den svenska handeln med och investeringarna i Sydafrika bör avbrytas och afrika- 

grupperna anser vidare att "detta bör Sverige göra aven om andra stater inte gör 

det." 

Biståndet till befrielserörelserna bor enligt afrikagrupperna ökas och "stödet skall 

ges utan villkor. Den nuvarande formen av bistånd innebar ett formynderi, eftersom 

befrielserorelserna ej anses kapabla att själva avgöra sina behov." 

Sammanfattning 
Afrikagrupperna anser att "folkets kamp" ar viktigare an FNs isoleringsstrategi 

att utifrån påverka samhällsordningen i Sydafrika. Svenska Sydafrikakommitten tror 

i och for sig på FN-strategin, men betonar samtidigt vikten av gerillakamp och sub- 

versiv verksamhet i Sydafrika. 

Svenska Sydafrikakommitten bedomer de svenska ekonomiska förbindelserna 

med Sydafrika endast i obetydlig utsträckning vara ett stod för apartheidpolitiken. 

Afrikagrupperna menar för sin del att handel och investeringar verkligen utgör stöd 

for Sydafrikas nuvarande samhällsordning. 



@ "Aktivistgrupperna" delar uppfattningen att den svenska handeln med Sydafri- 

ka bör avbrytas. Svenska Sydafrikakommittén vill reducera de svenska investering- 

arna i landet, medan Afrikagrupperna helt vill förbjuda dessa. 

@ Stödet till befrielserörelser i södra Afrika bör ökas. Afrikagrupperna anser att 

biståndet skall utgå villkorslöst. 

Svensk opinion och Sydafrika 

Trots den brist på nyanser som lätt gör'sig gällande vid försök att sammanfatta 

komplicerade frågor och många parters ståndpunkter, skall vi har ändock göra ett 

sådant. En viktig begränsning i framställningen bör nämnas. Enkätens utformning 

medger enbart en analys som tar fasta på organisationernas ståndpunkter vid en 

given tidpunkt, nämligen senhösten 1973. Lite talar emellertid för att några mer 

betydande forskjutningar i ståndpunkterna har skett sedan dess. 

Isoleringsstrategin 
Sydafrika kan och bör utifrån påverkas på så sätt att landet i olika avseenden isole- 

ras. Genom att förbindelserna mellan Sydafrika och omvärlden avskäres eller åt- 

minstone starkt reduceras kan samhällsordningen i det förra landet påverkas. 

Svenskt naringsliv liksom enstaka politiska ungdomsförbund (i första hand Fria Mo- 

derata Studentforbundet) anser däremot att utbytet med Sydafrika utgör ett sätt att 

på sikt luckra upp den rigida apartheidpolitiken. 

Isoleringsstrategin förefaller för flera "aktivistgrupper" och vänsterpartiet Kommu- 

nisterna inte vara tillracklig. Man betonar vikten av att en väpnad befrielsekamp 

kommer till stånd. 

Hur bör Sverige agera 
Svensk handel med och investeringar i Sydafrika är ett stöd för apartheidpolitiken. 

De ekonomiska förbindelserna stärker de vitas maktinnehav i Sydafrika och därige- 

nom mojliggörs den nuvarande samhällsordningens fortbestånd. 

Riksdagspartierna (med undantag av vänsterpartiet Kommunisterna) och näringsli- 

vet anser att vårt land inte bör avbryta de ekonomiska kontakterna med Sydafrika. 

De politiska partierna understryker att isolerade svenska åtgärder ar meningslösa. 

Sverige bor agera inom FNs ram. Regeringspartiet kan dock också utan beslut av 

FNs säkerhetsråd overväga en förändring av de ekonomiska relationerna med Syd- 

afrika. En forutsattning är emellertid att sådana eventuella aktioner har en bred in- 

ternationell anslutning. 



Partiernas "sidoorganisationer" och vissa "aktivistgrupper" förordar ett  svenskt av- 

brytande av de ekonomiska relationerna med Sydafrika. 

Stöd befrielserörelserna 
Biståndet ti l l  befrielserorelser i sodra Afrika ar inrikespolitiskt okontroversiellt, d v s 

man anser att  sådant bör utgå och ocksa okas i en framtid. De politiska ungdoms- 

forbunden vill att biståndet skall ges villkorslöst. Mottagarna skall, enligt de senare, 

sjalva disponera medlen och de behover inga förmyndare. 

Framtiden 
Det finns i Sverige en påfallande negativ installning till rasåtskillnadspolitiken i Sy- 

dafrika. Dilemmat uppstår då frågan stalls o m  tänkbara och onskvarda svenska ät- 

garder for att utifrån påverka den sydafrikanska samhallsordningen. De politiska or- 

ganisationerna ar overens om att svensk handel med och investeringar i Sydafrika 

utgor ett stod for aparheidpolitiken. Daremot gär uppfattningen isär vad galler hur 

Sverige skall agera. Riksdagspartierna menar for sin del att  ett  isolerat svenskt av- 

brytande av forbindelserna saknar mening. Aktioner mot Sydafrika måste ha en bred 

internationell forankring. 

Fragaii ar hur lange vårt land kan ge stod till vapnade befrielserorelser i sodra Afrika 

och skarpt fordoma apartheidpolitiken utan att ocksä gora vad som bedoms som det 

allra viktigaste, namligen att avbryta de ekonomiska forbindelserna med Sydafrika. 

En politiskt medveten ungdom i vårt land kraver att Sverige bryter det ekonomiska 

sarnarbetet ,ned apartheidpolitikens hemland. Uppfattningen o m  vad Sverige kon- 

kret bor gora i framtiden bildar således en viktig skiljelinje i dagens sydafrikafraga. 



Svenska ekonomiska förbindelser: E t t  satt a t t  
påverka förhållanden i Sydafrika? 

Den svenska handeln med och investeringarna i Sydafrika har vuxit under 1960- 

talet. I grova drag har tillvaxten varit av samma storleksordning som vår utrikeshan- 

del och utlandsetablering i allmanhet. De av en FN-majoritet rekommenderade 

sanktionerna mot  Sydafrika har inte vunnit någon anslutning. Då FNs sakerhetsråd 

inte beslutat om bindande sanktioner, har Sverige - i likhet med många andra Ian- 

der - uppratthållit och under 60-talet i själva verket intensifierat det ekonomiska ut- 

bytet med Sydafrika. 

De svenska foretagen i Sydafrika verkar inom de ramar som existerar i detta sam- 

halle. Konkret innebar detta bl a att foretagen följer de lagar och sedvanjor som 

finns I denna indirekta mening understodjer svensk foretagsamhet den i Sydafrika 

forharskande politiken. Inga svenska foretagare torde i grund och botten moraliskt 

sympatisera med den sydafrikanska samhällsordningen. Det indirekta stod som 

svensk foretagsamhet ger apartheidpolitiken är en konsekvens av etableringen i lan- 

det och inte uttryck for en politisk viljehandling. 

Loner och ovriga anstallningsvillkor vid svenska företag sluter väl an till den generel- 

la bilden i Sydafrika. Vita anstallda i tillverkningsindustrin erhåller 4-5 gånger hogre 

lon an den afrikanska arbetskraften. Även om under de senaste åren lönelyften inte 

sallan relativt sett varit storre for icke-vita an vita i tillverkningsindustrin, har lone- 

klyftorna okat. Detta forhållande förklaras av att vita har en vasentligt högre baslön 

an icke-vita. 

De loner som betalas ti l l  anstallda afrikaner i Sydafrika ar ur försorjningssynpunkt 

otillfredsstallande. Många svalter och de afrikanska familjernas vardag praglas ofta 

av stor materiell fattigdom. Afrikansk arbetskraft vid svenska foretag utgor darvidlag 

inget undantag. De loner som utgår medger ingen materiellt draglig tillvaro. Steget 

ar långt till ett lonelage som är godtagbart ur forsorjningssynpunkt. 

De svenska foretagen i Sydafrika tycks i allmänhet vara relativt positiva ti l l  olika 

stravanden att forbattra de icke-vitas situation. Sådana åtgarder hävdar man måste 

dock givetvis ligga inom de ramar som landets lagar tillåter. Vidare måste man ta 

hansyn till det faktum, att svenska foretag inte kan vidta sådana åtgärder som 



pätagligt forsamrar deras konkurrensförmåga. Drastiskt höjda löner för afrikanerna 

skulle, framhåller man, kunna leda till att företaget slås ut  av andra bolag som pro- 

ducerar till lagre kostnad, d v s av företag som inte genomfört en lika kraftig Iöne- 

hojning. 

SKF har i flera avseenden tagit ett  första steg i strävan att förbättra den afrikanska 

arbetskraftens villkor. Man har t ex nyligen inrättat en "bokfond", vars syfte ar att ge 

ekonomiskt bidrag till anstallda icke-vitas barn for inkop av s k o ~ b o c k e r ! ~  Under 

1973  delades ca 2.000 kronor ut, vilket räckte till bocker och skolavgifter for 1 0  

barn. Man planerar att öka fondens storlek under kommande år och därigenom moj- 

Iiggora att an fler afrikanska barn kan få skolutbildning. 

Flera "svenskforetag" har genomfört och planerar att genomföra battre anstall- 

ningsvillkor for icke-vita. Det förefaller som o m  man i några av foretagen målmedve- 

tet soker starka de icke-vitas "fackliga" position. Vidare har de flesta företagen hojt 

lonerna for icke-vita. Fortfarande ar emellertid den ekonomiska ersättningen otill- 

racklig ur forsorjningssynpunkt. Som an mer otillfredsstallande framstår lonesatt- 

ningen vid en jamforelse mellan vit och icke-vit arbetskraft. 

Givetv~s ar SKFs och andra svenska foretags liknande åtgarder mycket obetydliga i 

det vidare sydafrikanska sammanhanget. Hitintills genomforda forbattringar av vill- 

koren for icke-vita har inte sallan en symbolisk karaktär. De grundlaggande orattvi- 

sorna elimineras inte genom att  enskilda foretag marginellt okar lonerna for icke- 

vlta, eller ger en bråkdel av de anstalldas barn en allmosa for t ex bokinkop. Sådana 

ätgarder overenstammer med vad regeringen och många kommunstyrelser i Sydaf- 

rika for narvarande sjalva genomfor. 

Tv3 huvudstrategier 

Under 1960-talet vaxte sig tanken på sanktioner mot Sydafrika stark. Genom att 

politiskt, ekonomiskt och militart isolera Sydafrika trodde man sig utifrån kunna - 
I ex frän FNs sida - initiera forandringar i apartheidpolitiken. Fortfarande antas årli- 

gen av FNs generalforsamling vittgående program i syfte att isolera Sydafrika från 

ornvarlden. Men isoleringsstrategin framstår for alltfler som en "orealistisk" vag. 

FNs sakerhetsråd har inte och kommer sannolikt inte heller inom overskådlig fram- 

tid att besluta o m  bindande sanktioner. I självaverket ar Sydafrika idag ekonomiskt 

och militart betydligt starkare an det var 1962."' 

De svenska riksdagspartierna, med undantag av Vpk, bedomer det som olampligt 

och verkningslost att genomfora isolerade svenska bojkottaktioner. Regeringen tor- 

de knappast komma att forbjuda svenska foretags verksamhet i Sydafrika, an mind- 

re ingripa mot  det vaxande handelsutbytet. I en helt nyligen framlagd regeringspro- 



memoria rorande regler för svenska utlandsetableringar, berördes överhuvud inte 

sydafrikafrågan narmare.'02 Propositionen ti l l  riksdagen i ärendet innehåller inte hel- 

ler den forslag till eller diskussion o m  hinder för svenska företags etablering och 

verksamhet i Sydafrika.lo3 

Isoleringsstrategin har alltså varken internationellt eller i Sverige vunnit någon prak- 

tisk forankring. 

En andra huvudstrategi for utifrån initierade förändringar har successivt vuxit fram. 

Den har b l  a sina rotter i den faktiska samhällsutvecklingen i Sydafrika under de se- 

naste åren. 

Forhåliandena for icke-vit arbetskraft i Sydafrika tilldrar sig vaxande uppmarksam- 

het. Det vore lika felaktigt som naivt att t ro att det i Sydafrika saknas en konkret och 

tamligen intensiv debatt kring frågor rorande valståndsfördelningen i landet. Diskus- 

sionen om icke-vitas levnadsförhållanden - stimulerad och förd framst av några reli- 

giosa vetenskapliga insitutioner, fackliga organisationer och inte minst av grupper 

av afrikaner - ar både uppslagsrik och påtaglig. Svarta och vita i Sydafrika ar de 

direkt berorda och de tycks på allt bredare front hysa en okad medvetenhet o m  lan- 

dets sociala orattvisor. Regeringen ingriper dessvarre ofta mot t ex svarta fackföre- 

ningsledare och vita "radikaler". På detta satt soker myndigheterna begränsa den 

okande uppmarksamheten på och kraven o m  förändringar i levnadsvillkoren for 

icke-vita. Men de senaste årens stora strejker bland afrikanerna visar, att kraven om 

forandrade och forbattrade levnadsvillkor inte enbart ar forankrade i akademiska 

kretsar, tidningsredaktioner och i de internationella konferensernas solidaritetsreso- 

lutioner. De har aven ett jamforelsevis kraftigt stöd hos landets befolkning, och då i 

forsta hand bland de berorda icke-vita manniskorna. 

I framst USA, Storbritannien och Vasttyskland ar olika grupper verksamma i syfte 

att formå foretag med dotterbolag i Sydafrika att andra sin lone- och anstallningspo- 

litik. I viss utstrackning har en del foretag på grund av sådana påtryckningar forbatt- 

rat de icke-vitas villkor. Några mer avgorande forandringar har dock annu inte kom- 

mit till stånd. 

Istallet for att isolera Sydafrika, innebar således den nya strategin att man skall ut- 

nyttja det faktum att utlandska företag finns i landet. Forandringar skall utifrån in- 

itieras genom att man i moderlanderna påverkar storforetagen ti l l  att vidtaga åt- 

garder vid sina sydafrikanska dotterbolag. 

Bevekelsegrunderna for den nya strategin kan sammanfattas i två punkter: 

Isoleringsstrategin, som forharskar i t ex FN, har uppenbarligen små, o m  ens 



nägra, mojligheter att praktiskt förverkligas. Regeringar, företag och generalförsam- 

lingar har inte genom faktiskt handlande visat sig beredda att  isolera Sydafrika. 

Tvartom har utbyte mellan Sydafrika och omvarlden ökat kraftigt under det senaste 

ärtiondet. Slutsatsen man dragit harav ar att andra vägar måste sökas for att utifrån 

kunna päverka samhallsordningen. 

Politiska forandringar i Sydafrika måste nar allt kommer omkring genomföras 

av de direkt berorda, d v s av landets befolkning. De icke-vita har visat sig intresse- 

rade av och kapabla att på olika satt framföra sina krav. I detta lage kan och bor stöd 

ges till dem utifrån. En form av sådant bistånd ar att de utlandska foretagen formås 

hoja loner, tilläta icke-vita fackliga aktiviteter och på andra satt underlatta de icke- 

vitas Iängsiktiga frigorelse. 

Den nya strategin vinner allt storre anslutning, aven om t ex de sydafrikanska be- 

firelserorelserna liksom afro-asiatiska stater ar negativa till eller åtminstone mycket 

tveksamma infor den. 

Kritiken mot den nya strategin grundas bl a på foljande resonemang: 

Forandringar i apartheidpolitiken kan inte nås genom marginella Ionehojningar 

och liknande ätgarder. Varje forändring som inte ligger i regeringens intresse kom- 

mer inte heller att accepteras. Nar fackliga ledare idag arresteras, ar detta ett uttryck 

for denna svaghet hos strategin. Enbart forandringar som gynnar vitt maktinnehav 

ar pä denna vag mojliga att genomfora. 

Nar de utlandska foretagen tillmates rollen som förandringsfaktor, s3 innebar 

detta samtidigt att deras narvaro i landet legitimeras. Foretagen ifråga ges en bety- 

delsefull uppgift och de måste fullfolja denna just genom att verka och t o m oka sin 

verksamhet i Sydafrika. Under lång tid har omvarlden kritiserat de utlandska fore- 

tagen for deras direkta eller indirekta stod till apartheidpolitiken. Man har kravt att 

de ekonomiska forbindelserna med Sydafrika skall avbrytas. Den nya strategin ryck- 

er undan marken for detta krav. 

Den nya strategin rymmer naturligtvis positiva inslag. Icke-vita anstallda kan fä det 

materiellt battre ifall foretag besinnar sitt ansvar och vidtar lampliga åtgarder. I 

huvudsak måste det givietvis vara de berorda vita och icke-vita som på sikt genom- 

for sociala och politiska omdaningar av Sydafrika. Det torde dock vara en oppen 

fråga ifall det basta stodet till dessa stravanden verkligen erbjudes genom att ut- 

landska foretag (och som en foljd darav också sydafrikanska?) ges en nyckeroll i for- 

andringsprocessen. 

Dagens dilemma tyckes vara, att den nya strategin har vuxit fram ur isoleringslinjens 



allt mindre realism. Man har sålunda anammat en ny - i basta fall komplementar - 

strategi utan att ha narmare funderat over dess verkliga möjligheter och konsekven- 

ser. 

Det kan kanske vara rimligt att prova den nya strategin en tid. Man bor gora sa, 

inte for att den förefaller kunna leda sarskilt långt, utan snarare darfor att andra al- 

ternativ till isoleringsstrategin for narvarande lyser med sin frånvaro. Den nya strate- 

gin får daremot inte ge som resultat att isoleringslinjen helt overges. Under vissa 

omstandigheter och vad betraffar en del typer av utbyten ( t  ex immigration och mill- 

tart samarbete) måste man samtidigt soka verkstalla isoleringsstrategin. Att  prak- 

tiskt komb~nera de två strategierna forefaller dock vara svårt och i politisk handling 

hart nar omojligt. 

Aktioner i Sverige 

Regeringen och de politiska partierna i vårt land anser, som redovisats i avsnittet 

Sverige och Sydafrika, att isoleringsstrategin ar det framsta sattet att idag utifrån 

påverka apartheidpolitiken. Ekumeniska Namnden och LODC0 har under våren 

1974  deklarerat att man amnar soka påverka svenska foretag verksamma i Sydafri- 

ka Man ansluter sig darigenom till den nya strategin Organisationerna ifråga menar 

emellertid inte att man darigenom overger isoleringslinjen. Det ar av betydelse att 

samtidigt prova nya vagar for att konstruktivt bistå de icke-vita. Forhoppningsvis 

kan, enligt Ekumeniska Namnden och LOhCO, den nya strategin bryta det dodlage 

som fränvaron av verkliga aktioner resulterat i. 

Ekumeniska nämnden 

Svenska ekumeniska namnden, ett samarbetsorgan for svenska kyrkor och sam- 

fund, har under de två senaste åren diskuterat vad som från kyrkornas sida kan 

goras i sydafrikafrågan. Man har som underlag for sina overvaganden haft Kyrkor- 

nas Varldsråds rekommendationer från 1972. Dessa innesluter bl a en uppmaning 

om att aktier inte skall innehas i sådana foretag som har dotterbolag i Sydafrika. 

Ekumeniska namnden har inte sett sig i full utsträckning kunna folja Kyrkornas 

Varldsrad rekommendationer. I mars 1 9 7 4  presenterades resultaten av ekumeniska 

namndens overvaganden. Efter ett långtgående kompromissande enade sig namn- 

den o m  att foreslå ett aktionsprogram. De viktigaste punkterna i detta ar: 

"Svenska ekumeniska namnderi avser darfor 
att I ett uttalande till de svenska foretag, som har ekonomiskt engagemang i Sydafrika, 

formulera foljande bestamda rekommendationer 



a) Under perioden 1974-1 976 bor dessa Alagga sig att vasentligt reducera löneskillna- 
den mellan vita och svarta arbetare. 

C) De bor vidta snabba åtgärder for att starka det sociala ansvarstagandet för de svarta 
arbetarna. 

C) De bor utarbeta en codex ethicus for företagens agerande i linje med vad som föresla- 
gits av en brittisk parlamentskommitté för engelska storföretag i Sydafrika. 

att genom lampliga representanter framföra dessa rekommendationer vid nagra av de 
större bolagens bolagsstämmor; 

att under de narmaste åren noggrannt följa utvecklingen beträffande löneläge och sociala 
formåner i de svenska foretag, som har dotterbolag eller på annat satt ar företrädda i Sydaf- 
rika; 

att rekommendera kyrkor, samfund, missionsorganisationer och enskilda i Sverige att 
noga overvaga sitt aktieinnehav i sadana företag som har engagemang i Sydafrika. I första 
hand bor innehavet av sådana aktier utnyttjas for att införskaffa battre information om det 
satt, på vilket foretagen Iönemassigt och socialt tar ansvar for den svarta arbetskraften i 
Sydafrika samt soka påverka företagen till konkreta atgarder; 

att i ett uttalande till svenska kyrkor, samfund och missionsorganisationer rekommendera 
dessa, att under perioden 1974-1 976 vasentligt reducera löneskillnaden mellan vita och 
svarta anstallda samt vidta snabba åtgärder för att utöka det sociala ansvarstagandet för 
sarskilt den svarta arbetskraften; 

att foreslå Kyrkornas Varldsrad att tillsammans med bl a fackforeningsinternationalen 
soka forstarka den internationella opinionsbildningen inom bl a kyrkor och fackliga organisa- 
tioner i syfte att skapa battre underlag for samordnade internationella aktioner gentemot 
rasfortrycket i sodra Afrika; 

att med hansyn till sin uppfattning att det ytterst ar statsmakterna, som bar ansvaret för 
sådana politiska beslut, som reglerar eller inskranker Sveriges handelsforbindelser med Syd- 
afrika, rekommendera de politiska partierna att pröva sin politiska hallning till Sydafrika; 

att om ovan foreslagna åtgarder från företagets sida under åren 1974-1 976 inte verk- 
stalls, efter 1976 krava sådan svensk lagstiftning och handläggningspraxis, som reglerar 
foretagsamhet i sodra ~ f r i ka . " "~  

Den viktigaste punkten i kyrkornas aktionsprogram är de krav man uppställer vad 

betraffar de svenska företagens verksamhet i Sydafrika. En tidsfrist o m  två år ges fö- 

retagen inom vilken dessa vasentligt skall reducera bl a löneskillnaderna mellan vita 

och icke-vita. Ekumeniska nämnden föreslår vidare att regler skall utarbetas för hur 

svenska foretag skall bete sig i Sydafrika. 

Om ekumeniska nämndens aktionsprogram får en praktisk förankring hos breda 

folklager och i de religiösa institutionerna, kommer bolagsstämmor och politiska 

moten att i vaxande utsträckning under kommande år tvingas befatta sig med syd- 

afrikafrågan. Foretagen skall sättas under press. Om de ej vidtar Önskvärda åtgärder. 

avser ekumeniska namnden att verka för att statsmakterna genomför reglerande 

lagstiftning. 



Fackföreningsrörelsen 
I juni  1973 diskuterade v id  e n  ILO-konferens i Geneve företrädare f ö r  över 200 

fackliga organisationer apartheidfrågan. Huvudsyftet m e d  den välbesökta interna- 

tionella konferensen var upprättandet av e t t  aktionsprogram för a t t  bistå den sydaf- 

rikanska befolkningsmajoriteten, d v s d e  icke-vita. LO och TCO representerade de 

svenska löntagarna. Båda organisationernas delegater anslöt s ig till den resolution 

vari sammanfattades d e  åtgärder s o m  fackföreningsrörelsen i alla länder borde vid- 

ta. En lika innehållsrik som långtgående katalog över aktioner m o t  apartheidpoliti- 

ken i Sydafrika utformades. 

De forsamlade fackföreningsdelegaterna: 

VADJAR ENTRAGET till alla medlemmar i Förenta Nationerna att helt folja och lyda Forenta 
Nationernas beslut och resolutioner rorande apartheid; 

BER regeringar over hela varlden att: 

- avbryta politiska, kulturella, handelsmassiga och diplomatiska förbindelser med den 
sydafrikanska regeringen; och 

- hejda allmanna och enskilda investeringar i Sydafrika såval som emigration från lands- 
mans sida; 

INBJUDER arbetstagarorganisationer att vidtaga åtgarder for sanktioner mot de med- 
lemmar som vidhåller forbindelser av något slag med sodra Afrika; ekonomiska och fin- 
ansiella grupper att ta avstånd från sin samarbetspolitik med regimerna och de utövade 
bruken i sodra Afrika; 

YRKAR STARKT PÅ att alla arbetare och deras fackforeningsorganisationer, utan hänsyn 
till internationella, kontinentala, politiska eller religiosa band, skall ge sitt fulla stöd åt de for- 
tryckta arbetarna i Sydafrika i en rattmatig kamp mot den rasistiska minoritetsregimen i 
Sydafrika, genom att: 

- fordoma Sydafrikas fortsatta undertryckande av grundläggande manskliga rattigheter 
och demokratiska friheter; 

- propagera for erkannandet av afrikanska fackforeningar med fulla rattigheter till kollekti- 
va forhandlingar och strejker, med rattighet att organisera sig och med yttrande- och for- 
eningsfrihet: 

- propagera for allman amnesti for apartheidmotståndare och for upphavandet av all 
bannlysning av afrikanska och progressiva politiska organisationer och fackforenings- och 
politiska ledare och militanta, både i Sydafrika och i landsflykt; 

- krava ett slut på det okanda systemet med kontraktsarbete eller arbetskraftsvandring i 
Sydafrika, som ar en dold form av modernt slaveri; 



- ge ekonomiskt, moraliskt och materiellt stod åt arbetarna och folket i Sydafrika genom 
deras egna fackforeningar och politiska organisationer; 

BER OCH REKOMMENDERAR alla fackforeningsorganisationer runt hela jorden att fort- 
satta och intensifiera och trycka på sina regeringar att: 

- påborja och stodja internationellt handlande mot apartheid och alla former av rasism 
och rasdiskriminering varhelst de upptrader; 

- omedelbart ratifiera de internationella konventionerna som definierar apartheid som ett 
internationellt brott mot manskligheten; 

- forvissa sig om tillampandet av Forenta Nationernas beslut och resolutioner rorande 
apartheid, speciellt genom att: 

(a) vagra leverera vapen eller ge någon annan form av militart bistånd till Sydafrika, 

(b) stanga hamnar och flygplatser for sydafrikanska fartyg och flygplan; 

(C) yrka på uteslutandet av Sydafrika från Forenta Nationerna och alla specialiserade FN- 
organ. 

MANAR alla fackforeningar att vidtaga varje åtgard i deras makt for att befordra dessa 
syften och for att engac;era alla sina medlemmar i sådant handlande och speciellt att. 

kraftigt motsatta sig utvandring av utbildad arbetskraft till Sydafrika, 

- anbringa tryck på ekonomiska och finansiella grupper som samarbetar med Sydafrika 
att upphora med sådant samarbete; 

- bojkotta lastn~ng och lossning av varor till och från Sydafrika ochleller Nam~bia samt 
sydafrikanska fartyg och flygplan, 

- tillsammans med konsumentorganisationer anordna en bojkott av varor som importeras 
direkt eller indirekt från Sydafrika, 

- genom arbetare anstallda i foretag med grenar i Sydafrika anbringa tryck på sådana 
foretag att frångå lonediskrim~nering av afrikanska arbetare i dessa grenar; 

- bojkotta alla idrottsliga och kulturella aktiviteter dar sydafrikanska representanter deltar; 

Fackforeningsrorelsen såval i Sverige som internationellt stravar således efter a t t  

fullfolja isoleringsstrategin samtidigt  som man  avser a t t  oka biståndet t i l l  icke-vita 

fackliga organsiationer i Sydafrika. Forverkligandet av isoleringsstrategin skall på- 

skyndas genom at t  fackforeningsrorelsen utövar påtryckningar på regeringarna i 

sina respektive hemlander. Anstallda v id t ex svenska företag som har forgreningar i 

Sydafrika skall aktiveras. Genom at t  påverka foretagsledningen skall m a n  soka eli- 

minera lonediskrimineringen vid sydafrikanska dotterbolag. 



I vårt land har LO och TCO aktiverats i sydafrikafrågan. Ett samarbete har också 

upprattats mellan fackföreningsrörelsen i några europeiska länder. Konkreta aktio- 

ner forberedes. Man överväger för narvarande det precisa innehållet i och formerna 

for sina krav. LO och TCO har dock redan tagit ett första steg genom att lagga fram 

ett sexpunktsprogram. I detta stallskravpå svenskaforetagmedverksamhet i Syd- 

afrika (se sid 138). Den gemensamma namnaren for LOflCO-programmet ar att de 

enskilda foretagen uppmanas andra förhållandena för icke-vita. De kravda åtgarder- 

na kan vid en forsta anblick förefalla anspråkslosa. Men om kraven tillgodoses, 

skapas radikalt annorlunda forhållanden för icke-vita anställda vid svenska dotterbo- 

lag. I det sydafrikanska sammanhanget framstår LOflCO-kraven som långtgående. 

LO och TCO har inte annu, till skillnad från ekumeniska namnden, faststallt den tids- 

ram inom vilken de svenska foretagen forhoppningsvis skall tillmotesgå de framfor- 

da kraven. Det forefaller emellertid vara underforstått att foretagen har några år på 

sig att vidta lampliga åtgarder. Från fackforeningsrorelsens sida kommer man att 

uppta kontakter med berorda företag och på ett handfast satt diskutera aktuella och 

rnojliga losningar. LO och TCO samarbetar i denna fråga internationellt med bi a yr- 

kesinternationalerna och darigenom forankras aktionerna och deras uppfoljning i ett 

vidare sammanhang. 

Den nya strategins möjligheter 
Ekumeniska namnden och LOflCO står således i begrepp att på ett aktivt satt soka 

päverka forhållandena vid svenska foretag i Sydafrika. Man kommer vid forverkli- 

gandet av den nya strategin att behova samarbeta med berorda svenska industrifo- 

retag. I sjalva verket forutsatter strategin en stor samverkan med industrin, då det 

ytterst ar de enskilda företagens sydafrikanska dotterbolag som skall initiera for- 

andringarna. 

Inom svenska industrikretsar finns troligtvis ett visst intresse for en sådan sam- 

verkan. Det vore emellertid felaktigt att forestalla sig, att foretagen kan genomfora 

sarskilt avgorande åtgarder. Olika omstandigheter i Sydafrika satter en ovre grans 

for det mojliga. Lagstiftning, konkurrensforhållanden, sedvänjor i arbetslivet och de 

vita fackforeningarna i Sydafrika ar fyra viktiga granssattande faktorer. Om fore- 

tagen säledes endast i begransad omfattning tillmotesgår namnda svenska organi- 

sationers krav, så behover det i och for sig inte bero på bristande villighet. Foretagen 

arbetar i ett land med påtagligt andra samhallsförhållanden an i t ex vårt eget land. 

Ytterst ar det omstandigheter i Sydafrika som bestämmer villkoren vid och for de 

svenska foretagen i detta land. 

Den nya strategin kommer att stalla mycket stora krav på de svenska organisationer 

som verkar for dess forverkligande. Man måste ingående folja utvecklingen i Sydaf- 



rika liksom vid de svenska företagen dar. Man maste avsatta bl a personella resurser 

for att bevaka händelseutvecklingen. Ett svårt och tämligen odogmatiskt arbete van- 
tar. 

Fordelen hos den nya strategin ar att den tar sikte p& jordnära och sannolikt delvis 

realiserbara aktioner. Strategins svaghet ar att den grundar sig på en optimistisk be- 

domning av vad som ar möjligt att uppna. Troligtvis kan en del åtgärder initieras och 

genomföras för att minska de icke-vitas materiellt undermáliga förh8llanden. De för- 
handenvarande maktrelationerna i Sydafrika och det sydafrikanska samhällets lagar 

satter en mycket snäv grans för vad som kan uppnás genom den nya strategin. 



Noter 

1. de Villiers, Dawid, The Care for South Africa, London, 1970, sid 155. 

2. Tingsten, Herbert, Problemet Sydafrika, Stockholm, 1954, sid 12 1. 

3. Lever, H. The South African Voter, Cape Town, 1972. sid 191. 

4. Muller, Hildgard, Why Apartheid, Pretoria, u.&, sid 14. 

5. Tingsten, Herbert. Problemet Sydafrika, Stockholm, 1954, sid 121 

6. Vid det forskningsprojekt om södra Afrika som pågar vid statsvetenskapliga institutio- 
nen i Goteborg, har Stina Persson gjort en undersökning om den svenska pressens le- 
dare rorande sodra Afrika under perioden 1960-1 970. 

De tidningar som ingår i undersökningen redovisas nedan liksom fördelningen av an- 
talet ledare på tre deltematan under perioden. (RSA=Sydafrika, CAF=Rhodesia, Zam- 
bia och Malawi, och PAM=Portugisiska kolonierna i Afrika) 

Tidning RSA CAF PAM Totalt 

AB 
Expressen 
KvP 

NY Dag 
ST' 
Ny  id^ 
Arbetet 
DN 
G P 
SDS 
GHT 
SKD 
Sv D 
Totalt 

Anm.: '~tockholms-e id ni ng en lades ner 114 1966 
Tid upphorde att utkomma 1516 1966 

7. SULs verksamhetsberattelse 1962163. sid 9. 

8. Årsrapport från Svenska Sydafrikakommittén, 1962, sid 6f. 

9. Goteborgs-Posten, 1973-02-2 1. 

10. Informationer rorande landstingens "sydafrikabojkotter" har lämnats av Ylfva Mark- 
man, Landstingsforbundet. 



1 1. SULs verksamhetsberattelse 1964/65, sid 17. 

12. Riksdagsprotokollet, 5 dec 1963, 85, nr 35, sid 156. 

13. Ibid., 2 april 1964, B 2, nr 13, sid 76. 

14. lbid., 2 1  maj 1965, B 1, nr 27, sid 46. 

1 5. Ibid., sid 38-6 1. 

16. Genom vanligt tillmötesg8ende fran SIFO har vi fatt ta del av de undersökningar som 
forekom i "Afrikafragor" under den aktuella perioden. Den enda opinionsmätning som 
berörde sydafrikafragan ur det har aktuella perspektivet ar den som redovisas i texten. 
Underlaget ar hamtat fran SIFOs meddelande till pressen, som ställts till vart förfogan- 
de. 

17. Vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg har, inom ramen för södra afrikaprojek- 
tet, en analys gjorts av den konfliktbild som aterfinns i FN under främst perioden 1950- 
1970. Underlaget för tabell 4 ar hamtat fran studien av FNs generaldebatter. 

Den vasteuropeiska gruppen omfattar följande 21 stater: 

Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Ita- 
lien, Luxemburg. Malta, Nederländerna, Norge. Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Stor- 
britanien, Sverige, Turkiet, Österrike. 

18. Daremot omfattande inte vid någon tidpunkt aktionerade KF-ägda företagens export till 
Sydafrika. I borjan av 60-talet sjonk emellertid denna export, vilket främst berodde p3 
en negativ installning i Sydafrika till svenska produkter i allmänhet och kanske till KF- 
tillverkade i synnerhet. Men en ytterligare och mycket väsentlig förklaring till exportned- 
gången torde stå att finna i ett generellt hardnande konkurrensläge p8 den sydafrikans- 
ka marknaden. 

19. KFs PM betraffande importen av varor fran Sydafrika, april 1960, citerad i PM beträf- 
fande KFs handel med Sydafrika, januari 1963, sid 1. 

20. Med 'Konsumentbojkott' avses i framställningen sådana aktioner som innebar att den 
enskilde konsumenten rekommenderas att ej kopa varor med visst ursprung. 'lnköps- 
bojkott' betecknar daremot att ansvariga parter vad avser inköp (fran viss kalla eller 
land), distribution och forsaljning beslutar att inte tillhandhalla konsumenterna bestam- 
da varor. 

21. KF kan centralt inte fatta beslut om att ålägga de enskilda konsumtionsföreningarna att 
agera på ett bestamt satt. Nar det galler bojkottaktionerna under 1960-talet hade KF 
två satt (som kombinerades) för att från centralt hall påverka de enskilda konsumtions- 
foreningarna: (1 ) KF förmedlade inga sydafrikanska varor och (2) man rekommenderade 
konsumtionsforeningarna att inte saluföra sydafrikanska varor. 

22. PM betraffande KFs handel med Sydafrika, januari 1963, sid 6. 

23. Stockholms-Tidningen, 1 1.1 1.196 1. 

24. KFs Presstjansts release till TT, 23 april 1965. 

2 5. lbid. 

26. Brev av den 09.12.1963 fran KF till SUL. 

27. H. Langdal (KF): PM angående Sydafrika, februari 1964. 



28. Se not 26. 

29. Uppgift redovisad i Expressens intervju den 8 april 1965 med direktor Nils Thedin, KF. 

30. Tidningen Vi, nr 15, 1965. 

31. KFs Presstjanst: Sammanstallning av fakta och synpunkter p& bojkotten mot Sydafrika, 
september 1969, sid 3. 

32. Skrivelse av den 5 september 1969 fran Stockholms Arbetarekommuns styrelse till 
Kooperativa Forbundets styrelse och ForvaltningsrAd. 

33. KFs styrelses protokoll, 8 september 1969, paragraf 137. 

34. KFs Presstjanst: Kooperativa Forbundet avbryter sin Sydafrikabojkott, pressmeddelan- 
de, september 1969. 

35. Se not 31. 

36. Ibid. 

37. KF: Allmanhetens installning till KFs beslut ang8ende bojkotten mot Sydafrika, ut- 
redningsrapport, 1969:87, september 1969. 

38. Lonnroth, Erik, Den svenska utrikespolitikens historia, 1919-1939,  Stockholm 1959, 
sid 125. 

39. Framstallningen om Sveriges internationalisering baseras p& foljande litteratur: 

Fahlén, Olle, Foretagstilltvaxt och internationalisering, Stockholm 1972; Lund, Harold, 
Svenska Foretags Investeringar i Utlandet, Katrineholm 1967: Swedberg, Hans, Sveri- 
ges utrikeshandel, Falkoping 197 1 ; Swedenborg, Birgitta, Den svenska industrins in- 
vesteringar i utlandet, Uppsala 1 973; TCO, Företagandets internationalisering - val- 
fardshot eller framstegsgaranti, Lund l 973. 

40. Industridepartementet: PM 1973-03-21 ang8ende Multinationella Foretag. 

41. Arbetet, 1973-1 2-05. 

42. Ur Arthur Engbergs anförande den 31.05.1 922 i Riksdagens Andra Kammare. Citatet 
hamtat från Foretagsmoral och Utrikespolitik, sid 134. 

43 CAP Partikongress, dagsprotokoll 1972-10-05, sid 647. 

44. Se avsnitt om stod till befrielserorelserna, sid 128 f. 

45 Ur utrikesminister Torsten Nilssons inlagg i den allmänna forsamlingsdebatten i FN 
1968. Citatet hamtat fr8n Forenta Nationerna och Problemen i Södra Afrika, sid 34. 

46 Bjork, Kaj, Sydafrika och Vi, sid 33. 

47. lbid., sid 35. 

48. Ur intervju i N s  program Sverige-Världssamvete, 1973-01-24. 

49. Dagens Nyheter, 1 973-09-22. 

50. Ibid. 

51. Ur intervju i N s  program Sverige-Varldssamvete, 1973-01-24. 

52. Direktor Stig Ramel i Dagens Nyheter, 1973-1 2-04. Ramel är direktör för Nobelstiftel- 
sen och har tidigare varit chef for Sveriges allmänna Exportförening. 



53. Magnusson, Ake, "Sverige och u-länderna" i U-land: Utveckling eller Utsugning, sid 
133 f. 

54. Dahlman, Sven, Debattinlägg vid konferens 1966 i regi av Studieförbundet Näringsliv 
och Samhalle, redovisat i Företagsmoral och Utrikespolitik, sid 134 f. 

55. Sydsvenska Dagbladet, 1973-1 0-05. 

56. Gyllenhammar, Per, Jag tror på Sverige, sid 119. 

57. Ekonomisk Revy, nr 5, 1966, sid 279. 

58. Arbetet, 1 973-1 0-04. 

59. For avsnittet om de utlandska investeringarna i Sydafrika har i första hand följande litte- 
ratur anvants: 

Foreign investment in The Republic of South Africa, UN, New York 1970; Foreign in- 
vestment in  Apartheid South Africa, UN, 2 1/72, 1972; Industrialization, foreign capital 
and forced labour in  South Africa, UN, New York, 1970; Memoranda of the relations 
between South Africa and Nine NATO members states andJapan and Switzerland, UN, 
2/72, 1972. 

60. Utrikesforvaltningens organisation och personalbehov, Kungl. Utrikesdepartementet, 
Stockholm, 1961, sid 369. 

61. Studien utfors av civilekonom Ingemar Torbiorn och publiceras under hosten 1974 i 
boken "Hemma bra men borta.. .". Torbiorn har medelst brevenkat insamlat material 
om hur utlandssvenskar anställda i svenska foretag i frammande länder upplever tillva- 
ron ur bl a trivselsynpunkt. Man har således inte stallt frågor som direkt ror attityderna 
till resp lands politiska förhållanden, Vad avser Sydafrika omfattar materialet 30 enkat- 
svar, fordelade på 18 man och 12 kvinnor. Sydafrika tillhor, enligt uppgift Iamnad av 
Torbiorn, den grupp av "vasterlandska" industrinationer som svenskarna tycks trivas 
bast i. 

62. Avsnittet (sid 74-76)byggertillstordelpå den litteratur som anges i not 2. Som fram- 
går av texten, ar det framst Birgitta Swedenborgs studie "Den svenska industrins in- 
vesteringar i utlandet" som kommit till användning. Hennes undersokning ar utford på 
uppdrag och också bekostad av Sveriges Industriförbund. 

Den darefter foljande framstallningen baseras på vara enkatsvar och på andra satt in- 
samlat material rorande de svenska foretagen i Sydafrika. I sammanhanget har Utrikes- 
och handelsdepartementens rapport "Allmanna Ekonomiska Sanktioner mot Syd- 
afrika". Stockholm, 1966, i viss utstrackning lamnat informationer. 

63. Totala tillgångar definieras i Swedenborgs studie som dotterbolagets totala balansom- 
slutning, d v s anlaggningstillgångar och omsattningstillgångar. 

64. 1 Liberia deltar svenska intressen vid bearbetning av stora järnmalmsfyndigheter i Nim- 
ba. Utvinningen, som borjade planeras 1953. gav 1963 2,5 miljoner ton hogvardig 
malm. Tio år senare var årsproduktionen 1 1 miljoner ton. Av totalt investerade 285 mil- 
joner amerikanska dollar, har svenska intressenter skjutit till 76 miljoner. LAMCO- 
projektet ags till en fjardedel av svenska foretag (främst Granges), en fjardedel av det 
amerikanska foretaget Bethlehem Steel och haliten av aktierna innehas av den libe- 
rianska staten. Det svenska foretaget Granges handhar på uppdrag av agarna hela drif- 
ten av den omfattande utvinningen. LAMCO hade 1972 3.950 anstallda, varav 494 



icke-liberianer. Av de senare utgjordes flertalet av skandinaver. Uppgifter hamtade fran: 
"Samarbete i Liberia", Katrineholm 1973 (utgiven av Gränges International Mining). 

65. Volvo har i brev av den 1973-1 1-05 uppgett att företaget inte har eget dotterbolag i 
Sydafrika. Man har inte heller några andra former av investeringar i landet. 

Uppgifter angående Volvos tillverkning m m har lämnats av företagets informationsav- 
delning. Vidare har foretagsnämndens protokoll studerats och de utgör en allmän bak- 
grundskälla. Framställningen i ovrigt baseras ps: The Star, supplement, Johannesburg, 
1972-1 1-09: Motoring Mirror, Johannesburg, juni 1972: S.L. Muller, ekonomiminister, 
Motor and Motor Componants Industry in South Africa, 1973-1 0-1 8. 

66. Protokoll från Volvos företagsnämnd, 21 mars 1967. 

67. Dagens Nyheter, 1 973-09-22. 

68. Disponent Westerberg: "Produktion och Marknadsföring Utomlands", anförande vid 
Sandviks foretagsnamnds sammankomst 1973-05-25. 

69. Aftonbladet, 1973-09-26: Lanstidningen, Södertälje. 1973-1 0-04; Barometern, 1973- 
09-26; Arbetarbladet, 1973-09-27. 

70. Lanstidningen, Sodertalje, 1973-1 0-04. 

71. Avsnittet bygger framst på uppgifter lämnade av direktör Bo Övergaard i intervju publi- 
cerad i Handelstidningen, 1973-07-06. De direkta citat som förekommer i framställ- 
ningen ar hamtade från denna intervju. 

72. Arbetskraftens förhållande i Sydafrika tilldrar sig okad uppmarksamhet. Utöver de rap- 
porter som publiceras av Institute of Race Relations och andra institutioner i Sydafrika, 
kan foljande litteratur ge en orientering: First, Ruth, m fl. The SouthAfrican Connection, 
London, 1 972: Hepple, Alex., South Africa - Workers under Apartheid, London 197 1 : 
Houghton, D. Hobart, The South African Economy, Oxford University Press, 1969; Ran- 
dall, Peter, A Taste of Power, Johannesburg, 1973: Rhoodie, Nic, South African Dialo- 
gue, Johannesburg, 1972. 

73. State of South Africa, Yearbook 1973, sid 240. 

74. Enkatsvar. 

75. Enkatsvar. 

76. Enkatsvar. 

77 Steenkamp, W. "Bantu Wages in South Africa" i South African Journal of Economics, 
vol. 30, nr 2, 1962. 

78. Wilson, Francis, Labour in the South African Gold Mines 19 1 1-1969, Oxford, 1972, sid 
66. 

79 Mer systematiska beskrivningar och analys av den icke-vita jorbruks- och lantarbetare- 
befolkningen ar sparsamma. En orienterande beskrivning återfinns emellertid hos Rosa- 
lynde Ainslie, "Farm Labour in South Africa", publicerad i FNs serie Notes and Docu- 
ments, nummer 41/72. 

80. Vid en och samma tidpunkt ar ungefar 600.000 icke-sydafrikanska afrikaner anställda i 
landets naringsliv. Arbetskraftvandringen i sodra Afrika är ett framträdande drag i regio- 
nens ekonomiska liv. En oversikt over arbetskraftvandringen lämnas i nedanstående ta- 
bell. 
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soffor och biosalonger) kan mildras i ett framtida samhalle. 

82 Berakningar av realloneutvecklingen innebar att man tar hansyn till prisutvecklingen, 
d v s berakningsmetoden soker eliminera inflationseffekter. Reallonen representerar ett 
mått på  den verkliga kopkraften hos lonen. 

83 Memorandum I. Wages and Wage Trends, Department of Labour, South Africa, 1972. 

8 4  United States' Department of Labour: Directory of Labour Organizations, Africa, volume 
II, South Africa, 1966, sid 3. 

85 Sådana aktioner har genomforts och planeras ytterligare i framst USA, Storbritannien 
och Vasttyskland. Sarskilt aktiva ar vissa kyrkor i USA och anti-apartheidgrupper i Stor- 
britannien I Sverige planerar ekumeniska namnden åtgarder for att formå svenska fore- 
tag verksamma i Sydafrika att i olika avseenden forandra sin anstallnings-, utbildnings- 
och lonepolitik. En viktig del i de såval utlandska som svenska aktionerna ar kartlagg- 
ningar av forhållandena vid resp lands i Sydafrika verksamma foretag. 

86 Foretagen ifråga har lamnat informationer om vilka bruttoloner som 1972173 betalades 
till vita resp afrikaner. Vidare erholls uppgifter om procentuella hojningar av resp kate- 
goris lon under de senaste åren. Utifrån dessa tv8 typer av data har vi raknat fram den 
loneutveckling som redovisas for de två foretagen i tabellerna 37 och 38. 

87 Financial Mail, augusti 1963 



88. A Survey of Race Relations in South Africa 1971, Johannesburg 1972, sid 183 

89. A Survey of Race Relations in South Africa 1972, Johannesburg 1973, sid 233 ff. 

90. Ett flertal studier av detta slag har publicerats under de senaste åren. Institute of Race 
Relations i Johannesburg och olika universitetsinstitutioner arbetar for narvarande med 
tamligen omfattande surveyundersokningar rörande levnadsförhållandena for icke-vita. 

91. Den litteratur som kommit till användning vid beskrivningen av arbetsmarknaden ar i 
forsta hand: Bunting, Brian, The Rise of the South African Reich, London, 1964; Horrell, 
Muriel. South Africa's Workers, Johannesburg, 1969; Hepple, Alex, South Africa- 
Workers under Apartheid, London, 197 1 ; Randall, Peter, A Taste of Power, Johannes- 
burg. 1973; SiebertfGuelke, Is State control of labour in South Africa Effective, London, 
1973. 

92 SIDA, "Stod till befrielserorelser," Stockholm, 1972, sid 2. 

93. Genom vanligt tillmotesgående från Radda Barnens Riksförbund har vi fått ta del av 
den SIFO-undersokning som genomforts. 

I januari-februari 1973 intervjuades totalt 1 .l 76 personer. Urvalet ar slumpmassigt och 
har skett genom urvalsdragning i Lansstyrelsernas register over totalbefolkningen. Bort- 
fallet ar 17 %. Urvalsfelet ar av storleksordningen & 5 %, vilket innebar att ett enskilt 
varde i den i texten redovisade tabellen om t ex 16 % galler for totalbefolkningen med 
+ 5 % marginal ( 1  1 %-21 % av befolkningen har alltså uppfattningen). 

I undersokningen stalldes också andra frågor rorande vad svenskt bistånd bor anvandas 
till. Jordbruk, befolkningsprogram och utbildningsprogram ar exempel på sådana frågor. 
Befrielserorelsefrågans exakta formulering lod: 

Hur pass viktiga anser NI de olika typerna av svensk u-hjalp vara7 (kort med olika alternativ hälles 
upp. och ett alternativ ar) Stod ät frihetsrorelser som vill genomfora sociala forandringar i u- 
lander? 

Stod till befrielserorelser hamnar emellertid ur prioritetssynvinkel lagst bland de bis- 
tåndsalternativ som de intervjuade tog stallning till. Har redovisas ett urval alternativ 
samt svarsfordelningen i procent av totala antalet intervjuade: 

Hjalp till Stodja u- 
Utbild- Sprida in- offer for Jordbruk Familje- Iandernas 
ning i formation natur- I U- plane- utrikes- 
u-lander i Sverige katastrofer lander ring handel 

Mycket 
viktlg 73 43 81 60 78 3 1 
Ganska 
viktig 24 44 18 34 17 42 
Ej sar- 
skilt 
viktig 2 1 O 1 4 2 14 
Inte alls 
viktig 1 2 O 1 1 6 
Vet ej 1 1 O 1 1 7 

Anm. Summering i kolumn ger p g a avrundningar ej nodvandigtvis 100 %. 



9 5. lbid. 

96. Se not 102. 

97. April 1974. 

98. Ur en presentation av Stockholms afrikagrupp distribuerad av gruppen i juli 1973. 

99. Ibid. 

100. Goteborgs-Tidningen, 1973-06-1 3 och Aftonbladet, 1973-06-1 3. 

101. 1962 antogs den första resolution i FNs generalförsamling vari krävdes omfattande 
sanktioner mot Sydafrika. 

102. Den i mars 1973 tillsatta arbetsgruppen med uppgift att följa fragor rörande multina- 
tionella företag ("Lidbom-gruppen") har i samråd med Industridepartementet i februa- 
ri 1974 avlamnat promemorian "Riktlinjer för prövning av tillstind för svenska direkt- 
investeringar utomlands". I denna fastlägges anyo, att formellt investeringsförbud p3 
politiska grunder i vissa länder endast bör ifragakomrna da FNs säkerhetsr8d fattat 
bindande sanktionsbeslut. Man betonar emellertid, att svenska investeringar i de por- 
tugisiska kolonierna inte ar onskvärda. Eftersom inga svenska företag har etablerat sig 
i dessa områden, anser man sig inte i nulaget behöva överväga förbud för sådana in- 
vesteringar. Vad beträffar investeringar i Sydafrika, behandlas overhuvudtaget frågan 
inte i promemorian. 

103. Kungl. Maj:ts proposition nr 89, 1974. 

104. Svenska ekumeniska namndens slutsatser och handlingsprogram med anledning av 
dess undersokning om svenskt ekonomiskt engagemang i sodra Afrika, Stockholm, 
1974, sid 3. 

105. Resolutionstexten hamtat fran United Nations and Southern Africa, Bulletin No. 20, 
juli 1973. Oversattningen gjord av Jaak Talvend. 



Bilaga 1 

Organisationer som tillstallts enkäten "Svenska organisationer och söd- 
ra Afrika" 

Enkatens 3 0  mottagare fortecknas nedan och "svarsalternativ" anges enligt foljande 

- EJ svar 
O Avbojer att svara 
X Svar 

Politiska organisationer 
1 Centerpartiets Riksorganisation 

2 Riksorganisationen Centerns Kvinnoforbund 
3 Riksorganisationen Centerns Ungdomsforbund 

4 Folkpartiet 
5 Folkpartiets Kvinnoforbund 
6 Folkpartiets Ungdomsforbund 
7 Vansterpartiet Kommunisterna 
8 Kommun~stisk Ungdom 
9 Socialdemokrat~ska Arbetarepartiet 

10 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoforbund 
1 1 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsforbund 

12 Moderata Samlingspartiet 
13 Moderata Ungdomsforbundet 

14  Moderata Sarnl~ngspartiets Kvinnoforbund 
15 Fria Moderata Studentforbundet 

Fackl~ga organisationer 
16 Sveriges Elevers Centralorganisation 
17 Sveriges Forenade Studentkårer 
18 Tjanstemannens Centralorganisation 
19 Landsorganisationen i Sverige 
2 0  Statstjanstemannens Riksforbund 
21 Sveriges Akademikers Centralorganisation 

Naringsl~vsorgan~sationer: 

22 Sveriges Industriforbund 
23 Sveriges Gross~stforbund 
2 4  Sveriges Exportråd 

'A kt~vistgrupper" 
25 Arvika Afrikagrupp 
26 Goteborgs Afrikagrupp 
27 Lunds Afrikagrupp 
28 Stockholms Afrikagrupp 

29 Uppsala Afrikagrupp 
30  Svenska Svdafrika-kommittén 

Svarsalternativ 
X 
X 
X 
X 



Noter 
1. I brev av 1973-1 2-1 3 meddelar Moderata Samlingspartiets Kvinnoforbund att man 

annu inte har sysslat med frågor rorande enkatens tema. 
2. Under hanvisning till SECOs stadga avstår organisationen i brev av 1973-1 1-23 att 

besvara enkaten. Stadgan foreskriver att SECO skall syssla med frågor som rör skolan 
och dartill horande frågor. 

3. SFSs styrelse beslot vid sammantrade 1973-1 2-1 2 att ej besvara vår enkät. Motive- 
ringen for beslutet var: "Beslutet fattades med hanvisning till att flera av frågorna var 
politiskt starkt kontroversiella samt att SFS inte hade tidigare stallningstaganden till 
frågorna. Ett besvarande av enkaten skulle darfor fordra beslut av SFSs fullmaktige". 

4. 1 brev av 1973-1 1-28 meddelade LO att man ej onskar besvara enkaten "då vi funnit 
att ett ifyllande av oversant formular skulle leda till en alltfor onyanserad bild av LO:s 
stallningstaganden i dessa frågor. . .". Dock har man senare i samarbete med TCO och 
forfattaren utarbetat ett avsnitt av boken. 

5 Statstjanstemannens Riksforbund avbojer i brev av 1973-1 1-29 ett besvarande av en- 
katen Skalet for SRs beslut ar: "SR ar emellertid inte berett att besvara de i Edert for- 
mular stallda frågorna med mindre an att SR haft mojlighet att gå ut med en bred for- 
frågan till sina medlemmar i arendet. Varken tid eller resurser har stått till forfogande for 
detta " 

6. SACO har "framst med tanke på vår restriktivitet nar det galler att ta stallning till politis- 
ka frågor inte haft anledning att inta någon ståndpunkt nar det galler relationerna Sveri- 
ge-Sydafrika" Man meddelar i brev av 1974-03-25 att SACO darfor tyvarr inte kan 
besvara enkaten. 

7 Sveriges Exportråd hanvisar i brev av 1973-1 1-27 till Sveriges Industriforbund som 
handlaggare av "frågestallningar enligt rubricerad typ". Industriforbundet har således 
genom sitt svar "tackt" in också Exportrådets eventuella stallningstagande och syn- 
punkter 

8. Ett gemensamt enkatsvar lamnas av (26-29). 



Bilaga 2 

SÖDRA AFRIKAPROJEKTET 
Statsvetenskapliga institutionen 
Göteborgs Universitet 
Fack 

400 25 GÖTEBORG 52 

Q 

S V E N S K A  O R G A N I S A T I O N E R  

O C H  

S Ö D R A  A F R I K A  

Var god återsänd i f y l l t  
famlar t i l l  

Organisation: 

Handläggare (för ev komplettering): 



bilaga m 
2 

FN OCH SYDAFRIKA 

- - - - - - 

Bedömer Ni FN:s haBdZingsZinje som det idag främsta sättet att 
utifrån påverka den sydafrikanska samhällsordningen? 

[OMJA Vilka punkter i programmet anser Ni vara de mest 
centrala: 

Vilka skal motiverar Er bedömning? 

b Företräder Ni någon alternativ handlingslinje vad 
avser hur förändringar skall k o m a  till stånd i 
Sydafrika? 



3 

SVERIGE OCH SYDAFRIKA 

-----P------ 

Delar Ni uppfattningen att svensk handel med Sydafrika utgör 
ett st'öd för den existerande samhällsordningen? 

Kommentar: 

Delar Ni uppfattningen att svenska företags investeringar i 
Sydafrika utgör ett stöd för den existerande samhällsordningen? 

Kommentar: 

Bör Sverige avbryta sin handel med Sydafrika? 

Komentar: 

Bör Sverige reducera eller helt förbjuda svenska företags 
verksamhet i Sydafrika? 

Konmentar : 



- - - - 

Delar Ni uppfattningen att svenskt s t a t l i g t  stöd skall utgå till 
befrielserörelser i Södra Afrika? 

oförändrat eller minskas framgent? 

0 &LAS OFORANDRAT 

a MINSKAS )EJ STANDPUNKT 

Kommentar : 

Kan andra s t a t l i g a  stödformer (än det nuvarande humanitära bi- 
ståndet) och villkor komma ifråga? 

Vilka förändringar anser Ni vara aktuella? 



STOD TILL GRUPPER I SYDAFRIKA 

sidan - a k t i v t  arbetat mot apartheidpolitiken. Också v i t a  organisationer 
de l tar  i aktiveringen av Sydafrikas befolkningsmajoritet. På s i k t  kan, 
menar många, sadana "inre opposi tionsgrupper" f6 s t o r  po l i t i sk  betydelse.  

- - - - - - - 

Kan Ni i princip tanka Er svenskt s t a t l i g t  och/eller i cke- s ta t l ig t  
stöd till grupper och organisationer av den typ som angetts ovan? 

JA - Både s t a t l i g t  och i cke- s ta t l ig t  stöd bör kunna utgå 

n JA - Endast s t a t l i g t  stöd bör kunna utgå 

n JA - Endast i cke- s ta t l ig t  stöd bör kunna utgå 

n E J STANDPUNKT 
- - - - - - 

Kommentar: 



6 

YTTERLIGARE OM SODRA AFRIKA 

KOMPLETTERINGAR 

frågor. Utrymme Zänmas här för eventuella komentarer och kompletterande 
informationer. 

RAPPORT 

annat materia2 i en redogdrelse rörande Sverige-Sydafrika. V i  skal l  
med nöje sanda E r  exemplar av rapporten. 

n Önskar erhålla (antal) exemplar av rapporten 

TACK FOR ERT BENAGNA BISTAND I DENNA KARTLAGGNING! 



Bilaga 3 

Mottagare av enkäten "Svenska företags verksamhet i Sydafrikanska 
Republiken" 

De 5 9  foretag soin erhällit rubricerade enkat fortecknas nedan och med angivande av 

svarsnlternativ De senare redovisas med sifferbeteckningar enligt foljande. 

- El svar 

O Uppger att efterfrägad verksamhet ej finns 

1 Avbojer att svara 

2 Bedriver verksainhet av til lamplig art 

3 Uppger att tidigare verksamhet i landet upphort 

Foretag 
1 Alfri-Laval AB, Tumba 

2 AB Alvenius Industrier, Eskilstuna 

3 ASEA, Vasteräs 

4 Atlas Copco AB, Stockholm 

5 Avesta Jernverks AB, Avesta 

6 A Johnson & Co Handels AB, Stockholm 

7 AB Kamyr. Karlstad 
8 AB Karlstads Mekaniska Werkstad, Karlstad 

9 AB Kalle Regulatorer, Saffle 

10 AB Lindholmens Varv, Goteborg 
1 1  AB Motala Verkstad, Motala. 

12 AB Nynas-Petroleum, Nynashamn 
Wallbergs Fabriks AB, Halmstad 

Ekman & Co AB, Goteborg 

AB Electrolux, Stockholm 

Elof Hansson, Goteborg 
Fagersta Bruks AB, Fagersta 

Sala Maskinfabriks AB, Sala 

Sandvikens Jernverks AB, Sandviken 

SI<F. Goteborg 
SKF Hellefors-Hofors Stäl, Hofors 

Soderquist & Albihn AB, Goteborg 

Tetra Pak International AB, Lund. 

2 4  Rederi AB Transatlantic, Goteborg 

2 5  Berol AB. Goteborg 
2 6  Thorsteii Brunius & Co AB. Goteborg 

2 7  Korsnas AB, Gavle. 
2 8  M o  och Domsjo AB, Ornskoldsvik 

2 9  Norrlands Skogsagares Cellulosa AB, Stockholm 

30 AGA Aktiebolag, Lidingo 

Svarsalternativ 
2 

2 

2 
2 

(se 20) 



31. L M Ericsson Telemateriel AB, Stockholm. 
32. Jonkopings Mekaniska Werkstads AB, Jonkoping. 
33 AB Maskinduksverken, Bruzaholm. 
34. Nordarmatur, Linkoping. 
35. AB Nordiska Egouteurfabriken, Jonkoping. 
3 6  Schullstrom & Sjostroms Fabriks AB, Hogsjo. 
37. AB Stafsjo Bruk, Stavsjobruk. 
3 8  Sunds Verkstader AB, Sundsbruk. 
39. Svenska Cellulosa AB, Sundsvall. 
4 0  AB Syrabruk, Stockholm. 
41  Trigge Maskin AB, Stockholm. 
42  AB Exportlist, Nykoping. 
43  AB Iggesunds Bruk, Iggesund. 
4 4  C H E Johanson AB. Nora stad. 
45. AB Maskinfabriken, Ornskoldsvik. 
46  Nermans Stamplar. Karlstad. 
47 E Nystedt, Skara 
48  Skogsdon AB, Stockholm. 
49  AB Nittsjo, Rattvik. 
50  AB Arbogamaskiner, Arboga 
51  Diamantprodukter AB, Stockholm. 
52 AB Goteneds Mek Verkstad, Gotene. 
53 AB C E Johansson, Eskilstuna. 
54  Metallfabriks AB C C Sporrong & Co., Stockholm. 
55 AB Svenska Precisionsverktyg, Nacka. 
56 Transitoria Trading Co., Stockholm. 
57 AB \Jolvo, Goteborg. 
58 Lesjofors AB, Lesjofors. 
59. Modokemi AB. Stenungsund 

Noter 
1 ASEA besvarade inte utsant enkatformular, men i ett sent skede tillstallde man oss en 

kopia av foretagets svar på Ekumeniska namndens brev. Vi har foljaktligen kommit att 
betrakta ASEA enligt "2". 

2 Foretaget Atlas Copco ar det enda bolag som vi inte kunnat inhamta kompletterande 
uppgifter om på något till buds stående satt. 



Bilaga 4 

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 

Göteborgs universitet 
Fack 
400 25 GOTEBORG 52 

Företag : 

Adress : 

Postadress: 

Handlägeare(för ev.komplettering av uppgifter): 

Telefon: 

~ a ~ r a  frågor i anslutning till svenska företags verksamhet 

i Sydafrikanska Republiken 
- 

(1) Form för verksamhet i Sydafrikanska Republiken verksamhets- 
åren 1960 och 1970. 

- Helägt dotterföretag, namn: 
tillverknings-/försäljningsenheter på 
följande platser: 

- Delägt,men majoritetsintresse,dotterföretag, 
namn : 

tillverknings-/försäljningsenheter på 
följande platser: 

andel av aktiekapitalet i Er ägo: 

- Delägt,minoritetsintresse,dotterfÖretag, 

namn : 

tillverknings-/försäljningsenheter på följande platser: 

andel av aktiekapitalet i Er ägo: 



(forts 1) 

- Annan verksamhet i Sydafrika(t.ex.produktionssamverkan): 

(2) Vilka är de huvudsakliga produkter som tillverkas/försaljes av 
enheter under( l) : 

( 3 )  Tidpunkt vid vilken Ert företag pabörjade verksamhet under(1) i 
Sydafrika: 

(4)  Antal anställda i dotterförtaget 1960: 

Därav icke-vit arbetskraft 1960: 

( 5 )  Dotterföretagets totala omsättning 1960: 

( 6 )  Dotterföretagets upptagna värde i 
Ert bokslut för 1960 : 

(7)  Ungefarlig andel(i %) av från Sverige införda komponenter/varor 
som ingår i dotterföretagets totala omsättning 

1960 : 1970: 



( 8 )  Hur fördelas lönekostnaderna ar 1970(el senare) på olika grupper 

(etniska grupper) av anstallda inom dotterföretaget: 

(9)  Vliken genomsnittslön gäUer för resp.etnisk grupp inom företaget 
ar lslo(eiler senare) : 

(10) Hur har lönerna för vit resp.icke-vita arbetskraft i Ert företag 
i Sydafrika förändrats under de senaste åredanges t.ex.genom pm- 
centuell ökning för resp.grupp): 

(11) En del företag i Sydafrika har p3 utbildnings-och sociala sektorn 
upprättat särskilda program för de anställda som ett komplement till 
statsmakternas atgärder. Vilka ev.program har Ert företag upprättat 
för resp. etnisk grupp inom företaget(t.ex.pensionssystem,utbild- 
ningsverksamhet och bostader): 



(12) I vilken mån förekommer facklig verksamhet vid Efi dotterföretag, 
dvs.pa vilket sätt och i vilken man ar de anställda organiserade 
fackligt( redovisa om mäjligt förhallanden f ö ~  vit resp. icke-vit 
&tskraft separat): 

(13) Eir.ytterligare upplysningar som Ni bedömer vara värdefulla för denna 
kartiäggning: 
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