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Inledning

I London undertecknades den 21 december 1979 den s.k.
Lancaster House-överenskommelsen mellan engelsmännen
och representanter för Rhodesian Front (partiledare Ian
Smith), UANC (Biskop Muzorewa), PF (Joshua Nkomo)
och ZANU(PF) (Robert Mugabe). Överenskommelsen la
de fast utvecklingen i Rhodesia fram till val för majoritets
styre den 27-29 februari 1980. I överenskommelsen nämns
speciellt den allvarliga f1yktingsituationen i Rhodesias
grannländer. Man kom överens om att så många som möj
ligt av flyktingarna skulle repatrieras till Rhodesia från
Mo<;ambique, Zambia och Botswana i god tid före valen
för att kunna deltaga i röstningen.

Tidigt i januari vände sig Storbritannien till FNs Flyk
tingkommissariat (UNHCR = United Nations High Com
missioner for Refugees) med en begäran att organisationen
skulle samordna repatrieringen fram till valen. UNHCR
accepterade ansvaret och vände sig till ett 20-talländer med
förfrågan om finansiellt stöd. I samband med detta ombads
SIDA av UNHCR att rekrytera fyra personer som med
hjälpare på plats. Två personer behövdes i Rhodesia och
två i Mo<;ambique. Till Rhodesia rekryterades jag och Nils
Arne Kastberg och till Mo<;ambique rekryterades Bertil
Oden och Toornas Mast.

Avresa skedde den 20 januari 1980 och efter några da
gars information i Geneve skildes vi åt och Nils-Arne Kast
berg och jag fortsatte till Rhodesia den 23 januari.

Under tiden jag arbetade i Rhodesia förde jag dagbok
för att dokumentera händelseutvecklingen som jag såg den.
Anteckningarna innehåller inte några djupgående politiska
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analyser utan är mera en beskrivning av händelserna med
några reflexioner.

För läsningen kan det vara av nytta att identifiera några
förkortningar:

UANe:

PF:

ZANU(PF):

ZIPRA:
ZANLA:
RF:
Auxilliaries:

United African National Congress. Parti
ledare biskop Abel Muzorewa, premiär
minister i Rhodesia efter val i april 1979.
Patriotic Front. Den partibeteckning Jo
shua Nkomo gick till val under. Nkomos ti
digare partibeteckning var ZAPU. Patrio
tic Front var tidigare samlingsnamnet för
den militär- och intresseaIIians som par
tierna ZANU och ZAPU ingått. Den alli
ansen upphörde formellt inför valen.
Zimbabwe African National Union (Pa
triotic Front). Partiledare Robert Mugabe.
Tillägget PF i partibeteckningen gjordes
för att särskilja partiet från ZANU, lett av
pastor Sithole.
Beteckningen på PFs arme.
Beteckningen på ZANU(PF)s arme.
Rhodesian Front. Partiledare Ian Smith.
"Hjälptrupper." Soldater ursprungligen
tillhörande UANe.
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Kort om Rhodesia
(Zimbabwe-Rhodesia, Zimbabwe, Syd-Rhodesia)

Det officiella namnet på landet var under det brittiska
styret 1890-1965 Syd-Rhodesia. Nord-Rhodesia utgjordes
av nuvarande Zambia. 1965 bröt sig den vita minoritetsre
geringen i Syd-Rhodesia ur Storbritanniens kontroll. Den
na ensidiga självständighetsförklaring går under beteck
ningen UDI (Unilateral Declaration of Independence) och
efter UDI blev landets beteckning Rhodesia. Minoritets
och utbrytarregeringen olagligförklarades och 1968 påbjöd
FN sanktioner mot landet.

I samband med de val som de vita i landet ansåg skulle
leda till ett majoritetsstyre 1979 ändrades landets benäm
ning till Zimbabwe-Rhodesia.

Allt sedan 1965 har befrielserörelserna i landet ökat sina
aktiviteter. Engelsmännen, liksom dåvarande amerikanske
utrikesministern Kissinger, presenterade lösningar för en
mjuk övergång till majoritetsstyre. Alla förslag förkastades
av Ian Smith och hans helvita parti Rhodesian Front, och
inbördeskriget trappades upp. 1979 hölls så ett val som
bojkottades av de båda i frihetskampen mest aktiva par
tierna, ZAPU och ZANU. Vinnare av det valet blev bis
kop Abel Muzorewa och hans parti UANe. Valet har
betecknats som ett uppgjort val, och resultatet har inte
heller godkänts av FN eller den internationella opinionen.

Av landets totala befolkning på ca 7 miljoner är endast
ca 4 % "europeer" (term som används i landet för att
beteckna vita medborgare). Förtrycket av majoriteten har
varit kompakt. Rasåtskillnadspolitik har genomsyrat sam
hället trots att den inte varit lagfäst som i Sydafrika (apart
heid).
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Hösten 1979 inleddes förhandlingar i London som så
småningom kom att leda till en överenskommelse, vilken
bl.a. fastlägger att majoritetsstyre skall genomföras via de
mokratiska val i februari 1980. Under tiden från överens
kommelsen (Lancaster House-överenskommelsen) fram
till valen skulle Rhodesia bli brittisk kronkoloni. Vapenvila
var en förutsättning för valförberedelserna och befrielserö
relserna ZANU(PF) och PF förband sig att sända sina
gerillasoldater till 16 uppsamlingsläger i Rhodesia. Auxilli
aries skulle tvingas ligga overksamma i sina förläggningar,
och vapenvilan skulle övervakas av ZANLA, ZIPRA och
de rhodesiska säkerhetsstyrkorna.

Onsdagen 23 januari

Jag och Nils-Arne anlände idag till Salisbury via Sydafrika.
Redan på flygplatsen fick vi en första kontakt med situatio
nen i landet. Gott om vakter och soldater med vapen,
noggrann kontroll av pass och visa. FN-passen lämnades
åter till oss med en fnysning. Tydligen är inte FN så popu
lärt här, i alla fall inte bland de vita. Vi möttes av UNHCRs
chef i Rhodesia, Nicholas Monis. Efter att ha talat något
med honom och bläddrat igenom dagens upplaga av den
största rhodesiska tidningen, The Heraid, framgår det att
flyktingar redan börjat återvända från Botswana. Härom
dagen anlände ett tusental flyktingar till mottagningslägret
i Plumtree. De hade inte kommit organiserade genom
UNHCR utan hade tagit sig tillbaka med egna medel.

Den lokala militärstaben i Plumtree, JOC (Joint Opera
tions Command), hävdar att de inte är beredda att ta emot
så stora flyktingtal åt gången. Främst gäller deras invänd
ning nödvändigheten av att de får genomföra en ordentlig
säkerhetskontroll av samtliga flyktingar. Detta tar natur
ligtvis tid och man befarar därför stora ansamlingar av
flyktingar i lägret. Säkerhetskontrollen genomförs under
motiveringen att inga soldater ur ZANLA eller ZIPRA
skall ta sig tillbaka till Rhodesia i skydd av civila flyktingar.
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Det har ju avtalats i Lancaster House att inga soldater som
vid tiden för eldupphör fortfarande befinner sig utanför
landet, ska återvända förrän efter valet. UNHCR har mot
villigt gått med på att denna säkerhetskontroll görs, men
accepterar naturligtvis inte att denna formalitet får utgöra
ett hinder för en stadig och stor ström av flyktingar.
UNHCR har därför legat på Plumtrees JOC och krävt att
de skall ta in flera poliser för säkerhetskontrollen. För att
övervaka situationen i lägret Tegwani utanför Plumtree har
UNHCR två representanter på plats, en från Danmark och
en från Ghana.

Den av UNHCR organiserade repatrieringen av flykting
ar från Botswana fick sin start i måndags. Redan första
dagen sa den rhodesiska polisen att starten skett för tidigt
och att man inte hade tillräckligt med mat i Tegwani.
Botswanas regering, som tydligen är fast besluten att inte
tillåta något konstlat motstånd från de rhodesiska myndig
heternas sida, reagerade omedelbart med att sända med
flyktingarna mat. Idag hävdar polis och militär i lägret att
vattnet blivit ett problem och att de därför önskar att
repatrieringen skall inställas under några dagar. Botswanas
regering har liksom UNHCR uttryckt en stark irritation
över påståendet. Att Botswanas regering intar en så fast
ståndpunkt i hela flyktingfrågan är både förståeligt och
hedervärt. I vissa fall har ju Botswana härbärgerat flykting
arna i upp till sju år, och även om bidrag för detta utgått
från bl.a. UNHCR medför flyktingar stora påfrestningar på
ett u-lands administration och ekonomi. UNHCR har till
bakavisat polisens och militärens invändningar angående
vattnet. Det vatten som finns räcker gott och väl till för
matlagning och dryck. Andra användningsområden, såsom
dusch och klädtvätt, är inte aktuella, eller åtminstone inte
absolut nödvändiga, eftersom flyktingarna skall tillbringa
ett dygn i lägret. Det verkar uppenbart att polis och militär
här i landet inte är förtjusta i tanken att flyktingar ska
återvända för att deltaga i valet. Förmodligen kommer vi
att få se många exempel på försök till förseningar och
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stoppande av hela operationen. Varje dags försening inne
bär ju en "vinst" för de vita. Speciellt med tanke på att
flyktingarna knappast är anhängare till Muzorewas parti
UANC, som de vita ju hoppas så mycket på.

Nic Morris berättade att det uppstått stora problem vad
gäller repatrieringen av flyktingar från Moc;ambique. Det
största problemet har gällt försöken att hitta lämpliga mot
tagningsläger på rhodesisk sida. Hittills har rhodesisk mili
tär avvisat tre förslag från UNHCR på lämpliga platser.
Deras argument har varit den svåra säkerhetssituationen.
UNHCR har å sin sida refuserat ett förslag från militären,
också med utgångspunkt från säkerhetssituationen . Militä
ren ville upprätta ett mottagningsläger i omedelbar närhet
aven lägerplats för s.k. auxilliaries (stödtrupper). Auxilli
aries började sin existens i nuvarande form som en arme
under biskop Muzorewa, och har enligt vad många säger
svarat för en mängd terrordåd på landsbygden under det
senaste året. Trots de här svårigheterna hoppas ändå
UNHCR att kunna komma igång med repatrieringen från
Moc;ambique tidigt nästa vecka. Ju snarare desto bättre
med tanke på att det finns ca 150.000 flyktingar i det
landet. Naturligtvis är situationen lite extra känslig ur poli
tisk synpunkt när det gäller flyktingarna från Moc;ambique,
eftersom de till största delen är ZANU(PF)-anhängare,
medan flyktingarna från både Zambia och Botswana i all
mänhet har sina sympatier hos PF.

Det mottagningsläger som militären och UNHCR Ln.
försöker samsas om ligger strax utanför gränsstaden Umta
li, vid en nedlagd gruva, Toronto. UNHCR hoppas också
kunna öppna åtminstone två mottagningsläger till, förutom
Toronto (om det nu blir någonting där). Flyktingarna i
Moc;ambique är spridda på i huvudsak tre läger och det
behändigaste vore om ett mottagningsläger kunde ligga
norrut längs Rhodesias östgräns (Nyamapanda föreslaget)
och ett längre söderut (Mount Selinda).

Det har sedan länge planerats att ca 5.000 av de 45.000
flyktingarna i Zambia skall flygas in från Ndola till Bula-
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wayo eller Salisbury i Rhodesia. All planering har gjorts
med detta som utgångspunkt. Nu tycks dock den rhodesis
ka militären försöka förhindra detta. De hävdar att säker
hetssituationen i städerna är sådan att de inte kan riskera
att ta dit flyktingar. Det beskedet sätter nu alla planer ur
spel, och jag finner det märkligt att engelsmännen som ju
deltagit i alla diskussioner inte sagt någonting. De bestäm
mer ju i landet nu, eller ... ? Jag kan inte heller riktigt
förstå varför vanliga civila flyktingar skulle utgöra en säker
hetsrisk? Förmodligen rör det sig om ytterligare ett sätt för
den rhodesiska administrationen att försvåra och försena
repatrieringen.

I de två kenyanska tidningarna Standard och Daily Na
tion läste jag att OAU (Organisation for African Unity)
haft ministermöte i Dar es Salaam, och där bl.a. behandlat
Rhodesiafrågan. Man har gått till hårt angrepp mot britter
na och frågar sig om Afrika blivit lurat i Rhodesiafrågan.
Den skarpa kritiken grundar sig i första hand på de brott
mot Lancaster House-överenskommelsen som man anser
britterna begår. Huvudpunkterna där gäller den fortsatta
närvaron av sydafrikanska trupper i Rhodesia samt det
faktum att Muzorewas soldater, auxilliaries, inte tvingats
ligga stilla i sina förläggningar, utan fortfarande rör sig fritt
i landet. Lord Soames, den brittiske guvernören i Rhode
sia, utpekas som grovt partisk och öppen anhängare till
Muzorewa. Ministrarna drar bl.a. upp Mugabes återkomst
till Rhodesia som ett exempel på hur britterna söker försvå
ra ZANU(PF)s arbete. Mugabe har väntats hem vid flera
tillfällen från sin påtvingade långvariga exil, men alltid
stoppats av meddelanden att tidpunkten inte varit lämplig
därför att Nkomo haft möte just den dagen, eller att Muzo
rewa skulle ha det. Det senaste som sagts i den frågan är att
Mugabe ska komma hem nu på söndag från Mo~ambique.

Det ska bli spännande att se hur det går den här gången.
I sydafrikansk press talar man idag om 71 f.d. ZA

NU(PF)-anhängare som sitter fängslade i Maputo i Mo
~ambique. Tidningarna hävdar att de 71 tillhört en "mode-
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rat" falang av partiet och fängslats på Mugabes direkta
uppmaning. Med stora rubriker visas förbittringen över
detta brott mot överenskommelsen att alla politiska fångar,
både i och utanför Rhodesia, skall friges. Det kanske kan
bli så att britterna och den rhodesiska administrationen
kommer att utnyttja detta för att förhindra Mugabes hem
komst på söndag?

Salisbury är en tungt beväpnad stad. Överallt på barer,
gator och i hotellvestibuler går vita civila omkring med
handvapen; pistoler, gevär eller automatvapen. De svarta
däremot är samtliga obeväpnade, såvida de inte är i uni
form. När planet flög in från Johannesburg till Salisbury
beordrades passagerarna dra ned rullgardinerna och allt
ljus släcktes. Detta för att göra planet svårare att träffa
med eventuella raketer från marken. Jag undrar om det
verkligen är så farligt här?

På planet fick samtliga passagerare fylla i immigrations
papper. En av uppgifterna som skulle lämnas gällde vilken
ras man tillhörde. Eftersom jag inte var säker på hur den
frågan skulle besvaras; kaukasisk, nordisk, germansk eller
vad det nu kan vara för något, vände jag mig till min vite
granne och frågade. "European" var det något överraskan
de svaret. När jag invände att detta väl knappast var någon
ras tittade han en stund på mig och sa: "Det är det hos
oss. "

Torsdag 24 januari

Av tidningarna framgår det att det sker någon sorts tyst
sammangång mellan övriga politiska partier gentemot ZA
NU(PF). Endast Nkomo ligger lågt i sin kritik av Mugabe
och hans parti, och det är väl naturligt med tanke på de två
partiernas gemensamma historia. Partiledaren för ZANU,
pastor Sithole, tycks utom sig av förbittring över att lord
Soames vägrat ta upp frågan om Mugabes parti verkligen
får gå till val under beteckningen ZANU(PF). Sithole
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grundade ju en gång i tiden ZANU, och det var från detta
parti som Mugabe senare bröt sig ut.

Militären i landet klagar bitterligen över de svårigheter
de har med alla gerillasoldater som finns i de uppsamlings
läger som enligt överenskommelsen i Lancaster House
skulle upprättas. Speciella svårigheter rapporteras från de
läger som härbärgerar ZANLA-soldater. Säkert är situa
tionen besvärlig, men det kan också ligga i polisens och
militärens intresse att framställa gerillasoldaterna (som all
mänt bland de vita går under beteckningen terrorister) som
farliga och odisciplinerade. Ju större skräck hos civilbefolk
ningen militär och polis kan skapa desto större blir ju deras
möjligheter att själva komma i maktposition.

Enligt dagens tidning kan ZANU(PF)s rätt att deltaga i
valet äventyras om inte "sanningen" kommer fram rörande
de 71 fängslade i Mo<;ambique. ZANU(PF) hävdar att de
71 var sabotörer och infiltratörer och utgjorde en säker
hetsrisk inte endast för partiet utan även för Mo<;ambiques
regering, och därför arresterats. "Vi har ingenting med
arresteringarna att göra. Om britterna vill diskutera deras
frigivning får de göra det med Mo<;ambiques regering."
Det kan i det här sammanhanget vara värt att nämna något
om de politiska fångar som f.n. finns i Rhodesia. Amnesty
International uppskattar antalet till ca 5.000 medan där
emot kyrkliga organisationer verksamma i landet uppskat
tar antalet till minst det tredubbla! Lord Soames hävdar att
det inte längre finns några politiska fångar i Rhodesia och
att britterna därmed varit överenskommelsen trogen.

Tidningar, radio och TV presenterar dagligen någonting
som kallas rapport från Combined Operations Headquar
ters. Detta är de rhodesiska styrkornas sambandscentral
och general Peter Walls är i egenskap av överbefälhavare i
landet också ansvarig för COH. De rapporter som presen
teras redogör noggrannt för de kontakter styrkorna haft
med gerillaförband. Idag redovisas ett 50-tal brott mot
vapenstilleståndet och till 80 % anges ZANLA ligga bak
om. Resten tillskrivs antingen ZIPRA eller "oidentifierade
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element med kommunisttillverkade vapen". Associationer
na kan då endast gå i en riktning: ZANLA eller ZIPRA.

General Peter Walls kan med stöd av undantags- och
krigslagar idag arrestera vem som helst under angivande av
säkerhetsskäl. Detta gör honom och hans förband natur
ligtvis till mycket fruktade och de besitter tydligen stor
makt. Flera utländska journalister jag träffat idag säger att
lord Soames inte riktigt vågat utmana Walls om den egent
liga makten i landet. Det skulle naturligtvis uppstå en för
virrad situation om lord Soames sa att så och så ska det
vara, varvid Walls säger nej, det skall det inte. Walls kan
alltid hävda landets säkerhet och att hans soldater är de
som har kunskap om situationen i landet. Om däremot lord
Soames inte vågar göra Walls makten stridig kommer en
gelsmännen inte att ha makten. Då kommer den fortfaran
de att sitta hos militären. Detta är naturligtvis än allvarliga
re när man betänker att militären, och då i första hand
Peter Walls, står under starkt sydafrikanskt inflytande.

Biskopen och premiärministern Abel Muzorewa har låtit
meddela att 300 UANe-anhängare f.n. sitter fängslade i
Zambia. Han kräver nu att dessa friges. Om så inte sker
kan Muzorewa komma att försöka förhindra PF att deltaga
i valet. På de sena radionyheterna visar det sig att hans hot
haft avsedd verkan och de 300 ska friges inom kort.

Rent allmänt tycks Mugabe utmålas som en rabiat blod
törstig marxist vars huvudsakliga politiska målsättning är
att döda så många vita som möjligt, driva ut eventuella
överlevande ur landet och nationalisera jord, gruvor och
industrier. Mugabe utmålas också, vilket är nog så allvar
ligt i detta land, som en antikrist. Han påstås ha sagt att alla
kyrkor ska brännas och kristendom förbjudas. I Rhodesia
är kyrkan mäktig och olika uttryck för kristendomen har
starka fästen i befolkningens medvetande. ZANU(PF) för
söker möta dessa påståenden och en talesman för partiet
får ett ganska begränsat och undanskymt utrymme i pres
sen för detta ändamål. Dr Zvobkoh säger att alla dessa
påståenden är helt grundlösa, och att de vita ingenting har
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att frukta från en eventuell ZANU(PF) regering. Inga na
tionaliseringar har planerats. Med tanke på att militär och
polis utövar en censur på massmedia har man där ett starkt
vapen i sin kamp mot den som man ser som sin huvudfien
de, Mugabe. En ihållande skrämselpropaganda i massme
dia kan kanske få någon effekt på de röstande. Det troli
gaste förefaller dock vara att för varje gång de vita spyr ut
sin galla över ZANU(PF) kommer partiet att öka sin popu
laritet bland fattiga afrikaner på landsbygden. Däremot
kan propagandan få en annan effekt, nämligen den att de
civila vitas krigslust upprätthålls, och kanske intensifieras.

Nkomo och hans parti PF tycks däremot segla i svag
medvind. Försiktigt för pressen fram den liberala ton Nko
mo anslagit. Muzorewa tycks mer eller mindre betraktas
som politiskt död, och i beaktande av de alternativ som då
står till buds förs PF fram som det minst dåliga.

Stora affischer har idag kommit upp överallt i Salisbury
där ZANU(PF) uppmanar sina anhängare att komma till
Mugabes möte på Zimbabwe Grounds på söndag. Samti
digt uppmanas anhängarna via radio och TV att inte kom
ma till flygplatsen för att möta Mugabe. Människor har
idag också visat sig på staden iförda T-tröjor med Za
NU(PF)s symbol tuppen. Med den förväntan som nu byggs
upp kring Mugabes hemkomst, vore det förmodligen mer
eller mindre katastrofalt att stoppa den. Frågan om de fria
och rättvisande valen som ju alla förberedelser syftat till,
kan inte endast gälla själva valdagarna, utan rör i lika hög
grad varje partis möjligheter att genomföra en valkampanj.
Det är endast en månad kvar till valet och det torde vara en
väl knapp tid för vilket parti som helst. Om man så betän
ker att UANe har en väl fungerande och tidigare testad
valapparat, kan den korta tid som nu står till ZANU(PF)s
förfogande kanske komma att visa sig ödesdiger. Om sedan
Mugabe skulle förhindras att återvända ännu en gång, ja då
blir det nog svårt för engelsmännen att upprätthålla ord
ningen.

Militären har idag låtit meddela sitt definitiva beslut att
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inga flyktingar skall flygas in i landet. Det kommer heller
inte att bli något mottagningsläger vid Mount Selinda, och
ej heller vid Nyamapanda. Militären anger säkerhetsskäl.
Mount Selinda ligger i ett område som tidigt under kriget
kom under ZANLAs kontroll, och militären rapporterar
att det fortfarande förekommer mycket gerillaaktiviteter i
området. Vid Nyamapanda finns tre läger för ZANLA
soldater. Det läger som diskuterats tidigare inne i Umtali
har åter förts fram från UNHCR men också blivit nedrös
tat. Militären anger även här säkerhetsskäl men Provincial
Commissioner för området (närmast att likna vid landshöv
ding) säger också att flyktingarna inte kan härbärgeras inne
i staden därför att de smutsar ned så förskräckligt "med
både det ena och det andra".

UNHCR har nu sagt ifrån på skarpen till guvernören.
Om inte Toronto utanför Umtali godkänns som mottag
ningsläger kommer UNHCR att skriva till FN och förklara
att man inte kan genomföra sitt uppdrag på grund av
obstruktion från de rhodesiska myndigheterna. Det skulle
säkert bli pinsamt för britterna som ju faktiskt ska bestäm
ma i landet nu.

Militärens beslut, tydligen stött, eller åtminstone inte
motarbetat av engelsmännen, att inte låta några flyktingar
flyga in, kommer att allvarligt försena repatrieringen från
Zambia. Nu återstår två möjliga gränsövergångar. En vid
Karibadammens norra spets, vid en nedlagd sockerfabrik,
Chirundu. Den andra möjligheten är Victoria Falls. Vid
sockerfabriken i Chirundu finns arbetarbostäder, storkök,
toaletter och annat som skulle göra platsen utmärkt lämpad
som mottagningsläger. Tyvärr har militären meddelat att
området är starkt minerat och att det kan dröja en vecka att
röja. Återstår då Victoria Falls, och en av våra kolleger
åker dit om några dagar för att söka lämpligt mottagnings
läger. UNHCR och samtliga andra inblandade har planerat
återföra ca 14.000 flyktingar av de 45.000 i den första fasen,
alltså fram till valet. Med de nu förestående förseningarna
är risken stor att vi inte kan nå den siffran. Det som alla
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trodde skulle bli den smärtfriaste av repatrieringarna, den
från Botswana, visar sig nu problemfylld. Förutom de argu
ment polis och militär redan använt sig av, har man nu lagt
till ett hälsoargument. Man anser det riskabelt att ha så
många flyktingar på en gång i lägret. Detta förefaller vara
ytterligare ett konstruerat argument, med tanke på de rap
porter vi fått angående flyktingarnas hälsa. Sporadiska fö
rekomster av könssjukdomar, några fall av malaria, men i
övrigt en förvånansvärt frisk grupp flyktingar.

Vidare hävdar militär och polis att man inte kan öka sin
kapacitet för att kontrollera flera flyktingar än nu, dvs.
maximalt 300/dag. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt
för både UNHCR och Botswanas regering. Botswanas re
gering har beslutat sig för att sända 1.000 flyktingar om
dagen, oavsett vad rhodesiska myndigheter säger, och lä
gret har fysisk kapacitet för gott och väl 1.000 personer åt
gången. Idag har dock detta beslut resulterat i att rhodesisk
polis beslagtagit de botswanska lastbilar som flyktingarna
transporteras hit på. Botswanas regering har självfallet rea
gerat kraftigt mot denna provokation från Rhodesias sida.
Polisen säger då att lastbilar och chaufförer skall få åter
vända hem i morgon, och att det inte är tal om att man
arresterat de botswanska chaufförerna. Dessa är fria att
återvända till fots om de så önskar! Förhoppningsvis kom
mer vårt kontor i Salisbury att stå i kontinuerlig kontakt
med den observatörsgrupp samväldet sänt hit. Naturligtvis
måste även repatrieringen av flyktingar ses som en del av
de fria och rättvisa val gruppen har till uppgift att övervaka.

Jag tycker att situationen är ganska spänd i Salisbury.
Förutom förekomsten av beväpnade civila vita, stoppas
människor då och då av polis för identitetskontroll och
vapensökning. Hela kvarter avspärras plötsligt. Vakter
med uppgift att visitera alla besökare finns i hotell, i affä
rer, på banker, i kontorshus. Det är mycket som indikerar
att kriget kanske ändå inte är slut.
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Fredag 25 januari

Mo<;ambiques regering har idag låtit meddela att de 71
internerade skall friges. Britterna passar nu på att säga att
detta aldrig varit en förutsättning för Mugabes återkomst.
Det skrivs en hel del om Mugabes förväntade återkomst
om två dagar, och polis och partifolk uppmanar ideligen
alla sympatisörer att inte komma ut till flygplatsen.

Det verkar som om Sithole desperat försöker upprätthål
la sin politiska profil i landet. Jag kan inte tolka hans starka
agerande i frågan om Mugabes partibeteckning på annat
sätt. Han kritiserar lord Soames och säger att denne "fjäs
kar för åskådarna".

GAU har tydligen för avsikt att i FN ta upp frågan om
britternas politiska sympatier i Rhodesia. Den starkaste
invändningen gäller närvaron av sydafrikanska trupper.
Lord Soames å sin sida hävdar att de enda sydafrikanska
soldater som finns kvar i landet bevakar gränsövergången
vid Beit Bridge. Han svarar inte på frågan om detta är en
överträdelse av överenskommelsen eller ej. Såvitt jag kan
se måste det vara det, även om Beit Bridge är viktigt ur
sydafrikansk säkerhetssynpunkt.

Jag, Nils-Arne och en libanes som arbetar för UNHCR
flög idag till flyktinglägret Tegwani vid Plumtree. Det var
intressant att flyga över landet och se hur grönt och bördigt
det förefaller vara. (Det är ju också i just sådana områden
som det brittiska kolonialväldet stannat längst. Samma sak
gäller ju exempelvis Kenya.) Vid Plumtrees "flygplats", en
landningsbana av gräs, var militärnärvaron stor, med alle
handa vapen i färdigställning. Vi blev skjutsade till lägret
aven vit militär i en Landrover helt täckt med pansarplåt.
Kulhålen i dörrar och fönster visade att "den varit med".
Detta bekräftades också av vår tillfällige chaufför, som
förklarade att området hade haft många strider tidigare
men att det för tillfället var lugnt. De flesta vita farmarna
hade lämnat, antingen till Salisbury eller Sydafrika. Han
var övertygad om att kriget skulle blossa upp igen efter
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valet. Det skulle då gälla friktioner mellan olika politiska
partier. Han var helt övertygad om att inte något parti
skulle komma att erkänna valseger för ett annat, utan ta till
vapen igen.

Det visade sig i lägret att vattenproblemet inte var upp
diktat men inte på något sätt var av den storleksordningen
militär och polis velat göra gällande. Felen består i dålig
el-försörjning till en pump samt kulhål i vattentanken. Det
stora problemet är inte vattnet utan snarare den takt med
vilken poliserna genomför sin säkerhetskontroll. Idag
skjutsas 350 flyktingar om dagen hem från lägret medan
inströmningen uppgår till 1.000 personer. Hälsoministe
riets representant hävdar att de utan vidare kan kontrollera
hälsan hos 1.200-1.500 flyktingar per dag. De uttrycker sin
stora glädje över att flyktingarna är så friska.

Flyktingarna kommer från Botswana i grupper om 40.
Varje grupp har utsett sin egen gruppledare. Vid ankoms
ten beordras samtliga flyktingar av lastbilarna och polisen
söker igenom dem och deras bagage på jakt efter vapen.
Efter ett snabbesök i barackerna där de ska sova börjar
säkerhetskontrollen. Flyktingarna tas in en och en och får
besvara en rad frågor typ: "Varför lämnade du Rhodesia?"
"Var lämnade du landet?" "Vilken kraal kommer du
ifrån?" etc. Flera av frågorna är rent omöjliga för flykting
arna att svara på. Efter den genomgången väntar så en ytlig
medicinsk kontroll, varpå inrikesministeriets immigrations
folk tar över. Flyktingarna förses med provisoriska ID
handlingar som skyddar dem tills de besökt sin respektive
District Commissioner och där fått sina ordentliga ID
handlingar. Transporten från lägret sker med bussar och
samordnas av socialdepartementet som har operativt hu
vudansvar för hela repatrieringen. I många fall vet inte
flyktingarna om de har några hem att återvända till, eller
om deras släktingar fortfarande är i livet. I dessa fall har
missionen ordnat tillfälliga bostäder i anslutning till mis
sionsstationer o. dyl. UNHCR ersätter både socialdeparte
mentet och missionsrörelsen (Christian Care) för deras ut-
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gifter, och fungerar själv genom sina representanter som
övervakare, och skall kanske i första hand se till säkerheten
för flyktingarna. Trots att det hela tiden stått klart att
socialdepartementet har huvudansvaret för hela operatio
nen verkar det som om polis och militär tagit över i Tegwa
ni. En stor mängd beväpnade s.k. District Assistants (till
hörande inrikesministeriet) rör sig bland flyktingarna.
UNHCR har påpekat det olämpliga i detta för engelsmän
nen men inte fått något gensvar. Tydligen betraktar de vita
rhodesierna alla flyktingar som potentiella "terrorister",
som nu återvänder för att slåss. Det kan vara lätt att förstå
den rädsla som ligger bakom ett sådant agerande, och det
är väl känt att militärutbildning ägt rum i både Zambia och
Mo<;ambique. Däremot inte i Botswana.

När vi var i Tegwani kom ett meddelande från Salisbury
att polisstyrkan i lägret skulle utökas med tio man för att
påskynda säkerhetskontrollen. Detta meddelande mottogs
med vad som kan kallas "behärskad entusiasm" av polisen i
lägret. Man ville helt enkelt inte ta in flera än 350 flyktingar
om dagen. Detta trots att man än så länge inte hittat ett
enda vapen, eller haft anledning att i något fall misstänka
någon person för att vara någonting annat än det han utgett
sig för att vara: civil flykting.

Ett par iakttagelser angående de vitas attityder kan vara
värda att nämna. Jag frågade vår chaufför, den vite militä
ren, hur många människor som bor i Plumtree. "Ja det är
väl 200 stycken nu." Jag förstod ingenting eftersom jag sett
betydligt flera än så bara på min korta tid där. "Ja vita
alltså. Hur många afrikaner det finns har jag ingen aning
om."

Under tiden vi var i lägret klättrade en polis (vit) upp till
vattentanken. En ganska komplicerad klättring. När han
återvänt ned sa en av hans kolleger skämtsamt: "Varför tog
det så lång tid?" "Ja, vad tusan, jag kom ju inte ned från
träden igår som vissa andra här gjorde", var det snabba
svaret med ett menande ögonkast på flyktingarna runt om
kring.
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Vi lämnade Nils-Arne i Tegwani. Själv vet jag ännu inte
vad jag skall göra. Möjligen skall jag ut och söka lämpliga
mottagningsläger längs Zambiagränsen. Vid vår återkomst
till Salisbury visade det sig att UNHCRs hot om rapport till
FN, rörande repatrieringen från MO<$ambique, haft viss
verkan. Lägret Toronto utanför Umtali tycks nu vara god
känt av militären. Engelsmännen har säkert inte råd att
förlora internationell prestige i Rhodesiafrågan.

Lördag 26 januari

Muzorewa hotar med att inte ställa upp i valet om inte lag
och ordning återvänder. Han hotar dessutom med att hans
soldater måste se till att ordningen återvänder om inte
någon annan gör det. I första hand anklagar han ZANLA
för politiskt våld på landsbygden. Många afrikaner jag talat
med hävdar tvärtom att det i första hand är auxilliaries och
soldater ur den rhodesiska armen som bedriver terror. Det
är nästan hopplöst att som utlänning söka få klarhet i vad
som är sanning i hela ryktesfloran och all vinklad informa
tion.

Vid Lancaster House-förhandlingarna kom parterna
överens om att en styrka med uppgift att övervaka vapen
stilleståndet skulle skapas. Den styrkan skulle bestå av
representanter ur den rhodesiska armen, ZIPRA och
ZANLA. Så har inte skett. All övervakning och rapporte
ring görs enbart av de rhodesiska säkerhetsstyrkorna, in
klusive auxilliaries. De har naturligtvis då alla möjligheter
att ge en skev bild av vad som verkligen händer i landet.
Man kan då förmoda att de söker ge en så negativ bild av
ZANLA som möjligt, eftersom de trupperna betraktas som
huvudfienden.

Både ZANU(PF) och UANC publicerar idag i tidningen
sina valmanifest. ZANU(PF) belyser särskilt de områden
där de blivit hårdast angripna; nationaliseringar, förföljan
de av de vita, förbud mot religiös verksamhet etc. Partiet
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säger att det inte är tal om några nationaliseringar över
huvud taget. Jordfördelning kommer att ske, men det finns
gott om jord i landet. Vidare ägs mycket jord av vita som
inte befinner sig i landet. Den jorden kommer att fördelas.
Partiet vill satsa på kollektivjordbruk där staten skall hjäl
pa jordbrukarna med produktionsmedel, krediter och an
nat. Man framhåller också att religionsfrihet betraktas som
en mänsklig rättighet. De vita kommer att behövas i landet
och ZANU(PF) vill grunda en regeringspolitik på icke
rasism. Man uppehåller sig en del vid nödvändigheten av
att se över lönestrukturer och föreslår åtgärder för möj
ligheter till snabbare avancemang för afrikaner än vad som
nu är fallet. UANC går ut med diskussioner kring jord
ägande och det orättvisa i det nuvarande systemet, möj
ligheter till förbättrad utbildning för afrikaner och ett för
stärkt militärväsende. I stora drag påminner de två mani
festen förvånansvärt nog ganska mycket om varandra. För
vånansvärt därför att de två partierna ju skaffat sig så vitt
skilda politiska profiler i landet och människors medvetan
de. Den stora avgörande skillnaden torde väl ligga i att
UANC haft chansen under det gångna året att förverkliga
sina ideer, men inte visat några tecken på att vilja eller
kunna göra det. Visserligen är inte ett år en särskilt lång
regeringsperiod men några tendenser borde visat sig. ZA
NU(PF) å sin sida har inte haft chansen att förverkliga sina
politiska ideal. Partiet är inte testat i regeringsställning.
Återstår att se om de slutligen, i händelse av valseger,
förmår genomföra sina ideer till praktisk politik.

Botswanas regering kritiserar idag starkt de rhodesiska
myndigheterna för deras agerande i flyktingfrågan. Det nya
som kommit upp är att hälsoministeriets representanter i
lägret vägrar arbeta under helgerna. Detta är helt oaccep
tabelt både för Botswana och UNHCR.

Varje dag ger den brittiska administrationen en press
konferens för de många utländska journalister som nu sam
lats i landet. Jag var på den idag, och där förklarade tales
mannen, Mr Prendegast, att Mugabe verkligen återvänder i
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morgon. Han meddelade också att de 71 internerade i
Mo,!ambique återvänder på måndag. Vill man vara elak
kan man tro att detta är ett listigt drag av administrationen
att lägga deras återkomst dagen efter Mugabes. På så sätt
kommer förmodligen nyfikenheten rörande Mugabe att
komma i bakgrunden redan efter en dag. Säkert kommer
också de hemvändande internerade att starkt kritisera allt
vad ZANU(PF) säger sig stå för, och som naturligtvis blir
särskilt starkt framtonat när Mugabe återvänt.

Mr Prendegast berättade att man beslutat bannlysa visst
valmateriai från ZANU(PF). Det rör sig om flygblad, ap
peller och affischer som uppmanar till våld och bitvis är
rasistiskt. Valmaterialet har tryckts i Mo,!ambique före
Lancaster House-förhandlingarna var avslutade. Bl.a. be
rättade Prendegast, förekommer bilder på Muzorewa ätan
de huvuden, formuleringar typ "to arms brothers and sis
ters, to arms fathers and mothers ... ". På frågor från
journalisterna varför man beslagtog detta material men
tillät Muzorewa använda sig av formuleringar av typen
"vote UANe or die", "Mugabe must be tried for rape of
the nation" etc. svarade Prendegast med en axelryckning.
Han påstod sig inte ha kännedom om sådana formule
ringar.

Det framkom också under presskonferensen att tidigt på
morgonen idag hade en polisbil fått sladd och kört rakt in i
en folksamling, bestående av ZANU(PF)-anhängare, var
vid fyra personer dött. Folksamlingen hade blivit uppretad
och börjat stena polisbilen. Poliserna fick snart förstärk
ning och kunde lämna platsen tillsammans med många
arresterade.

Mugabe och britterna har kommit överens om att ZA
NU(PF)s radiosändningar från Mo,!ambique skall upphöra.
Enligt Prendegast uppmanar radiosändningarna till "sub
versiv verksamhet", och det förefaller ju troligt.

Engelsmännen är klart irriterade över diskussionerna
kring de sydafrikanska truppernas närvaro i Rhodesia. Mr
Prendegast upplyste om att 21 Frelimosoldater (från Mo-
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<;ambique) anmält sig till polisen. Dessa skall nu återsändas
hem. Enligt Prendegast finns det åtskilliga Frelimosoldater
kvar i landet och det måste man också tänka på när man
diskuterar närvaron av utländska trupper. Det är med stor
förvåning britter och vita rhodesier konstaterar att det nu
finns drygt 22.000 gerillasoldater i de 16 uppsamliI)gsläg
ren. Det är betydligt flera än man från början räknat med.

Jag fick på kvällen ett telefonsamtal från Tegwani vari
från det berättades att den vite rhodesier som hälsar flyk
tingarna "välkomna" tydligen helt tappat behärskningen.
Han hade farit ut i okvädingsord och förklarat att flykting
arna inte alls var välkomna tillbaka, att de lika gärna kun
nat stanna i Botswana, och att man verkligen inte ville ha
dem i Tegwani längre tid än absolut nödvändigt. Det är
märkligt att de vita inte inser att det efter en månad kom
mer att vara majoritetsstyre i landet, och att detta kanske
är polisens sista chans att visa sig värdig någon som helst
förståelse från de nya makthavarna. Tydligen agerar de
inte utifrån en intellektuell analys av situationen utan en
bart emotionellt. Det kanske är svårt att inte göra det i den
här situationen, när man efter så många års krig betraktar
nästan samtliga afrikaner som terrorister? Eller är det så att
de inte räknar med att det blir några val och majoritetssty
re?

Söndag 27 januari

Den stora och glädjande nyheten idag är att de sydafrikans
ka trupperna skall dras tillbaka från Beit Bridge.

Ian Smith går idag ut med en vädjan till lord Soames att
han måtte uppskjuta valet, eftersom det fortfarande före
kommer så mycket stridigheter mellan de afrikanska poli
tiska fraktionerna. Han framhåller ZANU(PF) som den
stora boven. Jag har tidigare bland de vita här stött på den
uppfattningen att kriget skulle varit ett krig mellan olika
afrikanska grupper, och att den vita närvaron endast hjälpt
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och skyddat de civila. Det är kanske nödvändigt med den
typen av lögner?

Med hjälp av vänliga journalister lyckades jag komma
över ett presskort och kunde således få tillträde dels till
presskonferensen Mugabe höll på flygplatsen och dels till
Zimbabwe Grounds och det stora talet där. Uppmaningar
att inte komma till flygplatsen hade tydligen slagit igenom.
Där fanns i stort sett endast pressfolk. Mugabe försäkrade
på presskonferensen och senare också i sitt politiska tal till
sina anhängare, att de vita ingenting hade att frukta om
ZANU(PF) kommer till makten. Han uppehöll sig en del
vid jordfrågan och upprepade vad som finns i partimanifes
tet. Han var skarp i sin kritik av britterna och deras sätt att
tolka och efterfölja Lancaster House-överenskommelsen.
Främst gällde hans kritik auxilliaries och sydafrikanernas
trupper i landet. Han hävdade med kraft att de trupper som
nu skall dras tillbaka från Beit Bridge endast utgör en liten
del av den sydafrikanska militära närvaron i landet. Han
var också kritisk mot britterna för deras agerande när det
gällde Mugabes återkomst till Rhodesia. Av talen framgår
att Mugabe betraktar Muzorewa som sin huvudsakliga
motståndare, och att han ser det som särskilt viktigt att
lugna de vita. Bl.a. påpekade han att han absolut inte vill se

.de vita i samma flyktingsituation som hans eget folk befin-
ner sig i. Han klargjorde partiets socialistiska profil, men
påpekade att han eftersträvar alliansfrihet." Den socialism
som skall existera i Zimbabwe under ett ZANU(PF)-styre
måste grundas på Rhodesias historia och erfarenheter."
Alltså inte ett mönster ärvt från andra socialistiska stater.
Detta säkert sagt med tanke på den rysskräck som, framför
andra, Muzorewa blåst under.

Vid Zimbabwe Grounds uppskattade journalisterna
folksamlingen till ca 300.000 människor. Jag vet inte, men
jag har i alla fall aldrig sett så många människor på en gång.
Trassligt att ta sig in genom ZANU(PF)s egna vakter, vars
huvuduppgift måste ha varit att se till att inga vapen togs in.
Jag blev genomsökt fyra fem gånger. En hög av flaskor och
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En fantastisk folksamling hade mött upp för att hylla sin ledare
Robert Mugabe

"trubbiga föremål" visade att vakterna var fast beslutna att
inte låta någon ta in någonting som kunde användas som
vapen. Stämningen innan Mugabe anlände var fantastisk.
Sång och jubel. Partibanderoller och partisymbolen tuppen
överallt. Folk hade vallfärdat till Zimbabwe Grounds un
der flera dagar och enligt flera utsagor hade polisen varit
mycket aktiv och oroat en del anhängare. Jublet när så
Mugabe och hans nära vän och partibroder Mzenda anlän
de visste inga gränser. Folkmassan böljade och skrek ut sin
glädje över att deras ledare äntligen var tillbaka. Den anti
vita stämning många varnat för uteblev helt. Disciplinen
var i det närmaste exemplarisk.

Vid ett tillfälle blev det dock lite oroligt. Plötsligt höjdes
rop på att en person inte långt från tribunen hade pistol.
Stort tumult när så många som möjligt så snabbt som
möjligt och så effektivt som möjligt skulle avväpna honom.
En veritabel misshandel där skor, knytnävar och käppar
användes. Misshandeln pågick i gott och väl en kvart innan
vakterna fick ut honom. Senare rapporterades från sjukhu-
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set att han, otroligt nog, skulle komma att överleva. Vid
något tillfälle kastades också lite pinnar och stenar mot de
församlade vita journalisterna. I övrigt var allt vänlighet.
Många kom fram och ville diskutera partiets möjligheter
till valseger, hur partiprogrammet skulle se ut etc. I sitt tal
framhöll Mugabe ungefär samma saker som vid den tidiga
re presskonferensen. På sitt eget språk, shona, som talas av
befolkningen i östra Rhodesia där ZANU(PF) hämtar sina
flesta anhängare, sa han kanske andra saker.

På sena TV-nyheterna återgavs Mugabes tal, och störst
uppmärksamhet ägnades hans milda tongångar gällande de
vita. Detta budskap dränktes dock helt av den massiva
uppräkningen av brott mot vapenstilleståndet som ZAN
LA påstods ha begått.

Som sista dramatiska inslag i nyheterna meddelades att
landets premiärminister Abel Muzorewa ringt till TV och
begärt att få göra en kommentar till Mugabes tal. Det fick
han, och han varnade alla för att tro på Mugabes lena ord,
och att kommunismen, marxismen och socialismen ser lika
dan ut över hela världen, och att en röst för Mugabe är en
röst för beroende av Sovjet.
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Måndag 28 januari

Polisen uppskattar antalet människor vid Zimbabwe
Grounds igår till ca 150.000. ZANU(PF)s egna siffror är
1,6 miljoner! Alla har behov av att frisera siffrorna. Polisen
anger alltid flera än journalisterna vid Muzorewas möten
liksom vid Sitholes. Siffrorna från Nkomos möten hålls
däremot låga. Ett litet exempel på hur alla här talar i egen
sak och ger information som passar deras egna syften.
Partiets egen beräkning är naturligtvis ännu grövre missvi
sande.

Anklagelserna mot ZANLA basuneras ut med en kraft
som gör att jag börjar undra över hur länge partiet skall
hålla tyst eller åtminstone hålla så låg profil. Detsamma
gäller i någon mån PF. De måste snart börja försvara sig.

Några personer från UNHCR, en representant från so
cialdepartementet (vit) och en representant för OXFAM
(engelsk frivilligorganisation) flög idag iväg för att söka
efter lämpliga mottagningsläger för flyktingar från Zambia,
vid Chirundu, där minorna nu skulle vara röjda, samt ett
läger för flyktingar från Mo<;ambique. Ca 15 mil från Nya
mapanda ligger Matoko, ett område som var illa härjat
under kriget. Där träffade vi på District Commissioner
(DC) för området. Han bleknade när det gick upp för
honom att vi var där för att diskutera mottagningsläger
med kapacitet att ta emot och härbärgera mellan 1.000
2.000 flyktingar om dagen. Han hade trott att det rörde sig
om ca 60 flyktingar om dagen! Han var mycket störd över
möjligheten att få in flyktingar från Mo<;ambique till "sitt"
distrikt. Han talade mycket och länge om säkerhetssituatio
nen. Varje dag överfall och minor som exploderade. Vi
försäkrade att vi förstod men ändå. .. Då tog han upp
vattenfrågan. "Här har inte regnat på flera år. Hur ska det
gå att ha flyktingar här när det är så torrt?" Vi försäkrade
honom att vattentransporter kunde ordnas i värsta fall etc.
etc. Alltså precis samma visa som tidigare. Segt motstånd.

Så småningom åkte vi och tittade på ett nedlagt spetäls-
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En från Sydafrika importerad minsäker bil

kesjukhus. Utmärkt plats, men DC var mycket bestämd på
punkten att inte ha flyktingar så nära tätorten Matoko.
Socialdepartementets representant hade vi ingen hjälp av.
Han försåg gladeligen DC med argument varför platsen var
olämplig. Man försökte i stället locka oss att titta på andra,
mera avlägset liggande platser. Bl.a. nämnde DC en ut
märkt missionsstation som varit stängd på grund av "terro
ristattacker". Han nämnde också en skola som stängts av
gerillasoldaterna. Med tungt beväpnad militäreskort begav
vi oss iväg i minsäkra bilar av sydafrikansk modell. Det var
naturligtvis lite pirrigt att åka på grusväg när chauffören
hela tiden mycket noggrannt betraktade hjulspåren vi kör
de i. Det finns gott om landminor i landet, även om många
vägar röjts. Så fort hjulspåren upphör och rinner ut i ett
stycke lätt tilltrampad jord för att sedan återuppstå några
meter längre fram, är det dags att välja annan väg. Minorna
är lätta att gräva ned och slår urskiljningslöst. En person i
en personbil har knappast några chanser att överleva.
Ibland apteras de med s.k. "booby-traps", en anordning
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som gör att minorna exploderar när någon försöker desar
mera sprängladdningen.

Efter ca tre timmars bilfärd anlände vi så till missionen.
Vi hade redan då dömt ut platsen eftersom vägarna var
sådana att knappast vanliga bilar kunde ta sig fram, än
mindre då bussar. Väl framme visade det sig dessutom att
missionen var i full gång. Hade DC verkligen inte vetskap
om detta eller ville han bara bli av med oss. Vinna lite tid?

Från missionsstationen åkte vi vidare ytterligare någon
timme till skolan vi fått anvisad. Vår förvåning var stor när
vi fann att det fullkomligt kryllade av skolbarn där. Vi
frågade rektorn när skolan hade öppnats. "Ja få se nu. Jo
det var 1969 tror jag." "Ja, ja men jag menar nu efter det
att den varit stängd?" "Den här skolan har aldrig varit
stängd." "Men DC sa att skolan stängts av gerillasoldater."
"De som säger så ljuger. Tvärtom har gerillasoldaterna
uppmanat barnen att gå i skolan." Jag undrar just hur
många av de skolor som myndigheterna säger vara stängda
av gerillasoldater över huvud taget är stängda eller stängts
av auxilliaries eller reguljärsoldater ur Rhodesias arme?

Vidare så till Zambiagränsen och den nedlagda socker
fabriken i Chirundu. Först en kort flygning över området
och allt såg fint ut. Vi fick landa ca tio mil därifrån och
möttes aven polis, som tydligen inte visste något om hän
delseutvecklingen rörande flyktingarna. På vår fråga om
sockerfabriken med omnejd nu var röjd på minor förklara
de han förvånat att där aldrig varit minerat. Han hade gått
på spaning i stort sett varje dag i det området och där hade
aldrig funnits några minor! Här hade vi uppenbarligen åter
blivit lurade och de rhodesiska militärerna hade vunnit
nästan en vecka i tid! Här fick vi även ytterligare bevis på
att FN inte är så populärt. Chefen för militären i området,
en major, var på väg att skaka hand med oss. När vi så
presenterades som FN-representanter drog han snabbt till
baka sin hand, vände ryggen till och sa sedan inte ett ord till
oss. Han talade däremot högt och ljudligt med sina kolleger
om hur odugligt FN var. Tydligen har då sanktionerna haft
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någon betydelse och det är ju glädjande.
Under tung militäreskort kunde vi så småningom komma

till den nedlagda sockerfabriken som då visade sig helt
utblåst, irreparabel och totalt omöjlig att använda som
mottagningsläger. Detta måste militären känt till men
ingen talade om det för oss. Vi diskuterade saken sinsemel
lan och beslutade att vi, eftersom vi inte fick någon särskild
hjälp från britterna i landet, skulle vända oss till gruppen av
observatörer från det brittiska samväldet. De måste kunna
påverka britterna som sedan kanske kunde påverka militä
ren. Jag tror att britterna är mycket känsliga för kritik från
samväldesgruppen. Kenya har redan hotat med att dra
tillbaka sina soldater från de fredsövervakande styrkorna
från samväldet, om inte de sydafrikanska soldaterna för
svinner ur Rhodesia. Det är faktiskt ganska betänkligt att
dessa rhodesiska militärer genom individuell och samlad
vrånghet kan bli de som stjälper alla avtal om fred och val.

På hemvägen från Chirundu kom vi att diskutera den
möjliga valutgången lite försiktigt. Den vite tjänstemannen
från socialdepartementet sa ungefär så här: "Ja, jag skulle
tippa att Muzorewa får väl ca 50 platser av de 80. Nkomo
får kanske 10-12 platser, och sedan får då Chikerema och
Sithole och de andra småpartierna dela på resten." "Men
vad tror du om Mugabe och ZANU(PF) då?" "Nej ser du,
hehe, honom räknar vi över huvud taget inte med."

Det är nog ganska lättförklarligt att man från vitt håll
resonerar på detta sätt. Dels därför att man vill tro att
Mugabe inte ska få någonting att säga till om, dels därför
att den vitstyrda propagandaapparaten tydligen är effektiv,
kanske mest därför att den säger saker som sinnena vill
höra. Så mycket större kanske chocken kommer att bli för
dem. De är inte på något sätt förberedda.

Vi fick vid hemkomsten till Salisbury reda på att JOC
Umtali krävt att UNHCR ska betala stängsel runt mottag
ningslägret i Toronto liksom strålkastare för övervakning
en. Om UNHCR inte betalar detta kommer det inte heller
att etableras något mottagningsläger. Lite väl magstarkt.
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Tisdag 29 januari

Som väntat är Mugabes hemkomst nu borta ur tidningsny
heterna. Mugabe har fått lämna plats för de 71 internerades
hemkomst. I en intervju säger dessa att de önskar att lord
Soames ville skjuta på valen så att de hinner bilda ett eget
parti och ställa upp i valet. De anklagar Mugabe för en rad
grova övergrepp, inte bara mot dem utan även mot andra
"liberala" ZANU(PF)-medlemmar.

Muzorewa passar på tillfället att, för att i görligaste mån
förta eventuell effekt av Mugabes ord häromdagen, berätta
hur ett möte han skulle haft i Umtali hade fått ställas in
därför att ZANLA-terrorister stoppat Muzorewas anhänga
re från att närvara. Hans åtgärd hade då varit att köra rakt
in i en grupp ZANU(PF)-anhängare för att skydda sina
väljare.

Observatörerna från samväldet har idag givit presskonfe
rens, där man bl.a. sa att det var aktuellt att titta lite
närmare på auxilliaries och deras aktiviteter i landet. Mu
zorewas reaktion lät inte vänta på sig. Vid en improviserad
presskonferens for han å det grövsta ut mot observatörerna
och sa bl.a. att han kände sig som en affärsman som börjat
göra affärer med skurkar. Delar av hans presskonferens
visades på TV och han gav ett minst sagt förvirrat intryck.
Han talade osammanhängande och var synbarligen förbitt
rad. Jag föreställer mig att det varit politiskt smartare av
Muzorewa att i stället säga att han tog allvarligt på ankla
gelserna mot hans auxilliaries och att han välkomnar obser
vatörernas intresse och själv ämnade deltaga aktivt i utred
ningen. Om det sedan visar sig att hans mannar gjort sig
skyldiga till övergrepp, bör de omedelbart sändas till sina
förläggningar.

Så tycker jag alltså att Muzorewa borde sagt, för att inte
rikta misstankar mot hans soldater, eller att deras agerande
skulle ha sanktionerats från partiledningen. Han kan i vil
ket fall som helst knappast påverka observatörernas beslut.
Jag tycker att också de vita agerar otaktiskt. I stället för att
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så grovt skälla ned Mugabe och hans parti borde de, om de
nu är rädda för att ZANU(PF) kommer till makten, tala
vänligt om partiet och berömma Mugabe. General Peter
Walls borde varit ute på flygplatsen med blommor och sett
till att detta kom med i tidningarna. De missbedömer nog
situationen när de tror att afrikanerna i landet är så beroen
de av de vita att de röstar på det parti de vita vill de ska
rösta på. Det torde snarare vara precis tvärtom. De vita
verkar knappast vara medvetna om att det ska bli majori
tetsstyre. På flera jag träffat verkar det som om de sover en
feberaktig sömn med mardrömmar, men att de snart hop
pas vakna och finna att allt är som "det skall vara".

Elaka tungor bland de utländska journalisterna säger att
varje gång Muzorewa öppnar munnen förlorar han 1.000
anhängare. Då och då skymtar ett rykte förbi om en före
stående allians mellan Muzorewa och Nkomo i akt och
mening att få bort Mugabe. I övrigt är det märkligt tyst om
PF i massmedia. Naturligtvis får de sin beskärda del av
kommuniken om brott mot vapenvilan, men i övrigt är det
ganska lite som sägs.

Det är svårt att vara svensk och vara ovan vid en så
ensidig mediabelysning av händelseutvecklingen. Jag mär
ker att jag aktivt måste kämpa för att inte börja tro på allt
som sägs om i första hand ZANU(PF). Törsten efter nyhe
ter är stor i den här situationen och när det enda som
erbjuds är så starkt och så kontinuerligt vinklat är det fara
värt att en hel del går in trots motstånd.

Det blev idag klart att de första flyktingarna från Zambia
kommer in via Victoria Falls, antingen med järnväg eller
per buss, på måndag. Mottagningslägret ligger vid en ned
lagd koppargruva ca fyra timmars bussfärd från Victoria
Falls, Gwai River Mine (GRM). Flyktingarna kommer att
få det ganska besvärligt i och med att flygningarna stop
pats. Dag 1 transporteras de från lägren i norra Zambia,
Solwezi i första hand, till Lusaka. Dag 2 från Lusaka ned
till Livingstone vid den rhodesiska gränsen. Där har Lut
herska Världsfederationen upprättat, eller ska upprätta, ett
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övernattningsläger. Dag 3 sker så vidaretransport med
zambiska bussar till GRM, och först dag 4 kan flyktingarna
räkna med att anträda den slutliga hemfärden. Än så länge
diskuteras ett antal av ca 700 flyktingar per dag.

Det lutar åt att UNHCR blir tvunget att betala åtminsto
ne stängslet vid Toronto, för att flyktingströmmen över
huvud taget skall komma igång. Naturligtvis väldigt pin
samt för UNHCR, som skall skydda och hjälpa flyktingar
att behöva redovisa att man betalat ett stängsel för att
spärra in dem. Men jag tror att det långsiktiga målet gör
betalningen lättare att bära. Botswanas regering, britterna
och de rhodesiska myndigheterna har idag kommit överens
om att Botswana kan sända in 750 flyktingar om dagen till
Tegwani. Det verkar nu som om vi skulle kunna repatriera
flyktingar endast via tre gränsövergångar. Naturligtvis
kommer plansiffrorna på 60-80.000 flyktingar i den första
fasen att vara omöjliga att uppnå. Om mottagningsmöjlig
heterna i Rhodesia hade varit dåliga hade det inte varit
mycket att säga om detta, men de läger vi nu arbetar med
eller skall arbeta med har betydligt större kapacitet än vad
som faktiskt kommer att utnyttjas. Enligt rapporter skulle
lägret i GRM utan vidare kunna härbärgera 1.500 flyk
tingar åt gången. Alltså blir utnyttjandegraden där endast
50 %, liksom i Tegwani. Det skall bli intressant att se om
Toronto kommer att utnyttjas bättre.

Onsdag 30 januari

Det blir mer och mer enahanda att läsa tidningarna och de
ständigt grova utfallen mot i första hand ZANU(PF). Hela
"hatkampanjen" verkar ha tappat alla proportioner.

Nkomo höll presskonferens idag, och bröt därmed tyst
naden kring sin person och sitt parti. Hans viktigaste in
formation gällde brott mot vapenstilleståndet på landsbyg
den. Han påpekade att det bland hans ZIPRA-soldater
förekommer sådana som bildat egna små kungadömen un
der kriget, och att bl.a. de kan komma att ställa till pro-
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blem för landsbygdsbefolkningen. Han lovade att ta itu på
skarpen med det problemet och uppmanade samtidigt de
andra partiledarna att göra samma sak med sina odiscipli
nerade soldater.

Flera problem har idag dykt upp vad gäller repatriering
en av flyktingar från Mo<.;ambique. Militären har nu sagt att
repatrieringen inte kan påbörjas förrän på måndag, och då
endast med 250 flyktingar om dagen! Antalet är förstås helt
oacceptabelt för UNHCR och Mo<.;ambiques regering. Det
finns ju ca 150.000 flyktingar i Mo<.;ambique! Efter omedel
bart sammankallande till möte mellan UNHCR, represen
tanter från den mo<.;ambikiska regeringen, britterna och
den rhodesiska militären lyckades man få upp siffran något.
Nu har man avtalat om 500 personer om dagen under den
första veckan, för att sedan öka på till 1.000 per dag. Enligt
rapport från mötet stod britterna hela tiden på rhode
siernas sida och talade mycket om säkerhetssituationen,
medan mo<.;ambikerna och UNHCR gjorde vad de kunde
för att höja antalet. Även 500 eller 1.000 om dagen är för
lågt antal med tanke på den mängd flyktingar som skall
tillbaka från Mo<.;ambique. Risken är säkert påtaglig att
många flyktingar nu tar saken i egna händer och försöker ta
sig tillbaka genom minfält och över besvärliga gränsöver
gångar som är ordentligt bevakade. Det är tråkigt att mili
tär och engelsmän inte lärt sig någonting från Tegwani där
man ju trots ihärdiga försök inte hittat en enda soldat eller
ett enda vapen. Naturligtvis kan riskerna anses vara större
när det gäller flyktingar från Zambia och Mo<.;ambique,
eftersom det i de länderna förekommit militärutbildning,
men det verkar högst osannolikt att soldater skulle komma
med den civila flyktingströmmen. En bidragande orsak till
trasslet när det gäller Mo<.;ambiqueflyktingarna är säkert
det faktum att det i det fallet mest rör sig om anhängare till
det av myndigheterna så innerligt avskydda ZANU(PF).
Att sedan Umtali under kriget tillhört ett av de av gerillan
hårdast attackerade områdena gör naturligtvis inte situatio
nen lättare nu. Vi fick idag höra att Umtalis borgmästare
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varit i kontakt med lord Soames och beklagat sig över att
flyktingarna måste transporteras från gränsen genom
"hans" stad. Hans önskan var att lord Soames skulle ändra
på detta.

Torsdag 31 januari

Partiledaren för Rhodesian Front, lan Smith, har hållit tal
för sina partitrogna. I talet uppmanade han de vita i landet
att utöva sin makt över sitt tjänstefolk. Han uppmanade
dem att säga till tjänarna att om Mugabe vinner valet
kommer han att ta deras getter, höns, kor, får och LO.m.
barn från dem. Smith går så långt att han i klartext säger:
"Skräm dem (tjänarna)!" Detta torde väl likaväl som annat
vara otillåten politisk påverkan, som man ju är så noga med
när det gäller ZANU(PF). Britterna har inte reagerat på
talet. Smith går vidare och säger att om valet måste komma
att stå mellan Nkomo och Mugabe är Nkomo att föredraga:
"Det kan bli så att vi får finna oss i att Nkomo vinner."

Jag och Andrew (från Sudan) flög idag till Victoria Falls,
för vidaretransport till GRM för fortsatt arbete där. Flyg
ningen var en upplevelse i sig. Vi flög i ett gammalt propel
lerplan (Viscount) från Salisbury, och omedelbart efter att
det lyft lades planet i kraftig lutning för att på så sätt skruva
sig uppåt i spiral. När planet nått rätt flyghöjd var det
således fortfarande rakt över flygplatsen i Salisbury. Så
lugn färd högt upp till Kariba. När vi så närmade oss
Kariba dök planet plötsligt i stort sett rakt ned för att plana
ut ett 20-tal meter över dammen, flyga på denna låga höjd i
10 minuter och sedan rakt upp och rakt ned för att undvika
en kraftledning. Därefter rakt upp och sedan rakt ned igen
till landning. Samma procedur på den vidare flygningen till
Victoria Falls. Lätt omskakade fick vi så förklaringen. I
området runt Kariba sköts 1977 två Viscounts ned av ZIP
RA. Ett lOO-tal personer ombord dog, alla vita. Vid den
första nedskjutningen överlevde några passagerare men
slogs ihjäl av gerillan på marken. De raketer som användes
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vid båda tillfällena kan bara avfyras mot mål som befinner
sig i viss skottvinkel. Därför gällde det alltså att undvika att
befinna sig i skottvinkeln.

Polisen i Victoria Falls informerade oss om att när flykting
arna kommer över gränsen i de zambiska bussarna på mån
dag morgon, måste en säkerhetskontroll genomföras. Poli
sen försäkrade oss om att det endast kommer att röra sig
om en vapensökning och räkning av antalet flyktingar. Den
egentliga säkerhetskontrollen kommer även här att genom
föras först i lägret GRM. Polisen var dessutom mycket
angelägen att förklara att det de första dagarna inte kunde
bli tal om att flera än 4-500 flyktingar om dagen tilläts
passera. Vi beslutade att inte börja bråka för mycket om
detta, utan i stället låta dem själva upptäcka att de kan
klara av många flera och på så sätt få upp antalet flyktingar
ganska snabbt. Vi är ju trots allt också ganska beroende av
en inte alltför dålig relation till polisen, eftersom vi ska
arbeta med dem, och deras missnöje med oss kan komma
att gå ut över flyktingarna.

I Victoria Falls är tydligen inte FN populärare än någon
annanstans i det här landet. En hel del glåpord kastades
efter oss av vita i butiker och på gatan. En ny och inte
särskilt trevlig erfarenhet. En officer från Nya Zeeland som
ingår i de s.k. Monitoring Forces, alltså de fredsövervakan
de styrkorna från det brittiska samväldet, berättade att de
också var oerhört impopulära bland de vita. Deras biträ
dande överbefälhavare hade sånär blivit jagad ut ur staden
av de vita när de först anlände. Inställningen är lättförklar
lig om man utgår ifrån att kriget för de flesta vita inte alls är
slut, och att majoritetsstyre är det sista man vill ha. All
utländsk inblandning, vare sig det är FN, engelsmän eller
samväldesstyrkor framstår för de vita som en anklagelse
mot deras sätt och kapacitet att klara av problemen i sitt
land. (Det är ju också det det rör sig om.) Hela Lancaster
House-överenskommelsen skrattar man åt och den brittis
ka överhögheten i landet godkänns inte av gemene man.
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Häromdagen diskuterade en av mina kollegor med en Pro
vinciai Commissioner en fråga där min kollega fann sig
föranlåten att hänvisa till formuleringar i Lancaster House
överenskommelsen, varvid svaret kom helt arrogant "The
Lancaster what???"

I Dett, en liten hussamling med hotell, polis och buss
hållsplats, i närheten av GRM, fick vi tillfälle att diskutera
flyktingrepatrieringen med polischefen. Han gav ett sym
patiskt intryck, och såg inga problem med flyktingfrågan.
Han lovade hjälpa oss på alla sätt han kunde. Han berätta
de vidare att i området kring GRM och Dett hade ZIPRA
verkligen hållit sig till eldupphöröverenskommelsen. Trots
att det varit lugnt avrådde han oss å det bestämdaste från
att bila i området utan väpnad eskort. Västra Rhodesia är
fästet för PF och ZIPRA, det s.k. Matabeleiand. Han gav
oss också ett "intressant" exempel på hur kriget påverkat
människors sinnen. Han berättade utan minsta tvekan eller
ångest att hans fyraårige son var mycket intresserad av lik!
Varje gång poliserna kom med lastbil med skjutna gerilla
soldater propsade fyraåringen på att få bli upplyft för att få
en ordentlig titt på kropparna. Fadern hade ingenting emot
att lyfta upp honom. Hur ska det egentligen gå för barnen
här? De har ju i stort sett endast upplevt krig och troligen
kommer de väl att bli påverkade av detta för resten av sina liv.

Fredag 1 februari

Tidningarna rapporterar idag att lord Soames och Robert
Mugabe haft ett "meningsutbyte". Mugabe säger att det
finns åtminstone 6.000 sydafrikanska soldater kvar i Rho
desia, och att dessa omedelbart måste lämna landet. Vidare
kräver han (för vilken gång i ordningen?) att auxilliaries i
enlighet med avtalet ska tvingas stanna i sina förläggningar.
Med bl.a. dessa två argument som utgångspunkt anklagar
han britterna för partiskhet, och säger att det under dessa
förhållanden är omöjligt att hålla fria och rättvisa val.

Det har hela tiden förundrat mig att Mugabe och Nkomo
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vågat skicka sina soldater till uppsamlingslägren. Jag före
ställer mig att dessa ganska lätt skulle kunna bombas ut om
sydafrikaner och vita rhodesier gjorde gemensam sak.
Fortfarande finns auxilliaries och kanske också sydafri
kanska trupper i landet, där de ganska fritt kan härja med
civilbefolkningen. Ännu har vare sig ZIPRA eller ZANLA
tillåtits deltaga i övervakningen av vapenvilan. Så vitt jag
kan se är det dessa två partier som gör alla eftergifter för att
val skall kunna hållas och freden stabiliseras. Partiledning
arna måste vara utrustade med sagolikt tålamod med de
rhodesiska militärerna och britternas representanter. Att
det hållit hittills beror säkert på att Mugabe och Nkomo är
säkra på att vinna valet över Muzorewa, oavsett vad som
händer och vilka eftergifter och uppoffringar de än får
göra. Att engelsmännen gör väldigt lite för att säkra rättvi
sa, och tydligen helt baserar sitt agerande på den informa
tion de får från de rhodesiska styrkorna gör naturligtvis inte
ZANU(PF) och PFs situation lättare.

En notis i tidningen kan ha sitt intresse. En vit soldat har
bakifrån skjutit ihjäl en afrikansk taxichaufför. Han gjorde
det därför att han inte hade några pengar att betala färden
med. Soldatens försvarsadvokat yrkar nu på strafflindring
eller frikännande eftersom soldaten "är mentalt skadad och
så ointelligent att han inte kan hållas ansvarig för sina
handlingar". Ingen reaktion från åklagaren om att soldaten
tydligen hållits för tillräckligt omdömesgill för att bära va
pen som soldat.

Vi åkte till GRM för att titta lite närmare på anläggning
arna. Platsen verkar vara väl lämpad för ändamålet. Det
finns gott om gamla arbetarbostäder, toaletter och kök.
Det finns t.o.m. en hälsoklinik. Allt har stått tomt sedan
1975 då de sydafrikanska gruvbolagen beslutade upphöra
med brytningen av koppar. Utanför lägret, på några kilo
meters avstånd ligger de gamla direktörs- och ledningsbo
städerna. Det mesta har slagits sönder eller plockats bort,
men bostäderna ger fortfarande en aning om hur flott det
en gång måste varit. Ett klubbhus höll man sig också med

41



och där stod fortfarande biljardbord och frysboxar kvar.
GRM, som ligger isolerat i skogen, borde utgjort ett lättsla
get mål för gerillan under kriget, men ingen attack kom.
Förklaringen som ges är att den skola för gruvarbetarnas
barn som bolaget drev, hade Joshua Nkomos bror som
lärare.

Två vita statstjänstemän som också skall arbeta i lägret
fanns på plats idag och Andrew och jag diskuterade bl.a.
Rhodesias politiska framtid med dem. De bar på samma
övertygelse som andra vita att Mugabe inte har en chans i
valet. "Skulle han vinna kommer ni att få se en vit mass
exodus." De trodde inte ett ord av det som Mugabe och
ZANU(PF) på senare tid försökt föra fram, alltså de lug
nande beskeden till de vita. De trodde att en möjlig politisk
lösning var en koalitionsregering mellan Nkomo och Muzo
rewa. De gav uttryck för en motvillig beundran för ZIPRA.
De ansåg ZIPRAs soldater som vältränade och väldiscipli
nerade, och dessutom modigare än ZANLAs förband. De,
som andra, kallar annars gerillasoldaterna rent allmänt för
"terrs" eller "gooks", dvs. de uttryck de amerikanska sol
daterna avvände om gerillasoldaterna i Vietnam. Även
dessa två vidmakthåller myten att kriget egentligen varit ett
stamkrig och att de vita varit tvungna att gå in med militära
operationer för att skydda, i första hand, den afrikanska
civilbefolkningen. Bl.a. sa de till min sudanesiske kollega:
"Säg till en Ndebele att du bara pratar shona så får du se
hur mycket den s.k. Patriotiska Fronten är värd. De kom
mer att skära halsen av dig." Det är visserligen sant att PF
hämtar sina anhängare främst från Matabeleiand och ZA
NU(PF) från Shonaland, men hur stark den splittringen är
är svårt att veta. Ett är då säkert, och det är att en sådan
splittring på alla sätt skulle gynna de vita, och eftersom jag
främst hört om den från vita förhåller jag mig något kallsin
mg.

I Dett träffade vi två indier som tydligen äger allt som
går att äga i samhället; bussar, bageri, hotell, affär. De
tyckte precis lika illa om afrikaner som de vita. De var

42



nyfikna på hur utländsk press såg på Rhodesia och valet.
De blev mycket störda av informationen att det nog fak
tiskt var så att många utländska bedömare gav Mugabe en
rejäl chans. Själva ska indierna rösta den 14 februari till
sammans med de vita och de "färgade", och de två var
mycket stolta över att vid detta tillfälle få betraktas som
vita. De tyckte att FNs sanktioner varit mycket besväran
de, eftersom de under de senaste åren varit tvungna att resa
till Sydafrika för att handla.

Lördag 2 februari

Lord Soames går idag till skarp motattack mot Mugabe.
Hans buvudkritik gäller påstådda brott mot vapenvilan som
begås av 1.000-tals ZANLA-soldater som ännu inte infun
nit sig i uppsamlingslägren. De brott som auxilliaries skulle
begå på landsbygden förbleknar och försvinner vid en jäm
förelse, hävdar Lord Soames.

Muzorewa är i det närmaste desperat nu när han skarpt
anklagar Ian Smith för att stödja Nkomo. Smith förklarar
sig; om valet måste stå mellan Mugabe och Nkomo, är
Nkomo att föredraga.

Massmedia innehåller mycket lite om världen utanför
södra Afrika. Visst intresse ägnas Iran-USA-konflikten
liksom Sovjets inmarsch i Afghanistan, men i övrigt rör det
sig nästan uteslutande om ett eller annat "spektakulärt"
brott som begåtts någonstans. Denna brist på information
om världen i övrigt måste på sikt göra rhodesierna överty
gade om att Rhodesia ligger mitt i världen, och att världen
inte skulle klara sig utan landet Rhodesia. Den övertygel
sen manifesteras också vid samtal med i första hand vita
rhodesier.

Det ryktas idag att SAS (Special Airborne Service), ett
elitförband i den rhodesiska armen, skall hålla manöver i
närheten av GRM i nästa vecka. SAS, Selous Scouts och
Grey Scouts betraktas av afrikanerna som de farligaste och
skickligaste kommandogrupperna de vita och Muzorewa
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förfogar över. Om en sådan manöver skulle hållas kan man
förvänta sig panik bland flyktingarna. Vi tog upp frågan
med socialdepartementets representant i lägret, en nyligen
inflyttad f.d. engelsman. Han blev mycket upprörd över
ryktena och lovade ombesörja att manövern inte skall äga
rum.

En vit ägare till ett hotell inte långt från GRM föreslog
att Muzorewa skulle besöka flyktinglägret för att hälsa
flyktingarna välkomna hem. Vi lyckades avstyra detta med
hänvisning till överenskommelsen att inga politiska spän
ningar bör förekomma i lägren. Det är ju knappast några
Muzorewaanhängare som återvänder.

Söndag 3 februari

Vi fick idag höra att polisen i Tegwani beslagtagit flykting
barnens skrivböcker från skolan i Botswana eftersom de
fått "kommunistinspirerad" undervisning där, och ingen
politik får förekomma i mottagningslägren. Jag undrar just
vad polisen tror att de uppnår genom sådana aktioner.

De zambiska myndigheterna kommer att genomsöka
flyktingarna och deras bagage innan de lämnar Livingstone
i morgon bitti. Den zambiska regeringen vill inte försätta
sig i den situationen att ha skickat in beväpnade flyktingar
till Rhodesia. Det är i och för sig förståeligt men för flyk
tingarna kommer detta att innebära att de genomsöks två
gånger, en gång av zambier och en gång av rhodesier.
Därefter åker de under poliseskort till GRM och där väntar
en noggrannare säkerhetskontroll. Det låter inte som ett
särskilt muntert välkomnande.

PF har tidigare delat ut jeans till samtliga flyktingar.
Dessa har nu tagits tillbaka för att flyktingarna inte ska se
uniformerade ut när de möter de rhodesiska myndigheter
na.

Polisen i Victoria Falls har framfört önskemål om att
flyktingarna skall komma till gränsen i gryningen vilket
skulle innebära att de redan utschasade flyktingarna skulle
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bli tvungna att stiga upp kl. fyra på morgonen. Zambierna
har reagerat mot detta och sagt ifrån på ett sätt som klart
visar att inte heller de kommer att godtaga några typer av
besvär från de rhodesiska myndigheternas sida. Regering
en i Zambia har klargjort för oss att den inte tänker utsätta
sig för risken att kritiseras av den övriga världen för att ha
varit för släpphänta mot rhodesierna, eller för att inte ha
gjort vad som stått i deras makt för att underlätta repat
rieringen. Det finns förvisso också en PR-vinst för alla
inblandade regeringar i den affären eftersom världspressen
håller ögonen på händelseutvecklingen. Både Zambia och
UNHCR planerar att repatriera 15.000 flyktingar före va
len.

Idag fick vi viss hjälp i våra diskussioner med den rhode
siska polisen aven brittisk major som ingår i de fredsöver
vakande samväldesstyrkorna. Det var nog bra ur en synvin
kel, eftersom jag inbillar mig att militär och paramilitär
(polisen) lyssnar mera till en utländsk militär än till FN. Å
andra sidan är det här inte, eller borde inte vara, fråga om
en militär operation. Jag är inte heller så säker på att det är
bra för UNHCRs vidare arbete i Zimbabwe om organisa
tionen kopplats samman med brittisk militär.

Vid besök i GRM fick vi veta att det uppstått problem
med vattnet, och att ingen av de 10 bussar som beställts för
hemtransport av flyktingarna anlänt. Socialdepartementet
uttryckte dock viss försiktig optimism i fråga om vattnet
men var osäkrare vad gällde bussarna. Matlagningskärl har
inte heller anlänt, så den första dagen blir det förmodligen
att laga mat i avskurna oljefat. Det verkar inte så helhjärtat
förberett från socialdepartementets sida, trots tidigare för
säkringar från deras sida.

Socialdepartementets representant, Peter, varnade oss
och sa: "Under de två veckor som följer på valet måste ni
se till att vara ute ur landet, för då kommer här att flyta
blod." Han själv, liksom så gott som alla övriga vita, är
utrustad med en liten kulsprutepistol.

UANC-anhängare hade i går varit i Dett för att öppna
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partikontor. Ca 500 personer deltog i det möte som marke
rade invigningen av lokalerna. I dag har PF gjort samma
sak och då samlades ca 10.000 personer. Västra Rhodesia
är ett tydligt PF-fäste.

Måndag 4 februari

En buss med UANC-anhängare har i helgen överfallits i
Rusape (östra Rhodesia). Vid anfallet där bl.a. raketer
använts dödades 16 personer och ett 30-tal skadades. Poli
sen säger utan förbehåll att det är ZANLA som står bakom
anfallet. Undrar just vilka repressalier UANCs auxilliaries
kan tänkas genomföra mot ZANU(PF), om det verkligen
är så att ZANLA låg bakom?

Från kolleger vid gränsen Zambia-Rhodesia fick vi höra
att när flyktingarna anlände dit, beordrades de att lämna
bussarna, ställa upp sig på ett led och marschera förbi en
byggnad med svartmålade fönster. Bakom titthål satt av
hoppare från ZIPRA och PF och pekade ut flyktingar som
de "visste" hade fått militär utbildning. Polisen ville arres
tera dem som utpekats, men efter stort motstånd från
UNHCR gick polisen med på att sända tillbaka dem till
Zambia. Enligt Lancaster House-överenskommelsen var
det fråga om militär personal som ej fick återvända, inte
militärt utbildad personal som ej längre var aktiv. Varje
person i flyktingsituationen måste på ett eller annat sätt ha
fått lära sig handskas med ett gevär. Att därför kalla dem
militär, är verkligen väl magstarkt. Polisen bryr sig inte om
några distinktioner i överenskommelsen. Varför skulle de
göra det när de nätt och jämt erkänner att en sådan över
enskommelse över huvud taget existerar? Vi har rapporte
rat hela händelsen till guvernörens kansli, men fick svaret
att de inte tänkte göra någonting. De hänvisade till säker
hetssituationen. Inte ens i denna fråga kan vi alltså påräkna
stöd från britterna.

På grund av denna försening kom inte flyktingarna till
GRM förrän sent på eftermiddagen. Eftersom vattenpro-
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blemet inte löstes förrän vid 7-tiden på kvällen fick flyk
tingarna gå utan mat i över 12 timmar.

När flyktingarna anlände till GRM dök plötsligt alla
poliser upp. Svarta och vita med pistoler, gevär och auto
matvapen. Med pistoler i armhålorna, i hölster långt ned på
låren och fingrar på avtryckarna var stämningen plötsligt
overkligt lik en scen ur en vilda västernfilm. Det första
flyktingarna fick se var alltså dessa poliser plus ett ordent
ligt uppbåd av beväpnad militär. När jag påpekade det
olämpliga i detta hotades jag med arrest och förflyttning.
Brösttonerna kommer naturligt för polisen.

De rhodesiska myndigheterna hade utlovat att det skulle
finnas 16 poliser i lägret för att så snabbt som möjligt klara
av den obligatoriska säkerhetskontrollen. Idag fanns bara
sex på plats men trots detta lyckades de på några timmar gå
igenom några hundra flyktingar. Det visar att lägrets fysis
ka kapacitet kan utnyttjas till fullo. Säkerhetskontrollen
behöver alltså inte utgöra en begränsande faktor.

Allt som allt anlände 687 flyktingar denna första dag.
Atta hade sänts tillbaka till Zambia vid gränsen, och en
hade arresterats för ett inbrott begånget för några månader
sedan. Det största problemet just nu tycks vara bussar för
hemtransport av flyktingarna. Ännu har vi inte sett skym
ten av några, men socialdepartementet tror att de kommer
när som helst.

Liksom vid gränsen måste flyktingarna här passera ett
hus med svartmålade fönster. En liten diskret knackning
när någon passerar som "igenkänns", så kommer denne att
bli arresterad. I dag har ingen knackat men bara vetskapen
om att en knackning kan komma är tillräcklig, för att
flyktingarna skall känna stark oro.

Jag har talat med de gruppledare som flyktingarna själva
utsett, och de tycker att hela situationen är utomordentligt
olustig. De undrar över vad som kommer att hända dem,
vad polisen tänker ta sig till, vilka som sitter bakom de
svartmålade fönstren etc. Det måste vara mycket svårt att
komma tillbaka till denna situation. Det är ju i så måtto en
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Bakom dessa svartmålade fönster döljer sig avhoppare som nu
förväntas ange f d kolleger i kampen

unik operation eftersom flyktingarna nu repatrieras till
samma administration och poliser de en gång flytt ifrån.
Polisen verkar också vara misstänksam eftersom de flyk
tingar vi hittills sett endast varit män i "militär ålder". Det
är naturligtvis inte så egendomligt med tanke på att skol
barn och små barn ska stanna kvar i skolan i Zambia till
den andra fasen av repatrieringen tillsammans med sina
mödrar och vissa andra grupper. Männen är de som sänds
över först för att söka iordningställa hem och jordbit, och
man räknar också med att om kriget åter skulle blossa upp
till full styrka har männen större chanser att klara sig än
kvinnorna. För polisen framstår dock denna mansdomi
nans som ett tecken på att flyktingarna är "terrorister" som
ska mobilisera inne i landet.

Tisdag 5 februari

Lord Soames angriper idag Mugabe för att denne inte tar i
med hårdhandskarna mot de ZANLA-soldater som ej in
funnit sig vid uppsamlingslägren.
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Polisen i GRM gick idag igenom samtliga flyktingar som
anlände i går. Det betyder alltså att flyktingarna nu skulle
vara färdiga för att resa hem. Problemet är bara att det inte
finns mer än en buss här för hemtransporter. Lastbilar finns
och i den svåra situation som uppstått hade vi idag inget
annat val än att sända de flesta per lastbil.

Åtta flyktingar arresterades idag av polisen som miss
tänkta "terrorister". De har transporterats vidare till fäng
elset i Wankie för vidare utfrågning. Jag hade tillfälle att
diskutera med de arresterade och det står klart att de
verkligen fått militärutbildning, några i Morogoro i Tanza
nia och några i Zambia. Naturligt nog säger de att de aldrig
varit inne på räder i Rhodesia, utan att de av olika skäl,
framför allt på grund av sviktande hälsa, avpolleterats från
militärpersonalen och övergått till andra personalkatego
rier. Detta skulle alltså innebära att de arresterade förvisso
har militärutbildning men inte kan räknas till militär perso
nal, och ska alltså mot denna bakgrund räknas som civila
flyktingar. Polisen gör dock inte några sådana distinktio
ner. "Alla med militärutbildning är militär personal."

Det enda vi kan göra i den här situationen är att rappor
tera till våra överordnade i Salisbury för diskussion med
guvernören och hans representanter. Det ska ju ändå vara
britterna som bestämmer i landet? Hela situationen med
arresteringar och polisens attityd har naturligt nog skapat
stark oro bland flyktingarna.

PF i Zambia har försett varje flykting med ett ID-kort.
Polisen har beslagtagit samtliga kort, under förevändning
en att det är farligt för en person att gå omkring med ett
partikort på sig, eftersom det varje dag rapporteras att
anhängare från ett parti misshandlar anhängare av ett an
nat parti, bl.a. därför att de har partikort. Som ett andra
skäl anger de att om ett parti förser folk en masse med
partikort av det här slaget så kan det liknas vid otillåten
politisk påverkan. Flyktingarna har kommit till mig och
diskuterat frågan och är naturligtvis väldigt olyckliga över
den uppkomna situationen. Deras ID-kort innehåller foto-
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grafier och de vill inte att polisen ska ha tillgång till dessa
kort, i den händelse kriget skulle bryta ut igen. De vill inte
heller förstöra sina kort eller bli av med dem till polisen.
De säger att de inte vet vad som händer på deras partihög
kvarter när de kommer dit och säger att de förlorat sina
partikort. Det finns just nu gott om infiltratörer från alla
läger i alla läger. Efter diskussioner med gruppledarna
visade det sig att om nu polisen var så fast besluten att inte
låta någon lämna lägret med sina ID-kort så ser de hellre
att de får överlämna korten till mig. Polisen hade ingenting
att invända mot detta, men när jag senare gick för att
hämta de kort de redan tagit hade deras befälhavare, som
jag tidigare diskuterat med, givit en slutlig order om att
inga kort fick lämnas till mig utan alla skulle behållas av
polisen. Så fort han givit denna order hade han lämnat
lägret. Hela tiden byggs spänningar upp mellan poliserna
och flyktingarna. Vårt kontor i Salisbury skall ta upp även
frågan om ID-korten med guvernörens kansli.

Det känns knepigt att polisen inte bryr sig om vad vi
säger och tydligen får vi väldigt lite stöd från britterna som
ju trots allt ombett UNHCR att samordna repatrieringen
och dessutom är medlemmar av FN, vilket ju inte Rhodesia
är. Vilken trygghet och vilket skydd kan vi egentligen er
bjuda flyktingarna? Just nu verkar det som om det enda vi
kan göra är att ta namnen på dem som blivit arresterade
och följa upp vad som händer med dem. På så sätt kan vi
kanske skydda dem från att "försvinna" eller bli dödade.

Framemot kvällen kom ytterligare nära 600 flyktingar
per tåg. Gruppen bestod av enbart kvinnor. Det värsta är
att vi fortfarande saknar transportmedel, så kvinnorna fick
transporteras 3,5 mil i kreatursvagnar. Säkert inte särskilt
bekvämt och inte så lite förnedrande, men det fanns i det
läget inte någon annan utväg.
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Onsdag 6 februari

Lord Soames säger att han nu tänker ta i på allvar mot det
våld i politiskt syfte som förekommer i landet. Britterna
säger vidare att auxil1iaries inte längre är att betrakta som
en privatarme tillhörande U ANC och biskop Muzorewa
utan ingår i de reguljära trupperna. Jag undrar om engels
männen gjorde så klokt i detta uttalande. Alla i det här
landet förknippar dessa soldater med UANC och enligt
rapporter från andra partier bedriver de minst sagt hård
hänt propaganda för UANC på landsbygden.

Nkomo säger att han vill skjuta upp valet eftersom det
fortfarande förekommer så mycket politiskt våld på lands
bygden. Muzorewa motsätter sig detta och hävdar att detta
bara är ett taktiskt drag från Nkomo för att få mera tid att
förbereda sin valkampanj samt för att själv trappa upp
våldet för att nå sina syften, dvs. vinna valet.

De kvinnor som kom till GRM igår passerade snabbt
genom alla kontroller utan några som helst intermezzon.
Däremot visar det sig att det finns en hel del flyktingar som
inte vill resa till sitt hemdistrikt , därför att deras släktingar
finns i någon stad eller också har de andra skäl att vilja få
transport till städer. Här har dock inrikesministeriets repre
sentant bestämt att alla skall till sina distrikt för att där
anmäla sig för DC för att få giltiga ID-kort. Bestämmelser
na säger att flyktingarna inom 14 dagar måste besöka DC i
sina respektive hemdistrikt. Flyktingarna måste ju, i och
med att de gått igenom alla dessa kontroller, betraktas som
fria medborgare med rätt att resa vart de vill i landet. Detta
anser man inte från rhodesiska myndigheternas sida. Tydli
gen har de ett starkt intresse av att DC får se dem så snart
som möjligt. Kanske väntar nya arresteringar? Den grund
läggande attityden tycks ju vara att alla manliga flyktingar
inom ett visst åldersspann är att betrakta som "terrorister"
tills de själva lyckats bevisa motsatsen. Alltså tvärtemot
alla regler om rättssäkerhet.

Vår chef från Salisbury anlände på eftermiddagen till
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De väl beväpnade soldaterna i lägret var mycket förtjusta i att
posera med sina vapen

GRM tillsammans med en representant från guvernörens
kansli. De kom lagom för att bevittna en "delikat" situa
tion. Polisen från Wankie under en ovanligt hårdför polis
löjtnants ledning kom plötsligt indundrande i lägret. De
smusslade med en civilklädd afrikan och placerade honom
bakom en mur med hål i. Det visade sig att denne afrikan
var en av dem som arresterades igår och att han nu skulle
fungera som angivare. De flyktingar som glada i hågen satt
på lastbilarna för hemtransport beordrades ner på marken.
l cirkel fick de sedan defilera förbi muren. Ytterligare två
personer arresterades som en följd av detta.

Jag fick tillfälle att tala med två som arresterats igår. De
hade inte fått någon mat på hela tiden och uppgav att de
blivit slagna. Några örfilar och något slag för bröstet. Inte
särskilt mycken fysisk skada alltså, men en oerhörd förned
ring och naturligtvis inte tillåtet ens i den rhodesiska lagen.
Den brittiske representanten tyckte däremot inte att det
var så mycket att bråka om men lovade ta upp frågan i
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Salisbury, liksom frågan om arresteringar och problemet
med ID-kort.

Idag kom ytterligare 540 män från Zambia, och eftersom
transportsituationen härifrån är så bedrövlig kanske det
kan bli lite väl tätt med folk här mot slutet av veckan. De
flesta av landets bussar är upphyrda av de politiska par
tierna för att transportera anhängare till möten.

Torsdag 7 februari

Mugabes hus i Salisbury har blivit beskjutet med raketer.
Själv klarade sig Mugabe utan skador men en av hans
närmaste män skadades svårt. I tidningarna utgår man mer
eller mindre i klartext ifrån att det rör sig om Muzorewa
anhängare som nu hämnas för anfallet på bussen härom
dagen.

Det visar sig att den soldat som sköt en afrikansk taxi
chaufför häromdagen slutligen fick ett fängelsestraff, men
avsevärt förkortat på grund av hans mentala status.

En flykting som blev arresterad i den första gruppen
återvände idag till lägret. Han berättade att han utsatts för
misshandel och fått el-chocker på könsorganen för att "er
känna" att han var "terrorist". Vi har meddelat detta till
Salisbury som skall ta upp saken med guvernörens kansli.
Jag har tappat tron på någon hjälp från det hållet. Polisen
ser naturligtvis helt ovetande ut när jag för saken på tal
med dem. De säger att jag måste vara mera kritisk mot vad
flyktingarna säger för det ligger i deras intresse att svärta
ned polisen så mycket som möjligt, speciellt om det, som i
det här fallet, medför konfrontation vit mot vit. Min avsikt
med att fråga polisen var inte att få något "erkännande"
från dem, utan snarare göra dem uppmärksamma på att vi
misstänker att saker och ting förekommer som inte borde
förekomma. Kanske har det någon effekt.

Idag arresterades 21 flyktingar som misstänkta gerilla
soldater. Polisen småler åt mina protester och säger att om
de bara hade tillräckligt med tid skulle de kunna sy in
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varenda person, men att de nu bara tar de "värsta".
En representant från det zambiska utrikesministeriet var

här idag och pratade lite med flyktingarna. Fick höra
många klagomål, men sa ändå till socialdepartementets
representant att allt verkar vara bra.

Polisen här i GRM har listor på vilka personer de ska
arrestera. Vid förfrågan visar det sig att de får listan ned
ringd hit från polisen vid Victoria Falls, som alltså "vet"
vilka som skall tas. "Varför sänder de inte tillbaka dem
direkt till Zambia då, enligt överenskommelsen i mån
dags?" "Nja, det blev ju så mycket bråk då med zambierna
och FN så nu tar de inga där. Vi får ta dem här i stället."

Det hela verkar nästan hopplöst. Polisen säger vidare att
de bara önskar extrahera information och väntar på besked
från sina chefer på vad de egentligen ska göra med alla dem
de tar. De är uppenbarligen själva upprörda över att de tar
så många, men upprördheten gäller Zambia som sänder hit
dessa "terrorister".

Rykten på kvällen angav att sex flyktingar som kom
härifrån försökt ta sig till ett uppsamlingsläger för ZIPRA
soldater. Trots order om att stoppa, eftersom detta är
förbjudet, fortsatte de, varvid armesoldaterna öppnade
eld. Två av dem dog enligt ryktet. Detta rykte får polisen
att se nöjd ut här i lägret. Det "bevisar" ju deras tes,
nämligen att det rör sig om gerillasoldater som nu vill
återförenas med sina kamrater. Idag kom endast knappt
600 flyktingar. Jag förstår inte varför de sänder så få åt
gången? Vi måste ju försöka få in 15.000 innan valen. Till
råga på allt beslöts det idag att det inte skall komma några
flyktingar i morgon på grund av kaoset vad gäller vidare
transport från lägret.

Fredag 8 februari

Soames är åter på Mugabe och kräver att han skall gå ut
med radiouppmaningar till sina soldater att sluta med krigs
handlingarna.
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En kanske något överraskande nyhet är att företrädare
för några afrikanska stater tydligen planerar att komma till
Rhodesia och försöka förmå Nkomo och Mugabe att ställa
upp i valet tillsammans eller åtminstone försäkra väljarna
om en förestående koalition efter valet.

Ryktena om de sex flyktingarna som skjutits utanför ett
uppsamlingsläger för ZIPRA-soldater verifierades idag.
Dessutom fick vi reda på att sju flyktingar härifrån arreste
rats för olaglig politisk verksamhet. De hade, enligt rappor
terna, hotat folk med att de måste rösta på Nkomo, annars
skulle de dödas.

På radion meddelas att PF och den zambiska regeringen
överväger att stoppa repatrieringen på grund av trakasse
rier från den rhodesiska polisens sida. Vid detta meddelan
de uppstod en viss oro bland den vita personalen i lägret.
Det skulle ju vara pinsamt för dem, och inte minst för
engelsmännen, om operationen avbröts redan nu. Flera av
dem tycker dock att det vore skönt. Polisen hävdar att man
måste visa Zambia och PF att man menar allvar med avta
let om att ingen militär personal skall återvända till landet.
Den som visar störst oro är representanten från socialde
partementet som ju är chef för hela lägret. Han ringde
omedelbart till tidningarna och talade om att den represen- .
tant från det zambiska utrikesministeriet som var här igår,
och vars besök det refereras till i radion, sagt till honom att
han var mycket nöjd med allt han sett och hört. Jag var ju
närvarande när detta hände, så det enda jag kan göra är att
beklaga att zambiern var väl diplomatisk vid sitt besök.

Idag har polisen arresterat 45 personer och situationen är
helt omöjlig. Salisbury arbetar med frågan. Problemet med
ID-korten blev löst eftersom det visar sig att det är olagligt
att bära parti kort i Rhodesia, och sedan i onsdags har inga
flyktingar dessa kort med sig från Zambia.

På natten kom flera flyktingar, som var rädda för poli
sen, till min kollega och mig och ville att vi omedelbart
skulle köra dem till Zambia i vår bil. Tyvärr kunde vi inte
göra det, med resultat att tre personer som polisen hade på
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Uppropet kan börja

sin lista flytt från lägret i skydd av mörkret. Polisen börjar
tala om skärpt bevakning. Här som redan finns så mycket
beväpnat folk! Lägret börjar allt mera få karaktären av
fångläger snarare än ett läger för civila flyktingar.

Själva förfaringssättet vid säkerhetskontrollen är värd
sitt eget kapitel. Flyktingarna radas upp med ryggarna mot
en mur. Ungefär 15 meter därifrån sitter en vit polis och
ropar upp deras namn efter kopior på de handlingar varje
flykting har. Så får då flyktingen gå fram och hämta sitt
papper. Under promenaden fram måste han ta av sig mössa
och eventuella glasögon för att lättare kunna kännas igen
från de fotografier poliserna har bakom de svartmålade
fönstren. En liten diskret knackning på fönstren och flyk
tingen får inte sina papper utan beordras att sitta på en
särskild plats. Samma förfaringssätt om hans namn finns på
polisens lista.

Den polis som sköter om utdelningen är utomordentligt
arrogant och om flyktingen skulle ha något "egendomligt'·
namn, avvikande klädsel eller gå "lustigt" bryter hela den
församlade vita styrkan ut i gapskratt. Flyktingarna vet att
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Att som dessa två bli hänvisade till vidare "utfrågning" kan kal/una
att innebära misshandel och tortyr

om de får sina papper är allt grönt och de kommer då att få
åka hem kanske redan idag. Om de inte får det däremot vet
de att de kanske kan förvänta sig misshandel, el-chocker
eller dylikt. Papperet är viktigt och flyktingarna är spända.
Polisen utnyttjar denna spänning och låtsas ibland att de
ska få papperet och sedan tar han tillbaka det för att sedan
ge dem det igen osv. i all oändlighet. Flyktingen bryts ner
mer och mer. Till yttermera visso hävdar polisen att han
kan se på folk, deras gång, hur de håller blicken, kropps
hållningen etc. om de fått militärutbildning eller inte. Hela
situationen är ytterst förnedrande för flyktingarna. Jag har
diskuterat förfaringssättet med polisen men de bryr sig inte
ett spår om vad vi säger. De enda, vars ord har någon
verkan, är deras överordnade. Här förekommer j detta
starkt hierarkiska samhälle det sedvanliga sparkandet ned
åt och smilandet uppåt. För att lägga ytterligare lök på
laxen vad gäller flyktingarnas förnedring går en f.d. engelsk
polis omkring med en käpp och hötter åt folk och skriker
och väsnas, lägger j dagen vad som kallas verkliga "kor
pralsfasoner" .
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Transportfrågan är fortfarande olöst, men utflyttningen
kan hållas vid liv genom lastbilstransporter. Den vite repre
sentanten från socialdepartementet lämnar GRM idag och
lämnar över till en afrikan. Får se hur det går, med tanke
på att de vita här knappast kommer att acceptera att en
afrikan står som officiell chef för verksamheten.

Lördag 9 februari

Idag rapporteras att tre bensinbomber kastats mot ZA
NU(PF)-ledares hem i Salisbury. Den senaste tiden har
rykten gått om att kanske Nkomo och Muzorewa skulle
bilda en allians inför valet. Nkomo säger nu att detta är
alldeles uteslutet, medan andra ledare för hans parti säger
att detta inte får uppfattas som om dörren för ett sådant
samarbete stängts helt.

Här i lägret har allt varit lugnt och fridfullt, eftersom det
inte kom några flyktingar igår som skulle gå igenom hela
apparaten idag. Transportfrågan är fortfarande olöst men
det gick ändå bra för dagen. Hela lägret var tömt på flyk
tingar när dagens busslaster av sammanlagt 536 man anlän
de. Jag är fortfarande säker på att vi kunnat ta emot flyk
tingar även igår.

Jag har nu fått mig berättat varför det inte kommer flera
flyktingar åt gången. Den rhodesiska polisen säger att man
inte kan bevaka flera än nio bussar under transporten från
Victoria Falls till lägret i GRM. Så kan man ju också aktivt
motverka att så många flyktingar kommer hem.

Vi hade besök idag aven major från Nya Zeeland som
ingår i Samväldets fredsövervakande styrkor. Han hade
fått i uppdrag att besöka lägret och deltaga i säkerhetskon
trollen av flyktingarna. Andra representanter från dessa
styrkor skall sitta med när flyktingar som arresterats skriver
under sina "bekännelser". Det kanske kan vara till någon
nytta. Jag vet bara inte riktigt hur en flykting ska kunna
skilja en vit soldat från en annan. Att han har en vit
armbindel kanske inte uppmärksammas. Att de skall sitta
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med under säkerhetskontrollen tror jag blir bra, även om
min kollega här är mera tveksam. Det är naturligtvis inte
den bästa lösningen men alla steg mot en förbättring av
situationen är välkomna. Diskussionerna om arresteringar
na har lett till att PF i Zambia velat skjuta upp repatriering
en tills hela frågan om militär personal resp. personal med
militär utbildning klarats upp. Den zambiska regeringen
uppges dock ha sagt nej till detta förslag.

Polisen berättade för mig idag att det finns sammanlagt
tre armeenheter om 30 man vardera i buskarna runt lägret.
Allt för att kunna ingripa om stridigheter skulle blossa upp
igen. Ingen av oss andra hade en aning om deras närvaro,
och det är troligen någonting vi inte kan göra något åt.

Söndag 10 februari

Lord Soames varnar återigen Mugabe för den otillåtna
politiska påverkan som hans soldater sägs syssla med. Han
varnar för att om inte detta upphör kan han komma att
vidtaga drastiska åtgärder. Vari dessa drastiska åtgärder
skulle bestå är svårt att veta. Kanske avstängning från att
deltaga i valet, åtminstone i vissa områden? F.n. går det ut
dagliga uppmaningar i radio från ZANLAs befälhavare,
Rex Ndongho, att man skall lägga ned vapnen. Sändningar
na går både på shona och ndebele.

Mugabe har i dagarna lämnat in en rapport till guvernö
ren där han framlägger anklagelser mot både Muzorewas
auxilliaries och säkerhetsstyrkorna. Guvernören har låtit
meddela att man skall titta på rapporten och vidtaga åtgär
der där så är erforderligt, men avfärdar redan en stor del av
innehållet som"grundlöst nonsens".

Muzorewa fortsätter med sina anklagelser både mot Nko
mo och Mugabe och hävdar att de är styrda av ryssarna och
att Sovjet aldrig kommer att låta det fria Zimbabwe välja
sin egen väg om PF eller ZANU(PF) skulle vinna valet.
Ryssfaran är också någonting som ständigt återkommer vid
diskussioner med vita här i landet. Över huvud taget är
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VANe grundar sin valpropaganda på kraftig antikommunism
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A lruly rtee Ind democrItic govemmenl bis the we!rate or III the pcople It heart. Heålth is vet)
impottant rOt the welrlte or all citizens or OUt new country. and the fine health services or the past
will be testOte<! as quickly as possible. Clinics wiU be re-opencd. New c1inics will be built. New
doclors and nutses will be lrained 10 work with the people. Out nation will be heahhy and happy.
True rreedom means Ihe heaJlh of every man, woman and child will be weil looked attet
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Beväpnade vakter bevakar flyktingarnas ankomst och hemfärd

antikommunistpropagandan av sådant slag, främst från
UANC, att den får McCarthyismen i USA att framstå som
ett under av objektivitet och sakkunskap.

Idag tog polisen "endast" tre personer. Poliserna själva
tolkar detta som att man äntligen "lyckats lära zambierna
en läxa". Representanten från de fredsövervakande styr
korna som var här igår, kom åter idag, tittade i tio minuter
och lämnade sedan.

Vi hör idag rykten om att det kanske inte finns så mycket
flyktingar kvar i Zambia som man trott. Det finns förstås
ett intresse för Zambia att överskatta antalet flyktingar
eftersom bidragsstorleken från bl.a. FN är avhängigt anta
let. Att överdrifterna skulle vara så stora står dock utanför
möjligheternas gräns. Ryktena (tysta) säger också att de
flyktingar som finns kvar i Zambia inte längre är så intres
serade av att återvända före valen, på grund av rapporterna
om arresteringar och misshandel. Nkomo har sagt klart
ifrån att små barn och deras vårdnadshavare ska stanna i
lägren i Zambia till åtminstone sex månader efter valet.
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Detta för att ge situationen en chans att "sätta sig", så att
man riktigt kan bedöma hur säkert det är för dem att
återvända.

Idag återvände 15 stycken av de flyktingar som tidigare
arresterats till lägret. Det var väl i och för sig bra, men
varför tog polisen dem över huvud taget? Poliserna själva
säger att "katterna" (sydafrikanskt nedsättande namn på
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afrikaner) har så lika namn att "det kan inte f-n veta vem
som är vem". De har alltså ytterst vaga grunder för vilka de
plockar ut. Det blir så mycket mera upprörande, eftersom
de för oss tidigare förklarat att de med bestämdhet vet
precis vem som gjort vad i vilken situation och under vilken
tid. Rent nonsens alltså.

En av de återvändande flyktingarna berättade att han
utsatts för misshandel och tortyr med el-chocker mot köns
delarna. Vi intervjuade samtliga återvändande men de öv
riga hade ingenting speciellt att rapportera, mera än ganska
vanligen förekommande hot om misshandel och repressa
lier om de inte "bekände" att de var "terrorister". Ringde
in rapport till Salisbury som lovade ta upp saken med
guvernörens kansli. Fick höra då att engelsmännens reak
tion på pressens frågor vad man tänkte göra åt den påståd
da tortyren var "vi har redan gjort mycket. Tortyr är nume
ra förbjudet." Det var ju upplyftande.

Polisen här i lägret säger sig vara oroad över de politiska
påtryckningar som flyktingar härifrån gör sig skyldiga till
ute på Rhodesias landsbygd. Man säger sig veta att många
hotar folk med att de måste rösta på Nkomo eller bli
dödade.

Måndag 11 februari

Idag rapporteras om ett andra försök att spränga Mugabe i
luften. Nu gällde det en fjärrkontrollerad sprängladdning
som blåste i luften precis bakom Mugabes bil.

Idag har Soames vidtagit en av de "drastiska åtgärder"
mot ZANU(PF) som han hotade med häromdagen. Han
har uteslutit en av partiets toppmän, Enos Nkala, från allt
vidare politiskt arbete i offentliga sammanhang. Han får
dock stå kvar på vallistorna. Anledningen till uteslutningen
är att han i offentliga sammanhang skall ha utövat otillåten
politisk påtryckning, bl.a. genom att säga att om inte ZA
NU(PF) vinner valet kan kriget komma att fortsätta. Mu
gabe svarar med ett hårt angrepp på Soames och beskyller

64



honom för politisk partiskhet, och för att konsekvent mot
arbeta ZANU(PF)s valarbete. Han säger vidare att om
Soames fullföljer sina intentioner om att kanske utesluta
ZANU(PF) från valdeltagande i vissa distrikt, kan detta
komma att innebära att kriget blossar upp igen.

Här i GRM har polisen börjat köra hårt igen. Idag arres
terades 28 personer. "Vi som trodde att vi lärt zambierna
och PF en läxa", säger polisen. Vi fick också höra idag att
16 flyktingar som arresterats här i lägret nu sänts tillbaka
till Zambia. De har alltså av polisen klassats som militär
personal. Tyvärr intervjuades de inte av våra kolleger på
Zambiasidan, och nu är de spridda för Zambias alla vindar.
Återsändandet satte dock sina spår. De 16 kom i tillfälle att
möta de flyktingar som väntade på transport in i Rhodesia i
morgon. De har uppenbarligen berättat hur polisen be
handlat dem, med resultat att 300 personer beslutat sig för
att inte komma hit innan valet, utan har nu återvänt till
Lusaka. Det var ju bra att de fick ordentliga informationer
att grunda sitt beslut om frivillig repatriering på, men upp
gifterna som de återvändande lämnade måste ha varit såda
na att vi säkert skulle kunnat använda dem mot militären
och polisen här. Synd att ingen intervjuade dem.

Nicholas Morris var här även idag tillsammans med en
representant från guvernörens kansli. De hade tagit med
sig en brittisk polisrådgivare och dessutom kom en hög
representant från det zambiska utrikesministeriet. Zam
biern var irriterad och ställde guvernörens representant
mot väggen. Han ville ha reda på vad engelsmännen gjorde
för att stoppa de missförhållanden som råder. Han anklaga
de dem för att inte ta i med saken, och därigenom äventyra
hela operationen. För deras del, sa han, kan man naturligt
vis behålla flyktingarna i Zambia till efter självständigheten
eftersom man redan härbärgerat dem så många år, men
detta är en dålig lösning eftersom engelsmännen skulle
kunna göra någonting bara de beslutade sig för att göra det.

Polisrådgivaren fick alla detaljer angående den torterade
flyktingen vi intervjuade igår, och gick omedelbart därpå ut
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till poliserna och bad dem sluta misshandla flyktingarna!
Det är naturligtvis ett sätt att gå tillväga, men jag tror
säkert att det skulle finnas mera effektiva sätt. Nåja, detta
tillvägagångssätt resulterade i att polisen blivit mera miss
tänksam mot mig och min kollega och idag har de hotat
arrestera mig för andra gången. Någon effekt har i alla fall
våra klagomål haft för idag beslutade polisen att den f.d.
brittiske polisen som varit speciellt otrevlig mot flyktingar
na, inte vidare skulle ha med flyktingarna att göra, utan
kommer från och med idag att sitta i ett rum och sortera
papper.

Vi har haft många intressanta diskussioner med de afri
kaner som arbetar här, dels från kyrkorna, dels från social
departementet och hälsoministeriet. De berättar att det
under kriget var vanligt att soldater (afrikanska) ur armens
elitförband, de s.k. Grey Scouts och Selous Scouts, ofta
klädde ut sig till gerillasoldater och gav sig in i byar och bad
att få mat. Om de inte fick mat hotade de byinvånarna tills
de fick det. Det vanligaste var dock att byborna glatt gav
dem mat, eftersom de trodde soldaterna var frihetskämpar.
Omedelbart efter måltiden begav sig så soldaterna tillbaka
till sina förband och och beordrade dem att bränna byn och
jaga bort människorna, sprida boskapen etc. Allt för att de
givit mat åt "terrorister", eller klarare, skulle ha gjort det.
Man uttrycker stark oro över vad dessa "scouts" håller på
med. Ingen tycks veta var de finns. Samma visa rörande
auxilliaries. Auxilliaries tycks ha ställt till mycket problem
på landsbygden både tidigare och nu. Man tror vidare inte
ett ord på tidningarnas och radions rapporter om dessa
ideliga övergrepp från gerillasoldater på landsbygdsbefolk
ningen. De säger att naturligtvis förekommer det över
grepp även från dessa grupper, men i de flesta fallen torde
det röra sig antingen om en förvanskning från massmedias
sida, eller också rör det sig just om förklädda auxilliaries
eller reguljära soldater i den rhodesiska armen. De har
inget som helst förtroende för engelsmännen, eftersom de
ras närvaro inte inneburit någon förändring av säkerhetssi-
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tuationen på landsbygden. "De är här bara för att tjäna
sina egna syften. De tycker att Rhodesia är vackert, och det
påminner dem säkert om fornstora dagar då England hade
många kolonier, där man kunde spela cricket året runt,
hade privata klubbar och kunde dricka gindrinkar i solned
gången. Vi vet att Soames är i landet, men vi märker det
inte."

Mina diskussioner med de vita angående exempelvis
auxilliaries ger naturligtvis helt andra perspektiv. De pratar
mycket gott om dessa soldater och påpekar hur de är nöd
vändiga för återuppbyggnaden av landsbygden som blivit
förstörd under kriget. Att de skulle göra sig skyldiga till
övergrepp ställer de vita sig helt oförstående till, liksom till
möjligheten att någon skulle kunna utge sig för att vara
gerillasoldat för att kasta skulden på exempelvis ZANLA.
Indoktrineringen fungerar tydligen bra.

Tisdag 12 februari

Den f.d. premiärministern Garfield Todd som anhölls här
omdagen för att han undanhållit polisen information om
"terrorister" frigavs igår. Han arbetar f.n. som rådgivare
till Nkomo, och kan komma att spela en viktig roll i sam
ordningen mellan PF och ZANU(PF) efter valet, om detta
skulle bli aktuellt.

Smith varnar åter de vita för marxism och kommunism,
och säger att om "terroristerna" börjar bråka igen ska man
inte tveka utan ta sitt vapen och ta upp striden. Mycket
märkligt att Soames inte säger någonting om detta. Enos
Nkala blev ju avstängd från allt politiskt arbete för uttalan
den som var betydligt mildare än Smiths.

Polisen hävdar att man inte har några spår efter de
personer som utlöste bomben mot Mugabe i förrgår. Enligt
militärens rapporter börjar nu "terroristernas" aktiviteter
komma upp i samma omfattning som innan eld upphör
avtalet trädde i kraft i början av januari.

Idag återvände 19 personer från fängelset i Wankie till
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GRM. De hade sålunda förklarats vara flyktingar av poli
sen. Jag och Andrew intervjuade dem samtliga. Fyra av
dem rapporterade om tortyr och misshandel medan de
övriga endast utsatts för hot. En av de intervjuade berättar
så här:

"Jag kom till GRM den 7 februari. Polisen frågade mig
om jag hade fått någon militär utbildning eller inte, vilket
jag sa att jag inte hade fått. Då sa polisen att de visste att
jag hade genomgått militärutbildning och att jag skulle
erkänna det, annars skulle en man som kallades George
Mboro (Mboro är ndebele för penis och George Mboro är
ett tämligen välkänt "smeknamn" på den elektriska maskin
som används vid tortyr) få mig att erkänna. Två av mina
vänner och jag transporterades sedan med en landrover till
ett hus en bit ifrån lägret. Polisen sa hela tiden att vi skulle
tala sanning och att om vi inte gjorde det skulle de tvinga
oss. Först torterades mina två vänner med el-chocker. Poli
sen tvingade sedan av mig min skjorta, band den runt mina
ögon och tog av mig byxorna. De tvingade mig att sitta ned
på en stol där de bakband mina armar och tvingade isär
benen på mig. Poliserna kopplade sedan fast några kläm
mor dels på låren och dels på penis. Fyra gånger släppte de
på elektriciteten, och hela tiden tjatade de på att jag skulle
erkänna att jag fått militärutbildning. Det gjorde vansin
nigt ont, så till slut erkände jag att jag fått militärutbildning
trots att jag aldrig fått det, eftersom jag är sjuklig. Polisen
försökte då få mig att berätta om en annan person i grup
pen, men jag visste ingenting, och då sparkades jag. Sedan
tog de oss till Wankie och där hände ingenting särskilt."

En annan av flyktingarna berättade att polisen kramat
hans könsorgan så hårt att det runnit blod ur hans penis,
sparkat och slagit honom.

Tydligen har polisen försökt använda sig av de redan
torterade för att skrämma andra att "erkänna" sin "terro
ristutbildning" . Detta förfaringssätt tycks också ha funge
rat i vissa fall. Polisen hade också sagt att de som fått
militär utbildning och erkände detta skulle skickas till upp-
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samlingslägren för gerillasoldater, medan de som polisen
"visste" hade genomgått utbildningen, men inte erkände,
skulle skickas i fängelse. Med kunskapen om vad som kan
hända en afrikan i rhodesiska fängelser är det ganska natur
ligt att man "erkänner".

Vi meddelade vårt kontor i Salisbury vad de återvändan
de berättat, samt att vi lätt kunde identifiera de poliser som
enligt flyktingarnas beskrivningar hade varit mest aktiva
vid tortyren.

Jag tog också tillfället i akt att diskutera lite med polisen
här, frågade dem om de visste vem George Mboro var.
"George vem då? Har aldrig hört talas om honom. Är det
någon härifrån lägret?" etc. Naturligtvis helt oförstående
men kanske de blir något försiktigare. Undrar just vad som
händer alla de övriga som fortfarande sitter kvar i Wankie.
Just nu sitter där ca 80 stycken. Allt som allt har polisen
tagit 128 personer härifrån.

Lämpligt nog fick vi idag besök av ytterligare en brittisk
polisrådgivare. Hans första kommentar var: "Vilket fantas
tiskt land detta är. Och ingen rasism heller. Jag har aldrig
sett så lyckliga och artiga afrikaner i hela mitt liv", och
mycket mera i samma stil. Jag fick inte någon större lust att
berätta för honom om de intervjuer vi idag gjort. Dem får
han väl få reda på från sina överordnade. Det är tråkigt att
se de här brittiska attityderna. De faller så väldigt väl in i
den vita rhodesiska jargongen, och av dem jag träffat står
det klart att man verkligen sympatiserar med de vita här,
och i tysthet stöder deras strävanden.

Eftersom 300 personer återvände igår direkt från Li
vingstone till Lusaka kom det endast 200 flyktingar hit
idag. Den polis som svarar för namnuppropet visade sig
idag vara i högform. Hoten haglade och han lade ner myc
ket energi på att skrämma upp de flyktingar som kommit.
Han berättade också för mig att det var tur för de 300 att de
inte kom hit, för han "visste" att det rörde sig om två fulla
ZIPRA-kompanier.

I övermorgon ska de vita i landet gå till val för att välja
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20 representanter av parlamentets 100, som enligt Lancas
ter House-överenskommelsen tillkommer den vita minori
teten. Många vita jag talat med säger att de inte är det
minsta intresserade av att rösta. "Det spelar ingen roll för
valresultatet. Huvudsaken är att vi får 20 platser, och det
har vi ju redan, vare sig vi röstar eller inte, så varför
rösta?"

Onsdag 13 februari

Lord Soames går vidare. Han har nu försett sig med laglig
rätt att utestänga vissa partier från valdeltagande i vissa
distrikt om inte det otillåtna politiska våldet upphör. Han
ger partierna 10 dagar på sig att "ställa saker och ting i
ordning". Mugabe går omedelbart till motattack, eftersom
det knappast finns några tvivel om att det i första hand är
ZANU(PF) Soames avser, och säger att hans parti inte
kommer att finna sig i att uteslutas ur något valdistrikt.
Han återupprepar sina anklagelser mot auxilliaries och sä
kerhetsstyrkorna, och säger att britterna ännu inte reagerat
på de anklagelser han (Mugabe) riktat mot dessa styrkor
tidigare. Britterna å sin sida hävdar att Mugabe anklagat
auxilliaries och säkerhetsstyrkorna därför att dessa försökt
hindra ZANLA att bedriva politiskt våld på landsbygden.

Fortfarande "vet" polisen ingenting om vem som försökt
mörda Mugabe. De tre personer som anhölls i samband
med det första bombattentatet mot Mugabes hus har ännu
inte hörts, enligt rapporterna.

Beskyllningarna mot ZANU(PF) och ZANLA har nu
tagit sig rent groteska former.

Det står nu klart att man kommer att inkalla i stort sett
samtliga vapenföra vita män över valet. Allt för att överva
ka säkerheten.

Det kommer inga flyktingar idag till GRM, och inte
heller några i morgon. Rykten säger att Zambia och PF
beslutat sig för att inställa operationen, alltså hela 12 dagar
innan den egentligen skulle upphöra.
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Daily Mail, den största zambiska tidningen, tar idag på
ledarplats upp frågan om flyktingarnas behandling i Rho
desia, och går mycket hårt åt engelsmännen. Särskilt ankla
gar man engelsmännen för att inte ta itu med frågan om
tortyr och misshandel. Vissa överdrifter finns i artikeln,
som ex. påståendena om att många flyktingar som lämnat
GRM aldrig kommit hem utan dödats på vägen av auxillia
ries. Några sådana uppgifter har inte vi.

Vi åkte upp till Victoria Falls för att närmare diskutera
den uppkomna situationen och fick där reda på att en
flykting insjuknat under transporten mellan Lusaka och
Livingstone, och senare avlidit. Dödsorsaken har fastslagits
till tyfus. Detta skulle naturligtvis kunna innebära att man
från rhodesisk sida skulle kunna stoppa repatrieringen av
hälsoskäl. Våra rapporter säger dock att man inte sett spår
av sjukdomen i något annat fall, och att den smittade inte
hunnit använda några toaletter i lägret i Livingstone.

Vi har idag fått svar från guvernörens kansli, där man
säger att UNHCR inte får besöka de flyktingar som sitter
fängslade i Wankie, men att man skall göra en utredning
om den påstådda tortyren och misshandeln.

Det tycks vara klart att de enda flyktingar som fortfaran
de skall komma till Rhodesia från Zambia är 75 stycken på
fredag. Anledningen är rapporterna om misshandel och
tortyr och över huvud taget den förnedrande behandling
nästan samtliga utsätts för i GRM.

En naturlig undran från vår sida är: Har vi egentligen
gjort någon nytta? Vi klarar i alla fall inte av att garantera
flyktingarna skydd och säkerhet. Det står klart. Våra afri
kanska kolleger från socialdepartementet och hälsoministe
riet säger dock att om inte FN varit närvarande skulle
situationen varit mångdubbelt värre. Många skulle ha dö
dats eller helt enkelt försvunnit. Jag är böjd att hålla med
dem, särskilt efter att ha sett hur lite britterna egentligen
bryr sig om hela frågan. De uppvisar endast en begynnande
irritation över FNs klagomål. Mera tveksam till vår närvaro
blev jag idag efter det att en vit polisman vid gränsen
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skämtsamt sade att man egentligen borde vara tacksam mot
FN som hjälpt polisen att ta fast så många "terrorister".
Vare sig britterna eller de vita rhodesierna tycks på allvar
inse att Rhodesia nu är en kronkoloni, av samma typ som
Hongkong, till England och att England var en av de stater
som 1951 undertecknade resolutionen om flyktingar i FN.

Vi har inte fått rapporter om några arresteringar från
Mo<;ambiquesidan eller från Botswana. Jag skulle tro att
man inriktat ett speciellt intresse för Zambiaflyktingarna
mycket därför att ZIPRA är organiserat mera som en re
guljär arme än ZANLA. Detta gör det lättare för polisen
att identifiera enheter och personer. Vidare säger polisen
att man betraktar ZIPRA-soldaterna som bättre utbildade
än ZANLA-kämparna. De är dessutom modigare, påstås
det. De vita påpekar gärna att Matabelefolket är nära
besläktat med den en gång så krigiska stammen Zulu.
Säkerligen spelar också nedskjutningen av två Viscounts
1977 en stor roll. Där dödades över 100 vita, och detta vill
man utkräva hämnd för. Kanske är det också så att polisen
i Toronto är listigare än polisen i GRM? Kanske man helt
enkelt inte arresterar någon därför att då får FN reda på
det och börjar bråka? Kanske man i stället ringer ut till de
olika distrikten och säger "Nu kommer den och den terro
risten, arrestera honom!"?

Torsdag 14 februari

Den nyhet som upptar den största och viktigaste platsen i
tidningarna idag är att engelsmännen beslutat ta hit 500
brittiska polismän, s.k. bobbies, till valet. Deras uppgift
skall vara att finnas till hands vid valplatserna och se till att
allt fungerar enligt reglerna. Dessutom förväntas de vaka
över valurnorna under nätterna, och medfölja transporten
in till Salisbury där rösträkningen skall äga rum. Eftersom
bobbies ju traditionellt är obeväpnade så kommer de säkert
att utgöra ett behagligt avbrott mot alla andra vita i landet,
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speciellt då dem i uniform. Jag tycker det verkar vara ett
klokt drag från engelsmännens sida.

Tanzanias president Nyerere har uttryckt förhoppning
om att FNs generalsekreterare Kurt Waldheim ska inbju
das till valen. Nyerere och de andra presidenterna för
frontstaterna Tanzania, Zambia, Botswana, Moc;ambique
och Angola har tidigare vid flera tillfällen uttryckt sin kritik
mot lord Soames och ställt sig tveksamma till om valen
kommer att bli rättvisande och fria.

En nyhet som fått en förhållandevis undanskymd plats i
tidningen, är att Nkomo och Mugabe haft ett möte. De är
mycket förtegna om vad mötet handlade om, men vad som
än avhandlats måste fastslås att detta är det första (offi
ciella) mötet mellan de två sedan Mugabe återkom till
Rhodesia. Det kanske är en trevare till en förestående
koalition? Det är i alla fall vad man måste utgå ifrån att
mötet behandlade, och det torde i vilket sammanhang som
helst vara en stor nyhet, men här får den träda tillbaka för
nyheter om prisökning på elkraften och annat.

Både Nkomo och Mugabe kritiserar idag starkt Soames
självpåtagna rätt att utesluta partier från att ställa upp i
valet i vissa distrikt. Soames kritiserar å sin sida Mugabe
för att det i vissa områden är helt omöjligt för andra partier
än ZANU(PF) att bedriva politiskt arbete. Sithole hamrar
på med sin begäran till Soames att uppskjuta valet. Soames
har ännu inte reagerat på det kravet.

Som vanligt är nyheterna sprängfyllda av berättelser om
terrordåd som i de flesta fallen skall ha begåtts av ZANLA.
Om inte ZANLA direkt beskylls kan man också göra om
skrivningar typ "i ett av ZANLAS tidigare aktivitetsområ
den" , eller "med kommunisttillverkade vapen".

Att de vita idag går till val tillsammans med färgade och
asiater går ganska spårlöst förbi i nyheterna.

Jag var ute och festade lite med poliserna vid GRM.
Väldigt vad de blir talföra när spriten flödar. In vino veri
tas? Visst vet de vad, eller vem, George Mboro är. Visst.
De berättar glatt om hur den fungerar och kan användas.
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De säger också att de skall försöka få den kvinnliga afri
kanska polisen i lägret förflyttad eftersom hon är lite för
förtjust i att använda George Mboro på flyktingarna. De
försöker alltså lägga skulden på henne. Ingen av de flyk
tingar vi intervjuat har påstått att hon skulle varit närvaran
de vid tortyren. Tvärtom har de utpekat, eller snarare
beskrivit andra, både vita och svarta poliser. Det talas
vidare mycket om terrorister. Man försöker övertyga mig
om alla de hemska dåd som dessa begått och vilka grymhe
ter som försiggår ute i buskarna. Säkert ligger det en del
sanning i deras berättelser, men informationen blir oerhört
ensidig. De berättar också mycket och glatt om "kontak
ter" de haft med "terroristerna" under kriget. Man vältrar
sig i detaljer om skottväxling och blod. I denna soldat- och
polisvärld mäts tydligen mycket av manligheten i muskler
och vapen. Men det är kanske ingenting speciellt för de
rhodesiska poliserna och soldaterna?

Fredag 15 februari

Så har det då hänt. Soames har uteslutit ZANU(PF) från
att bedriva någon som helst politisk verksamhet i två valdi
strikt, Hippo Valley och Triangle, två välkända ZA
NU(PF)-fästen. Soames har alltså verkställt ett beslut som
grundar sig på att han själv och den brittiske administratio
nen bedömer läget så pass allvarligt. Möjligen har han rätt i
det här fallet, men i alla övriga fall, och varför då inte även
detta, tycks britterna ju basera sina aktiviteter på informa
tion som man får från den rhodesiska administrationen och
kanske speciellt från den rhodesiska militären. Hela Lan
caster House-överenskommelsen bygger på den förutsätt
ningen att det antagligen skulle finnas en neutral rhodesisk
administration eller åtminstone att britterna skulle ha kraft
och vilja att slå igenom en icke-neutral administration.
Båda dessa antaganden har visat sig felaktiga.

En händelse i Salisbury idag kan ha visst intresse. Två
kyrkor utsattes för bombattentat, varav den ena mitt fram-
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för Salisburys största hotell där journalister och utländska
besökare bor. Samma kväll sprängdes en bil i luften med
två personer i. Troligen exploderade en bomb i händerna
på tillverkarna, vilket ju är ganska vanligt och känt, inte
minst från Nordirland. En högt uppsatt polisman säger,
trots att man inte har några spår av förövarna, att han tror
att explosionerna orsakats av kommunisttillverkade land
minor. Genom detta uttalande leder han direkt allmänhe
tens misstankar mot ZIPRA eller ZANLA. Han säger
vidare att han tror att en av bomberna egentligen var
avsedd för hotell Monomatapa. Kanske detta är ytterligare
ett led i en strävan att sprida skräck, denna gång speciellt
riktad mot utlänningar i staden?

Att partiet Rhodesian Front tog alla vita platserna i
parlamentet ägnas ingen större uppmärksamhet.

En grupp ur de rhodesiska säkerhetsstyrkorna har tydli
gen etablerat ett fäste i en s.k. buffertzon utanför ett upp
samlingsläger för ZANLA-soldater. Gerillasoldaterna
hade omedelbart börjat beskjuta fästet, tills samväldets
fredsövervakande styrkor ryckte in och såg till att säker
hetsstyrkorna förflyttade sig. Buffertzonen skall enligt
överenskommelsen vara helt tom på beväpnat folk.

Mugabe förnekar att hans parti skulle hindra något annat
parti från att bedriva politiskt arbete i vissa områden, och
upprepar, jag vet inte för vilken gång i ordningen, att
Soames och britterna inte är opartiska utan tämligen öppet
stöder Muzorewa och förföljer ZANU(PF). Att döma av
mina egna intryck så är denna anklagelse mot engelsmän
nen bara alltför sann.

Idag kom så de sista 75 flyktingarna från Zambia. De var
alla påtagligt nervösa, vilket ju är naturligt med tanke på de
rapporter som strömmat in. Nervositeten har rent allmänt
ökat och allt fler har kommit till oss på nätterna med
begäran om att få bli transporterade tillbaka till Zambia.
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Lördag 16 februari

Stora problem idag vid säkerhetskontrollen i GRM av de
75 som anlände igår. Vi hade besök aven brittisk major
som ingick i de fredsövervakande styrkorna, och hans första
kommentar när han fick syn på flyktingarna var: "De här
ser då inte ut som några flyktingar!" Poliserna såg glatt
överraskade ut och höll med. De har flera gånger påpekat
att en flykting ska se ut på ett visst sätt, och man har hämtat
sin information från bilder på båtflyktingarna från
Vietnam. Alltså ska en flykting helst vara sjuk och utmärg
lad, ha trasiga kläder, om möjligt bäras in på bår, och inte
ha något bagage.

Han får i alla fall inte vara så oförskämt frisk som dessa
flyktingar är. Inte heller får han ha hela kläder och se
välnärd ut. Majorens andra kommentar gjorde polisen än
nu lyckligare: "Hur kan ni vara säkra på att de här inte är
zambier som försöker ta sig in i landet för att terrorisera
och delta i valet?" Min och min kollegas starka reaktion på
hans uttalanden fick honom att stammande och rodnande
förklara att han ju aldrig varit ute förr, att han ju sett bilder
på flyktingar i Sydöstasien etc. etc. Ibland undrar jag vad
det är för folk britterna låter representera sig här i landet.
Situationen blev inte bättre av att några flyktingar hade
brittiska pass, vars giltighet för länge sedan gått ut. De var
personer som innan 1965 lämnade Rhodesia för att arbeta i
Zambia eller för att studera. När sedan situationen utveck
lade sig som den gjorde i Rhodesia valde de att inte komma
tillbaka. Enligt representanten för inrikesministeriet skulle
dessa personer skickas tillbaka till Zambia för att sedan ta
sig tillbaka den vanliga vägen, alltså via passkontroll etc.
Bakgrunden var att man inte kunde betrakta dem som
flyktingar eftersom de inte flytt från landet. Den brittiske
majoren höll med om denna definition av flyktingar, och
tyckte det vore lämpligt att sända tillbaka dem. Vi påpeka
de gång på gång att det inte var fråga om hur de ville
definiera en flykting. Det fanns en definition godtagen av
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FNs medlemsstater 1951, av vilka England är en. Enligt
den definitionen måste också en person som väljer att inte
återkomma till sitt land på grund av rädsla för repressalier,
eller för den allmänna situationens skull, betraktas som
flykting och behandlas därefter. Rhodesia är inte medlem
av FN och behövde alltså inte bry sig om FNs definition,
men nu är Rhodesia en koloni till England och då gäller
Englands medlemsskap. Majoren tyckte detta var knepigt
och vidhöll att detta inte var flyktingar, enligt hans uppfatt
ning. Till slut kunde han dock övertygas och även de med
pass släppas igenom. Några av dessa personer träffade vi i
Livingstone häromdagen och då gav de intryck av att vara
talföra, kraftfulla män. Nu, i den här situationen, kunde de
knappast förklara varför och när de lämnade Rhodesia.
Det finns verkligen mycket historia i denna förändring,
historia som en som ej varit delaktig kanske aldrig riktigt
kan förstå.

Engelsmännen har idag gått ut och sagt att alla påståen
den om tortyr och misshandel av flyktingar varit helt ogrun
dade. Detta har deras utredning visat.

Idag släpptes ytterligare 35 personer från Wankie och
sändes tillbaka till Zambia. Vi intervjuade dem samtliga
tillsammans med den zambiska polisen. Den zambiska poli
sens huvudintresse låg knappast på frågor kring behand
lingen utan var snarare ett sätt att säkerställa att de som
kom tillbaka var desamma som en gång lämnat landet och
inte några rhodesiska infiltratörer. Fyra av de 35 hade
utsatts för el-chocker och beskrev samma personer som de
tidigare intervjuade gjort. Hot om misshandel och "lindri
ga" typer av misshandel var legio. Några av flyktingarna
rapporterade att polisen i GRM sagt att de skulle arrestera
FN-representanterna, "ser du inte att de inte har några
vapen? Vi har vapen. Vi skall arrestera och vi skall också
arrestera Nkomo. Om du skriker skjuter jag dig" etc. etc.
Tyvärr besannades våra farhågor att de representanter från
de fredsövervakande styrkorna som skulle sitta med när
"erkännandet" lästes upp för den fängslade för att sedan
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signeras av honom, inte har igenkänts bland alla andra vita
uniformerade män. Tydligen har de inte heller gjort sin
närvaro känd på annat sätt. De flesta flyktingarna hävdar
att de tvingats skriva under "bekännelser" som var helt
lögnaktiga. Annars skulle de inte få lämna fängelset och
Rhodesia.

Mot bakgrund av att engelsmännen gått ut och sagt att
alla påståenden om tortyr och misshandel saknar grund,
kan det vara speciellt intressant att se hur flyktingarna
beskriver britternas utlovade "utredning". En brittisk po
lisrådgivare kom till Wankie-fängelset just när den nu aktu
ella gruppen flyktingar var i färd med att gå ombord på
bussarna för att återvända till Zambia. I närvaro av poliser
och fortfarande inne på fängelseområdet, samlade då den
ne rådgivare alla flyktingar och frågade dem i grupp, högt
och ljudligt: "Nå, hur har behandlingen varit här i Wan
kie?" Jag skulle vilja se den flykting som i den situationen
räcker upp handen och säger att han blivit torterad eller
misshandlad. Enligt meddelande från guvernörens kansli i
Salisbury grundar sig också britternas uttalande just på
denna polisrådgivares besök i fängelset. Jag förstår inte vad
de tänker på. Hur ogärna de än vill framstå som förda
bakom ljuset av den rhodesiska militären och polisen, mås
te det vara värre att bli avslöjade på detta sätt än att själva
göra en genomgripande utredning. Att vi meddelat att vi
kan namnge och peka ut några poliser som enligt uppgift
varit särskilt aktiva vid misshandel och tortyr tycks inte
intressera dem.

Det står nu klart att det inte kommer några flera grupper
med flyktingar från Zambia innan valet. Det betyder att vi
lyckats få in ca 4.500 personer, att jämföra med de 15
20.000 vi planerat.

Söndag 17 februari

Idag gör man sig i tidningarna lustig över det brittiska
beslutet att sända in obeväpnade bobbies till Rhodesia.
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Denna skämtteckning ur den rhodesiska tidningen Sunday Mail
visar de vitas reaktion över engelsmännens beslut att använda sig av
500 obeväpnade bobbies för att övervaka röstningen

Karikatyrteckningar och ironiska insändare varvar varand
ra. Särskilt skämtar man just med att bobbies ska vara
obeväpnade i detta farliga land, där afrikanerna hela tiden
tar död på varandra.

Den nyhet som överglänser alla andra nyheter idag är
berättelsen om tre flickor som misshandlats av ZANLA
därför att de tillhörde PF. De hade slagits, bränts och, i
tron att de var döda, begravts. Två av flickorna levde dock
och lyckades ta sig ur sina gravar. Verkligen en ruskig
historia. Undrar just hur många liknande historier tidning
arna egentligen skulle kunna berätta om terrordåd också
från andra partier och inte minst säkerhetsstyrkorna?

Det står idag klart att de två män som sprängde sig själva
i luften i en bil i Salisbury häromdagen var s.k. Selous
Scouts, alltså soldater ur kommandoförband tillhörande
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den rhodesiska armen. Det betyder förmodligen också att
det var de som sprängde kyrkorna i luften. Det slutliga
beviset var att registerhandlingarna för bilen de färdades i
tillhörde Selous Scouts. Förmodligen måste också andra
bevis funnits.

Enligt pressen är responsen dålig hos ZANLA för de
uppmaningar att lägga ned vapnen som riktats till dem från
deras befälhavare. Enligt nyheterna har endast ytterligare
250 soldater anmält sig till uppsamlingslägren.

Tillbringade dagen tillsammans med en av tjänstemän
nen från inrikesministeriet (vit), en både intelligent och
känslig person. Han har en skottskada som gjort honom
stelbent. Detta är resultatet aven strid han blev invecklad i
med gerillasoldater. Trots sitt kritiska sinne kan han inte
förstå diskussionerna om att pressen skulle vara censurerad
eller att urvalet av nyheter är bedrägligt. Han är helt upp
fostrad med kriget och hatar "terrorister". Han tror inte ett
ord av vad Mugabe nu säger ska hända om ZANU(PF)
kommer till makten. Han avfärdar påståendet om att det
var Selous Scouts som stått för bombattentatet i Salisbury.
Tragiskt på en i övrigt så balanserad person, men kanske
man inte kan förvänta sig förståelse eller nyanserat synsätt
aven som deltagit i kriget? Jag vet inte, för jag har aldrig
blivit skjuten i benet eller haft vänner som dött i krig. Det
är dock påtagligt att de vita tycks hata de svarta mycket
mera än de svarta hatar de vita. Kanske detta är fel, kanske
är det bara så att de svarta inte låtsas om sitt hat inför mig
som ju är vit?

På kvällen skjutsade jag hem några afrikaner till deras
stadsdel, speciellt avsedd för afrikaner och kallad African
Township. Vi stoppades två gånger av militärer som dock
blev påtagligt generade när de såg FN-emblemet och den
utländska registreringen på bilen.
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Måndag 18 februari

ZANU(PF) skulle igår haft stort politiskt möte i Bulawayo,
men på grund av mordhot uteblev Mugabe. I det tal som
lästes upp framhöll partirepresentanterna hur svårt det var
för dem att arbeta i landet. De var förföljda av myndighe
terna, och många av deras parlamentskandidater satt fängs
lade etc. Samtidigt med dessa uttalanden från ZANU(PF)
står det allt klarare att man från det etablerade maktskiktet
gärna skulle se en allians mellan Nkomo och Muzorewa.
Tidningarna är betydligt försiktigare i sina uttalanden gent
emot Nkomo än mot Mugabe.

En typisk nyhet idag är skriverierna om de zambier som
nu kommer över gränsen vid Kariba för att handla i de
rhodesiska affärerna. "Om detta är vad som händer i ett
land som utsatts för sanktioner, så ge oss då sanktioner",
uppges några tillfrågade ha sagt. På bilderna visas endast
vita personer, och man får förmoda att de stått för uttalan
dena.

Samväldets observatörsgrupp har idag varit i kontakt
med vårt huvudkontor i Salisbury och där blivit ordentligt
informerade om situationen och vilka svårigheter vi stött
på. De uppges ha sett mycket allvarligt på situationen,
speciellt rörande Zambiaflyktingarna, och skall skriva till
guvernören och avkräva en förklaring, eller åtminstone
uttrycka sitt intresse för frågan.

I pressen står det att vår chef i Salisbury sagt att om det
ska komma några flera flyktingar eller ej från Zambia nu,
beror helt på om Zambia och PF låter dem resa. Alltså
indikerar man en tvångssituation för flyktingarna. Detta är
ett klart felcitat enligt vår kollega, som upprört klagat och
släppt iväg nytt pressmeddelande.

En intressant liten berättelse fick jag idag höra aven
journalist i Salisbury. En av samväldets representanter som
kommit hit för att övervaka valen blev ute på landsbygden
tillfrågad aven pojke vad han gjorde där. När han förklarat
sitt ärende sa pojken: "Ja, valen ja. De ser jag verkligen
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fram emot." "Jaså men hur gammal är du?" "Jag är 14 år."
"Jamen då får du ju inte rösta." "Får jag inte? Varför inte
det? Det fick jag ju i förra valet?" Förra valet var alltså det
val som hölls i april 1979 då Musorewa vann. Varken
ZANU(PF) eller PF ställde upp. Mycket har diskuterats
om hur det valet egentligen gått till. Inte många har god
känt det som ett rättvisande och fritt val.

Enligt guvernörens kansli skickas idag de sista 40 flyk
tingarna som suttit inspärrade i Wankie tillbaka till Zam
bia. Det skulle innebära att det fortfarande finns fyra kvar.
Dessa sitter i fängelse i Bulawayo och skall enligt guvernö
rens kansli släppas snart. PFs advokat i Bulawayo är kon
taktad och inkopplad på fallet.

Tisdag 19 februari

En av topparna inom försvaret säger idag att våldet nu i
landet åter är uppe vid, och här och där till och med
passerat, den nivå man hade innan eldupphöravtalet sattes
i praktisk handling. Som vanligt är det först och främst
ZANLA som anklagas, medan man även från detta håll nu
börjar framhålla ZIPRAs relativa laglydnad, och därmed
skapa ett ökat förtroende för Nkomo. Från den 4 januari
fram till den 14 februari rapporterar man att av 230 brott
mot vapenstilleståndet står säkerhetsstyrkorna för två över
trädelser medan ZANLA anklagas för 81 samt ytterligare
32 i ZANLAs gamla operationsområden.

Den största och viktigaste nyheten idag är Mugabes ut
fall mot pressen som han anklagar för att vara fördomsfull
och ta ställning i första hand mot hans parti. Uttalandet får
en ganska undanskymd plats i tidningen och nämns ej på
radio.

Jag fick idag höra lite om vad som hände när de två
personerna sprängdes i luften i sin bil. Polisen, som snabbt
var på plats, hade triumferande hissat upp några flygblad ur
bilvraket. Dessa var skrivna på shona och innehållet var
sådant att läsaren skulle ges intrycket av att detta var
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ZANU(PF)-material. Några närvarande journalister som
talade shona tittade då på papperen och förklarade att
detta var skrivet på en sådan urusel shona att ingen shona
talande kunde ha skrivit dem. Till slut har nu i alla fall
militären erkänt att det rörde sig om Selous Scouts. Undrar
just i hur många andra fall det rört sig om samma försök att
kasta skulden på ZANLA, och där man lyckats?

I går sprängdes ett hus i Gwelo i luften av "okända
förövare". I huset hade så gott som samtliga partier kontor.

I morgon skall jag åka ned till Umtali och arbeta med
den repatrieringen. Allt tycks ha flutit något så när bra där,
bortsett från att man ideligen diskuterar antalet flyktingar
man kan ta emot här i landet.

Onsdagen 20 februari

Muzorewa säger idag som en varning till de övriga att
politiskt våld inte kommer att löna sig. Folk kommer att
rösta som de själva vill. Med den massiva satsning man har
i tidningarna på att informera de röstande att rösten är
hemlig och att ingen någonsin kan få reda på hur en enskild
individ röstat, finns det kanske goda chanser att Muzore
was ord blir sanna. Annars cirkulerar de egendomligaste
rykten om små svarta lådor uppsatta på långt håll från
vallokalerna varifrån man kan se hur folk röstar och många
andra saker. För att ytterligare inskärpa hos befolkningen
att rösten är hemlig och att man inte ska böja sig för
våldsamma politiska påtryckningar har Soames nu bestämt
att partirepresentanter inte ska få befinna sig inne i valloka
lerna. De får stå utanför men får inte bedriva politisk
propaganda. Deras närvaro är närmast att betraka som en
extra säkerhetskontroll över att ingenting händer med val
urnorna.

En schweizisk missionär slogs ihjäl igår av 15 personer.
Polisen säger att man inte vet vem som gjort detta, men
säger samtidigt att i samma område slogs tidigare en missio
när ihjäl av ZANU(PF)-anhängare. Alltså dras automa-
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tiskt tankarna åt ett bestämt håll.
Strukturen på tidningen The Herald ger anledning till

vissa reflexioner. Det verkar som om endast vita soldater
dör i armen. Det verkar som om endast vita människor
gifter sig. Det verkar som om endast vita människor ihåg
koms på födelsedagar och dödsdagar. Afrikaner förekom
mer på sportsidorna och i en och annan artikel. Förutom
naturligtvis när det gäller "terrordåd". Då är det afrikanskt
rakt igenom.

På vägen till Umtali stannade vi idag till vid en missions
station som ska fungera som tillfällig boplats för flyktingar
som inte har några hem. Inga flyktingar fanns där för
närvarande. Vi träffade däremot två irländska katolska
missionärer som berättade om kriget och "terrorismen" på
landsbygden. De förklarade att det mycket sällan var ge
rillasoldater som utförde terrordåd mot civila. Däremot var
auxilliaries och säkerhetsstyrkorna mycket aktiva och
plundrade och skrämde, misshandlade och skövlade.
Mycket av det som händer just nu och som tillskrivs gerilla
grupperna, framhöll de, rör sig egentligen om banditgäng
utan någon som helst politisk hemvist. Det är ganska natur
ligt att sådant växer fram i ett land där det finns vapen
överallt. Hur det än går i valet kommer säkert dessa grup
per att utgöra ett problem.

Det kändes konstigt att komma till mottagningslägret
Toronto utanför Umtali. Inga vapen! Inte ens poliserna
hade vapen inne på området! Otäckt att en sådan naturlig
sak som att det inte finns vapen i ett flyktingläger ger
upphov till glädje. Kollegerna på platsen berättade att det
enda problemet man haft har rört antalet flyktingar. För en
vecka sedan hade representanter från den mo~ambikiska

regeringen, rhodesisk polis, våra representanter, en repre
sentant från guvernörens kansli samt en representant från
det rhodesiska socialdepartementet ett möte. Efter mycket
krångel enades Mo<;ambique och Rhodesia om 650 perso
ner om dagen. Våra representanter accepterade inte denna
låga siffra. Efter detta möte har dock polisen beslutat helt
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Civila flyktingar eller fångar?

för sig själva att av dessa 650 får maximalt 400 vara män i
"militära åldrar". Detta har givit upphov till dagliga kon
troverser. I söndags tvingades exempelvis ca 100 flyktingar
under gevärshot tillbaka från Rhodesia ut i ingenmansland.
Mo<;ambique vägrade till en början ta tillbaka dem men
förbarmade sig över dem i hettan där de satt utan att få
vare sig mat eller vatten. Tydligen hade t.o.m. poliserna
blivit uppbragta över sin chefs beslut att rikta gevären mot
flyktingarna. En av dem yttrade: "This isn't cricket you
know." Våra representanter säger att lägret lätt kan ta
drygt 1.000 personer om dagen. Polisen är färdig med sin
säkerhetskontroll redan kl. 1 på dagen. Alla andra facilite
ter fungerar också. Den enda orsak som rhodesierna nu
anger till denna begränsning av antalet är den allmänna
säkerhetssituationen, och de har också fått med sig britter
na på denna förklaring, varför våra kollegers klagomål
klingat ohörda.

Just när vi kom till lägret visade det sig att man lyckats
"smuggla" in över 1.000 personer idag, eftersom polisen
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redan gått hem. Av dessa var kanske 300 män i "militära
åldrar" .

Ingen har arresterats här. Däremot fick vi höra att några
flyktingar misshandlats av auxilliaries vid Fort Victoria,
som är ett känt ZANU(PF)-fäste.

Det verkar vara en ganska spänd stämning här i Umtali.
Staden ligger i vad som tidigare varit ett av de hårdast
drabbade områdena, med ideliga sammanstötningar mellan
i första hand ZANLA och den rhodesiska armen. Härifrån
har också utvandringen av vita under kriget varit störst i
landet.

Minnena från kriget lever kvar i allra högsta grad. I
staden kör många civila fordon omkring med pansarplåt
och förstärkta rutor. Flera har satt små ställningar på var
sida av biltaket, där det monterats ett antal raketer som
kan avskjutas från en knapp inne i bilen.

Torsdag 21 februari

Idag meddelas att samväldesstyrkorna skall dras tillbaka
från sitt bevakningsuppdrag vid uppsamlingslägren för ge
rillasoldater. Ingen definitiv tidpunkt ges, men tydligen blir
det under tiden mellan valen och den 4 mars, då man
räknar med att släppa ut valresultatet.

Guvernören säger att alla politiska fångar nu är frigivna
ur rhodesiska fängelser men 1.500 sitter fängslade under
krigslagarna.

En av de konvojer som dagligen går mellan olika platser i
landet, som beskydd för civila fordon och personer, har
attackerats av ZIPRA och två soldater skadades lindrigt.

Nu anklagas ZANLA officiellt och i klartext för mordet
på den schweiziske katolske missionären. Med kännedom
om hur speciellt den katolska missionen under hela kriget
stått på gerillans sida, verkar det egendomligt att man
skulle mörda på det här sättet. Kanske rör det sig om
banditgäng?

Biskop Muzorewa går nu in i slutspurten av sitt valarbete
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och partiet skall hålla ett stort politiskt möte i Salisbury
under fyra dagar. Där skall serveras mat, och man skall
lotta ut bilar etc. Ett riktigt jippo alltså. I morgon börjar
mötet.

Nu börjar man kalla in alla reservister och över huvud
taget vapenföra vita män. De ska nu kläs upp i uniform och
tillsammans med de reguljära trupperna svara för säkerhe
ten vid valurnorna och runt i landet.

TV-nyheterna innehöll ett inslag som sade att Sydafrika
förklarat sig berett att gå in i Rhodesia med en militär
operation för att rädda de vita och hjälpa dem ut ur landet
om kommunisterna kommer till makten. Det är verkligen
ett provocerande uttalande, men markerar ju det intresse
som Sydafrika knyter till vad som händer här i landet. De
ekonomiska banden mellan de två länderna är starka, och
har förstärkts av sanktionerna. Frågan hur sanktionerna
slagit mot Rhodesia är naturligtvis intressant för fortsatt
internationell bedömning. Jag tror att de negativa reaktio
ner jag mött gentemot FN dels har en ekonomisk bak
grund, dels en psykologisk. Ur ekonomisk synpunkt tror
jag att det kanske blivit svårare för enskilda individer att
hitta samma varor som före sanktionerna, men detta har
mer än väl kompenserats av att landet självt tvingats produ
cera vad man tidigare importerat. Sålunda har det vuxit
fram en imponerande industri i landet som en direkt följd
av sanktionerna. Det kommer säkert att betyda mycket för
det fria Zimbabwe. Naturligtvis beror alltid en sanktions
effekter på hur den efterföljs. Man vet nu att det funnits ett
stort antal länder som på bakvägar passat på att slå mynt av
sanktionerna. Olja och bensin har från brittiska oljebolag
transporterats upp via Sydafrika etc. Den paradoxala men
troliga ekonomiska effekten av sanktionerna tror jag alltså
har varit att de stärkt Rhodesias ekonomi. Däremot har
säkert den psykologiska effekten varit betydande. Att dö
mas ut så officiellt aven i stort sett enad omvärld. Detta
torde dock också ha lett till en sammanbitning av tänderna
hos de vita i Rhodesia och förmodligen har sanktionerna
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därigenom skapat ytterligare en stark bindning inom grup
pen vita i Rhodesia. "Vi skall klara av det, och visa dem att
oss kör man inte med."

Polisen har idag reagerat kraftigt mot det stora antal
flyktingar som togs in igår. Polisen har därför beslutat att
endast 300 män får komma in idag och resterande, upp till
650, kvinnor, barn och gamla. Vår uppgift, när detta står
klart, måste vara att inte gå in i diskussioner med polisen
om antalet. Då uppstår lätt situationer som den idag, när
polisen först sa 300 män och 500 totalt. En av våra repre
sentanter gick in i diskussion och fick upp antalet till 650,
varvid det då framstår som om FN godkänner ett totalantal
om 650. Det gör vi inte men polisen manipulerar lätt fram
ett sådant godkännande under de här förutsättningarna.
De kan sedan säga till Mo<;ambique att FN och de själva
kommit överens etc. etc. Den naturliga reaktionen från den
mo<;ambikiska regeringen blir då att FN samarbetar med
den rhodesiska polisen i att hålla antalet flyktingar nere.
Denna reaktion har också visat sig. Om polisen beslutar
skall vi endast klargöra att det blir deras sak att framföra
budskapet till Mo<;ambique liksom att stoppa eventuellt
överskjutande antal flyktingar. Visserligen kan detta hand
lande leda till visst lidande för flyktingarna som kanske får
tillbringa några timmar extra i solen, men här måste princi
pen fram. Det rör sig om polisens ansvar, inte FNs.

Idag uppstod ingen konfrontation kring de här frågorna
eftersom Mo<;ambique kom till gränsen med bara 650 flyk
tingar varav 320 var män. De var färdiga för hemfärd redan
kl. 12.30 på dagen. Upprörande att inte ta in flera. Det
finns ju enligt uppgift ca 150.000 flyktingar i Mo<;ambique.
Med den här takten kommer vi inte att kunna ta in flera än
ca 10.000 innan valen.

Fredag 22 februari

I dagens tidning riktar ZANU(PF) åter stark kritik mot
säkerhetsstyrkorna. Nu gäller det frågan om vad som hänt
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med 95 ZANLA-soldater som arresterats för en tid sedan
av säkerhetsstyrkorna. ZANU(PF) kräver att få besked,
men eftersom sådant uteblivit drar partiet slutsatsen att de
95 mördats.

Britterna svarar idag på Sydafrikas "meddelande" igår
att de vita skulle kunna räddas från Rhodesia i händelse av
"kommunistisk" seger i valet. Premiärministern Margareth
Thatcher varnar nu Sydafrika och säger att Sydafrika skall
hålla fingrarna borta från hela rhodesiafrågan.

Guvernören riktar i dagens tidning kritik mot den engels
ka avdelningen av Amnesty International som hävdar att
det fortfarande förekommer tortyr av fångar i Rhodesia.
Guvernören försvarar sig, liksom tidigare, med att nu, se
dan britterna kom, är tortyr olagligt. Därmed skall förmod
ligen förstås att det inte heller förekommer.

Guvernören är den störste förbrytaren mot överenskom
melsen från Lancaster House, säger Mugabe. Åter framhål
ler Mugabe att Soames är partisk och att hans sympatier för
UANC förstärkt möjligheterna för auxilliaries att härja på
landsbygden.

En mängd småartiklar och insändare i tidningen visar
varje dag upp ett enat budskap: En röst på Mugabe kommer
att betyda att kyrkorna slår igen och att nationaliseringar av
jorden kommer att innebära svält.

TV ägnar viss uppmärksamhet åt UANCs stora möte i
Salisbury, som tydligen startat lite trögt. Endast 200 perso
ner hade infunnit sig första dagen.

Under nyhetssändningarna på TV vevas meter efter me
ter film fram som visar den massiva inkallelse av vita män
som f.n. pågår. Samtidigt förevisas också i detalj stridsdug
ligheten hos ett antal nyförvärvade tanks. Tillsammans blev
dessa två inslag en kraftfull uppvisning i vad som finns "på
den vita sidan". För första gången under min tid i landet
redovisades också hur vita utsattes för våld och övergrepp
av olika slag. En noggrann redovisning av antalet vita offer.
Det kan vara så att man genom att explicit redovisa de vitas
situation vill piska upp en rädsla. Draget att samtidigt visa
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upp vilka resurser de vita besitter i termer av vapen och
manskap, kan vara ämnat att lugna den vita civilbefolk
ningen, där armen då kommer att framstå som deras be
skyddare och räddare. Detta kan, enligt min uppfattning,
vara en skickligt upplagd strategi för en militärkupp.

Jag åkte idag till några missionsstationer för att se hur
dessa fungerade och hur många hemlösa flyktingar de kan
ta emot. Tyvärr fungerade de platser jag besökte ganska
dåligt. Det saknades utrustning, mat och bostäder. Vad
värre var, var att det saknades flyktingar. Tydligen har inte
informationen till flyktingarna i Toronto fungerat tillfreds
ställande, och inte heller har Christian Care riktigt kunnat
sköta sin del av överenskommelsen, dvs. förse berörda
missioner med allehanda nödvändiga ting.

Jag passerade District Commissioner's kontor i Chi
pinga. Här hade det samlats en hel del hemlösa flyktingar
till Commissioner's stora förtvivlan. Katastrof i det närmas
te vad gällde de sanitära förhållandena. Man hade plockat
ut kontorsmöbler och maskiner ur byggnaden för att bere
da sovplatser inomhus för flyktingarna. DC var i upplös
ningstillstånd över den förvirrade situationen vilket jag lätt
kan förstå. Jag var ganska imponerad av hans engagemang
i flyktingarnas situation, speciellt med tanke på det ointres
se som annars de vita tjänstemännen uppvisat. Jag lovade
att situationen skulle diskuteras och åtgärdas omedelbart.

Vid återkomsten till Umtali och Toronto visade det sig
att det varit stor uppståndelse idag. Polisen stoppade 290
flyktingar som kommit till gränsen, under föregivande att
om dessa också tilläts komma in skulle dagens skörd blivit
för stor. De flyktingar som stoppats får sova någonstans på
den mo<;ambikiska sidan av gränsen, eftersom avståndet
tillbaka till lägren i Mo<;ambique är så stort. Turligt nog var
samväldesobservatörerna här idag och fick själva beskåda
spektaklet. De såg också mottagningslägret i Toronto och
kunde nu själva bedöma det lägrets kapacitet. Enligt upp
gift tänker de skriva ett allvarligt brev till guvernören angå
ende sina intryck. En ytterligare detalj de skulle ta upp
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med guvernören var det faktum att det idag uppdagades att
polisen ändrat födelsedata på en mängd flyktingar. Ändrat
dem så att flyktingarna kom att bli yngre än de 18 år som
krävs för att få rösta. Jag undrar just vad de tror de kan
uppnå med sådant? Efter viss palaver ändrade polisen till
baka till ursprungliga data på flyktingarnas ID-handlingar.

För första gången sedan Geneve fick jag idag träffa mina
två svenska kolleger Bertil Oden och Toornas Mast. De
arbetar inne i Mo<;ambique, och de berättade att situatio
nen var ganska svår där. Byråkratiskt krångel och viss
misstänksamhet mot UNHCR. Det tycks vara lite si och så
med delegeringen i Mo<;ambique, vilket naturligtvis försvå
rar det dagliga arbetet. Ingen på plats vågar fatta större
beslut.

Lördag 23 februari

Vapenuppvisningen från gårdagens TV-nyheter fortsätter i
tidningen idag. Stora bilder på de nya tanksen och en del
robotar. Rubriksättningen ger inte någon bättre smak i
munnen: "All right. Who wants to fight? Forces having a
barrel of fun with new 'muscles' ." Enligt radionyheter idag
så har Soames uttalat sitt missnöje med vapenförevisningen
på TV igår och sägs ha sagt att om tillfrågad skulle han haft
"synpunkter". Detta hindrade dock inte TV-nyheterna
från att idag förevisa nya vapen. Denna gång rörde det sig
om raketer och robotar, både luft till luft, land till luft och
luft till land.

En vit desertör från den rhodesiska armen har "talat" i
Mo<;ambique. Vad hans utsago innehållit meddelas inte.
Däremot trycker man i nyheterna hårt på det faktum att
soldaten i fråga varit inspärrad i Rhodesia för psykiatrisk
vård, varit kriminell sedan tonåren och nu var efterspanad
av polisen för mord, och att detta skulle vara den egentliga
anledningen till att han flytt landet. Patetiskt.

Flera afrikanska stater som ingår i det brittiska samväl
det uttrycker sin oro över britternas sätt att handskas med
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hela Rhodesiafrågan. Speciellt uttrycker man sitt ogillande
över britternas partiskhet och ensidiga bestraffande av ZA
NU(PF). Man säger sig också tro att budskapet om de
absolut hemliga valen verkligen nått ut till befolkningen
och att därför följderna av otillåten politisk påverkan kom
mer att vara minimal när det väl kommer till röstning.

Mugabe skulle idag ha kommit till Umtali för att hålla
politiskt möte. Polisen har dock hittat en raket ("kommu
nisttillverkad") på mötesplatsen och resultatet har blivit att
Mugabe valt att inte komma hit.

Muzorewa däremot kör vidare med sitt möte i Salisbury
och släpper ner lotter på bilar till de församlade skarorna.
Muzorewa säger att om UANC kommer att sitta kvar i
regeringsställning kommer handeln mellan Rhodesia och
Sydafrika att fortsätta och möjligen att intensifieras.

Det är ganska spänd stämning i Umtali idag. Nästan alla
vita män i vissa åldersspann bär uniform och vapen. Man
tycks vänta på det "stora slaget" över valdagarna. Gräl och
spänt mellan svarta och vita i barer och på gator. Flera
gånger har jag sett vita starta gräl med svarta under egen
domliga anklagelser, som t.ex. att de svurit i damers närva
ro eller begått andra brott mot den viktorianska moral som
de vita här så varmt omhuldar. Med anledning av det
planerade mötet med Mugabe har det också rört sig ovan
ligt många tunga militärfordon i staden.

Polisen har idag fortsatt att ändra födelsedata på flyk
tingar men vägrar nu att ändra tillbaka. Vi har ändrat
tillbaka till ursprungligt datum på dem vi hittat. Någon sa
att detta pågått hela tiden sedan repatrieringen började
men att ingen vågat berätta någonting för oss. Jag kan bara
hoppas att de som fått sina data ändrade ändå går till
valurnorna där myndighetspersonerna får ta det slutliga
beslutet.

En av mina kolleger återkom från en resa i trakten och
berättade att DC på ett ställe hade namn på 47 flyktingar
med militärutbildning. Han hade fått namnen från polisen i
Toronto. Det var alltså så som vi misstänkte och fruktade.
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Tydligen hade dock ingen arresterats men polisen visste
precis var de befann sig så de kunde plockas upp på mycket
kort tid. Just nu använde man dock listan så, att man
sänder in namnen till guvernörens kansli för att påsså sätt
"bevisa" för engelsmännen att det inte rör sig om civila
flyktingar utan om militärpersonal.

Jag fick idag höra av några journalister att de under
militäreskorterad bilfärd från Salisbury stoppats för att gå
ut och titta på en skjuten mujiba ("springpojke" åt geril
lan). Militären hävdade att det rörde sig om en ZANLA
anhängare. Journalisterna uttryckte viss tveksamhet till om
det verkligen rörde sig om en mujiba. Polisen hade haft en
lång föreläsning om hur farliga dessa mujibas var, och för
att riktigt få detta fastslaget hade den unga grabben en
handgranat instucken i bältet. Svårt att veta om detta är
sant eller ej. Det finns mujibas, och de är fruktade av
många. Samtidigt passar det nästan otroligt bra in för poli
sen att kunna för församlade journalister visa upp en nyss
skjuten mujiba.

Söndag 24 februari

ZANU(PF) har klagat över att Muzorewa släpper ned lot
ter på sitt möte i Salisbury och hävdar att detta är ett
otillbörligt sätt att locka till sig folk. Högsta domstolen ger
idag ZANU(PF) rätt och därmed upphör alltså lotteriverk
samheten för Muzorewa. Det rapporteras också att 200
personer tagits till sjukhus från mötet på grund av matför
giftning.

Den största nyheten idag rör ett brev utsmugglat från ett
fängelse i Maputo till den brittiske ambassadören där. Det
är skrivet aven kamrat Mabhuru, som tidigare enligt upp
gift tillhört ZANU(PF)s toppskikt. Han säger i brevet att
han sett Tongongara mördas. Tongongara, som tidigare var
befälhavare över ZANLA, omkom i en bilolycka utanför
Maputo på juldagen 1979. Han hade då gjort sig känd som
en mycket duglig person, och som en av de starka när det
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gällde sammanhållningen mellan PF och ZANU(PF). Han
var också en förespråkare för en koalition mellan de två
partierna efter valet. Nu säger alltså Mabhuru att han skju
tits, och inte alls omkommit i en bilolycka. Mabhuru säger
också att hans eget liv är i stor fara och att han sitter
fängslad just på grund av att han var närvarande när Ton
gongara sköts. Mordet skulle ha inträffat efter ett gräl
mellan Tongongara och Nkomo angående en möjlig koali
tion mellan ZANU(PF) och PF. Mabhuru namnger också
den som skjutit, en hög ZANLA-soldat. Efter det att Ton
gongara skjutits skall han, enligt brevet, ha sprättats upp
och ställts i ordning så att det skulle se ut som om han
dödats i den bilolycka som senare arrangerades. Mabhuru
lockar med att han kan ge flera detaljer bara han blir hjälpt
ut ur fängelset. Den brittiska administrationen har än så
länge bara sagt att man mottagit ett sådant brev och att alla
detaljer tycks passa ihop. Man skall nu försöka få ut Mab
huru ur fängelset i Moc;ambique. Tidningen påpekar också
att detta är det första reella beviset för att Tongongara
mördats.

En annan stor nyhet är att det kommit ut ett falskt
nummer av den tidigare förbjudna katolska tidningen Mo
to. Numret är daterat den 32(!) februari 1980 och innehål
ler starkt kritiska artiklar om Mugabe. På ett mycket "ve
derhäftigt" och "balanserat" sätt leder man i "bevis" att
Mugabe är schizofren, paranoid och maktgalen. Dvs. språ
ket och uppläggningen ger ett vederhäftigt intryck.

Idag kom de 500 engelska bobbies hit. Fortfarande ralje
rande i press och av rhodesisk polis men inte längre så
påtagligt.

I tidningar och på gatorna förutspås att inget parti kom
mer att få ensam majoritet utan att det blir en koalition.
Några har spekulerat i möjligheten att Rhodesian Front
och UANC skulle gå samman, men för det krävs det enligt
bestämmelserna att UANC blir det största partiet och det
är det inte någon som riktigt tror på längre. Som ett andra
alternativ hoppas de vita på en koalition UANC-PF. Hu-
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vudsaken är att Mugabe hålls utanför. De vita jag talat med
tror fortfarande inte att Mugabe ZANU(PF) skall ha någon
chans.

Idag är den sista dagen för flyktingrepatrieringen innan
valen. Dagen till ära fick vi besök aven representant från
guvernörens kansli, vår chef i Salisbury och en representant
för FNs generalsekreterares kontor. Den brittiske repre
sentanten fick mycket att göra, försöka förklara varför inte
flera flyktingar kunnat tas in etc., eftersom det också slum
pade sig så att en representant från Mo<;ambiques regering
befann sig vid gränsen. Britten hävdade att det var ett
fantastiskt resultat att man lyckats ta in så pass många som
30.000 flyktingar allt som allt (20.000 från Botswana, 4.500
från Zambia och så nu 11.000 från Mo<;ambique). Vi höll
med om det men hävdade tillsammans med Mo<;ambique
representanten att siffran kunde varit betydligt högre om
man fått utnyttja möjligheterna i Rhodesia till fullo. Om
Lex. kapaciteten i Toronto utnyttjats till fullo skulle man
kanske kunnat ta in dubbelt så många från Mo<;ambique.
Britten försvarade sig med krigssituationen och säkerhe
ten, argument som inte bet särskilt hårt på Mo<;ambique.
Britten fick också med egna ögon se hur polisen ändrat
födelsedata på ca 100 flyktingar. Han lovade se till att
information om detta kom ut till valövervakarna så att de
inte skulle bry sig om de data som fanns på flyktingarnas
papper.

Jag träffade på kvällen några schweiziska missionärer,
alltså kolleger till den häromdagen mördade missionären.
De hävdade att det inte fanns någon tvekan om vem som
mördat deras vän. Det var säkerhetsstyrkorna. Alltså inte
alls ZANLA som press och polis tidigare velat göra gällan
de.

Måndag 25 februari

Mambo Press i Gwelo har sprängts i luften. Det är samma
tryckeri som ger ut tidningen Moto, och polisen kopplar
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ningen inför det tysta hotet om en militärkupp. Vad som
hänt med ZANLAs integrering framgår inte av några nyhe
ter. Det enda som sägs är att ZIPRA, säkerhetsstyrkorna
samt ZANLA tillsammans ska övervaka vapenvilan efter
valen. Enligt Lancaster House-överenskommelsen skulle
man haft denna uppsättning för övervakning långt tidigare
men så har inte blivit fallet.

Viss information har sluppit ut om en hemligstämplad
rapport från en grupp observatörer från Kanada och USA
(icke regeringsobservatörer). I rapporten uttrycks stark oro
över den tilltagande militariseringen, och man beklagar sig
över att lord Soames så ensidigt stött sig på säkerhetsstyr
korna och Muzorewas auxilliaries. Stark kritik riktas också
mot att lord Soames tagit sig rätten att utesluta partier från
att arbeta i vissa distrikt. Vidare kritiseras britterna för att
inte ha samarbetat i önskvärd utsträckning vad gäller repa
triering av flyktingar från Zambia och Mo<;ambique. Grup
pen uttrycker också sin otillfredsställelse med den mycket
fördomsfulla pressen och andra massmedia liksom det yt
terligt ensidiga flödet av information när det gäller politiskt
våld. Gruppen har besökt flera sjukhus och kliniker och
där intervjuat offer för det politiska våldet. Det har då visat
sig att det i de allra flesta fallen rört sig om övergrepp från
säkerhetsstyrkorna, auxilliaries, distriktsassistenter eller
UANe-anhängare. De påpekar också att deras material är
för litet för att vara statistiskt pålitligt, men intervjuer har
gjorts över hela landet, och alltså inte bara i områden där
just de här grupperna kunde förväntas vara särskilt aktiva.
Gruppen redovisar naturligtvis också övergrepp från PF
och ZANU(PF)-anhängare, bl.a. har de två flickor som
överlevde en begravning utförd av ZANLA intervjuats.
Gruppen rekommenderar slutligen att lord Soames skall
uppfylla ett av kraven i överenskommelsen och omedelbart
sända auxilliaries till sina förläggningar.

Jag träffade idag en representant från OXFAM (frivillig
organisation med huvudsäte i London) som just kom från
Salisbury. Han säger att Salisbury ser ut som en redan av
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militären intagen stad. Mycket militärfordon och beväpna
de soldater överallt, och då särskilt vid strategiska platser
såsom t.ex. radion. Han berättade att han åkt efter en
lastbil full med afrikanska poliser som höll upp ett plakat
med Mugabe på och hälsade med den traditionella knutna
vänsternäven. Han hade råkat befinna sig på ZANU(PF)s
högkvarter i Salisbury när polisen gjorde en räd. Polisen sa
att de fått ett anonymt bombhot och utrymde lokalerna för
att själva söka igenom allting. En polis hade då viskande
frågat om det fanns någon möjlighet att han skulle kunna få
en T-tröja med ZANU(PF)s emblem på. En präst han
träffat från Mtoka-området mellan Salisbury och Mo<;am
biquegränsen hade berättat att det i närheten fanns minst
1.000 sydafrikanska soldater, de flesta afrikaner. Närvaron
av sydafrikanska soldater har engelsmännen hela tiden för
nekat.

Idag liksom tidigare är antikommunistpropagandan stor.
Man kopplar ihop Mugabe med Sovjetunionen vilket så vitt
jag kan förstå är alldeles fel. Han torde inte fått något
bistånd från Sovjet, vilket däremot PF fått, inte minst med
militärutbildning. Kopplingen kommer naturligtvis lämp
ligt för motståndarna till ZANU(PF) eftersom man nu kan
visa på hur "kommunistimperialismen" fungerar i Afgha
nistan.

På radionyheterna meddelades att säkerhetsstyrkorna
skall ta över vaktuppgifterna från de fredsövervakande
styrkorna från samväldet vid uppsamlingslägren för gerilla
soldaterna. Detta skall enligt uppgift ske snarast. Det ver
kar farligt. Vill man vara optimist kan man hoppas att
styrkorna kommer att uppväga varandra och att därför
ingen vågar starta någonting. En mera realistisk bedöm
ning kan vara att gerillasoldaterna nu är instängda som i en
råttfälla. Det kan i sådana fall kanske visa sig ha varit ett
klokt drag av Mugabe att inte sända in alla sina soldater till
dessa läger. Enligt militären har ZANLA bara sänt in en
bråkdel av sina soldater och i många fall har civila gått in
under föregivande att de varit soldater.
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Onsdag 27 februari

Så inleds då den hett efterlängtande röstningen idag. Den
skall pågå i tre dagar. Naturligtvis utgör detta historiska
faktum huvudinnehållet i alla nyheter.

Det faktum att soldater ur ZIPRA börjat utbildning
tillsammans med de reguljära rhodesiska soldaterna ägnas
också uppmärksamheL Enligt ZANU(PF) hade engels
männen och partiledningen kommit överens om tidigare att
350 ZANLA-soldater skulle undergå samma typ av utbild
ning i Bulawayo, men britterna har inte vidare hörts av i
den frågan.

Nu uppstår också situationen där säkerhetsstyrkorna och
polisen skall överta bevakningen av ZANLAs uppsam
lingsläger. Som sagt låter det riskabelt men enligt uppgift
sker det med ZANU(PF)s godkännande. Gång på gång
tycker jag att man slås av i första hand ZANU(PF)s fördrag
med svårigheter, även om partiledningen då och då skriker
till i pressen. Detsamma gäller även PF i viss mån. Nkomo
och Mugabe måste vara utomordentligt säkra på tillräckligt
starkt stöd från befolkningen för att vinna valet, trots smuts
kastningen av i första hand ZANU(PF) och de rent praktis
ka problem man fått genom att partiet bl.a. förhindrats från
att ta in bilar för kampanjen från Moc;ambique etc.

Margareth Thatcher har i England gjort ett uttalande som
säkerligen kommer att väcka oro här i IandeL Till nu har det
framstått som självklart att det parti som får flest röster skall
bilda regering. Thatcher har nu sagt att lord Soames har
befogenhet att be den partiledare han anser mest skickad att
bilda regering. Detta kan komma att innebära att även om
Lex. Mugabe vinner så kan Soames be Nkomo bilda rege
ring eller LO.m. Muzorewa. Vad en sådan situation skulle
kunna utmynna i är inte så svårt att föreställa sig.

Av nyheterna framgår att Mugabes hus är bevakat av
militär "för att skydda honom mot eventuella attentat".
Tråkigt då att man inte säger på vems uppdrag man skall
beskydda vem mot vem. Ordet "beskydd" kan ju innehålla
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mycket. Särskilt i det här landet där begreppet omedelbart
kopplas samman med "Protected villages" (skyddade byar).
Själva benämningen "Skyddade byar" skapades av militär
och polis i Rhodesia när kriget satte fart på landsbygden.
Under föregivande att den afrikanska civilbefolkningen
måste skyddas från kriget, och då i synnerhet mot terroris
ternas attacker, tvångsförflyttades flera hundra tusen perso
ner in i byar som stod under ständig polisiär och militär
bevakning. Motivet angavs alltså vara beskydd, men den
troligaste orsaken för inrättande av dessa institutioner torde
ha varit kontroll. Kontroll att ingen gav gerillasoldaterna
mat och skydd, kontroll över rörelsefriheten etc. Det rap
porteras att näringssituation och hälsosituation för den afri
kanska befolkningen varit utomordentligt problematisk just
i dessa byar. Rykten säger också att i många fall har auxilli
aries tillåtits härja ganska fritt i byarna.

Muzorewas antikommunistpropaganda manifesteras idag
genom att han kallar Storbritannien "socialistiskt". Undrar
just vad Thatcher skulle tycka om det? Journalister har
frågat Muzorewa om han kommer att godkänna valresulta
tet om han inte vinner. Han vägrar att svara på den frågan.

Idag har polisen för andra dagen i följd "agerat på ett
anonymt bombhot" och utrymt ZANU(PF)s högkvarter i
Salisbury. Partiledarna hävdar att detta endast är uppdik
tade skäl, och att polisen endast är ute för att störa partiets
arbete och för att söka information.

En präst jag talade med idag säger att en av hans kolleger
var på plats i Gwelo minuterna efter bomben hade explode
rat i Mambo press häromdagen. Han hade själv sett det ben
som polisen hävdar är så förstört att man inte kan avgöra om
det suttit på en vit eller svart. Prästen var helt säker på att
benet tillhört en vit person.

Jag har idag besökt några vallokaler. Började med en i
Umtalis afrikanska stadsdel, och där gick allt lugnt till.
Ungefär 100 meter från själva röstningslokalen dansade och
tjoade några UANe-anhängare. Inne i lokalen tronade en
fet bobby, som utstrålade lugn och tillförsikt.
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Aktiviteten bland de politiska partierna har varit ganska
stor i staden idag. Särskilt gäller detta biskopens folk. Mas
sor av bilar med högtalaranläggningar som skrek ut budska
pet. Polisen hade avspärrat ett kvarter och genomsökte
systematiskt alla personer som befann sig där, liksom affä
rerna. Detta är vardagsmat här, och vid detta tillfälle passe
rade just en av biskopens bilar när det hela pågick och i
högtalarna dånade rop ut om att UANC stödde säkerhets
styrkorna och polisen i deras svåra arbete. Jag tvivlar på att
de vinner några röster med sådana uttalanden.

Jag besökte också några s.k. mobila vallokaler, alltså
sådana som stannar till en förmiddag, eller en eftermiddag,
på en plats för att sedan uppsöka en annan. Även vid dessa
platser gick allt lugnt till. En och annan försiktig viftning
med armbågarna, antydande tuppen (symbol för
ZANU(PF)), och något lite ljudligare galande spred synbar
glädje i de hundratals meter långa köerna.

Vid en av vallokalerna diskuterade jag lite med en reserv
inkaIlad polis, som med glädje utbredde sig över vad som
av de vita i både Sydafrika och Rhodesia kallas "the K
factor" . K står för "kaffer" vilket har blivit ett nedsättande
uttryck för afrikaner i de här delarna av världen. K-faktorn
står för dumhet, slöhet, initiativlöshet, bristande förmåga
och allt annat nedsättande. Den här polisen hävdade att det
var just K-faktorn som varit avgörande för att gerillan inte
vid något av sina två attacker på Umtali lyckats inta staden.
Han angav också att K-faktorn var den avgörande skillna
den mellan svarta och vita.

Jag blev på kvällen medbjuden aven rhodesisk polis till
något som kallas "The Rhodesian Legion", en klubb för all
uniformerad vit personal (både aktiva och pensionerade).
Det var inte särskilt populärt att en som arbetade för FN
hade tagits dit som gäst. Detta visades dock inte så mycket
eftersom de vita omhuldar en stor och äkta gästfrihet, och
försöken att övertyga mig om sakernas egentliga tillstånd
var många. De brittiska sångartraditionerna upplevde här
en renässans, liksom soldatvisorna. Ett ganska typiskt utta-
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lande kom från en polis som var förgrymmad på armen.
Poliserna hade nämligen vid flera tillfällen tvingats kampe
ra ihop med soldaterna uppe i bergen runt om Umtali. Vid
flera tillfällen hade dock poliserna blivit ivägsända på gam
la spår efter gerillasoldater, och sedan hade soldaterna givit
sig iväg i helt annan riktning och dödat många gerillasolda
ter. Eller som han uttryckte det: "Then they went off and
got all the kills." Steget är inte långt till att skära in skåror i
gevärskolvarna.

Torsdag 28 februari

Den stora nyheten vid sidan av den påbörjade röstningen
är att Mugabe helt plötsligt lämnat landet för diskussioner
med Nyerere och Machel i Moc;ambique. Sithole och Mu
zorewa tar tillfället i akt och säger att det är klart Mugabe
måste åka och få instruktioner från sina chefer. Samtidigt
rapporteras att general Walls, överbefälhavaren, återkom
mit från en mystisk resa till Moc;ambique. Generalen själv
vägrar att uttala sig om vad hans resa haft för syfte.

Tidningarna är fulla av småberättelser om vad sig vid
valurnorna tilldragit haver. Det berättas om några ZA
NU(PF)-representanter som inte tillåtits komma in på val
området, trots att de andra partirepresentanterna varit där.
Det berättas om personer som doppat sina fingrar i det
kemiska bad som ska avslöja om någon redan röstat en
gång, och därpå gått därifrån i tron att de röstat. Andra
källor hävdar att valfunktionärerna sagt till dem att de har
röstat när de doppat fingrarna i badet. I en skyddad by fick
enligt vissa uppgifter inga andra än byinvånarna rösta vilket
är emot reglerna. Polis och militär hade motat bort övriga.
Säkert förekommer många egendomligheter vid röstning
en, och säkerligen kommer förlorarna av valet att dra fram
dessa företeelser. Jag har dock svårt att tro att det politiska
våldet varit så förfärligt utbrett som tidningarna velat göra
gällande. Jag ser alltför många personer med partitröjor
eller andra symboler som klart och tydligt anger vem man
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Bobbies övervakar röstningen
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sympatiserar med, för att riktigt kunna tro att folk skrämts
så förfärligt.

Det anges att bara under den första dagen röstade 47 %
av de röstberättigade. Jag undrar just vad som händer om
man kommer upp i ett valdeltagande som överstiger 100 %.
Detta är fullt möjligt eftersom man baserat beräkningarna
av antalet röstberättigade på ganska bristfällig statistik.

Porträtt av Muzorewa på helikoptrar som svävar över
vallokalerna. UANe har verkligen outsinliga ekonomiska
resurser för sin kampanj. Elaka tungor säger att Muzorewa
tar de pengar han får från Sydafrika och omedelbart kanali
serar dem vidare till privat konto i Schweiz.

Engelsmännen och ZANU(PF) har tydligen pratat sig
samman angående sammankörningen av ZANLA och sä
kerhetsstyrkorna. Under veckohelgen skall 600 ZANLA
soldater tas till utbildning.

Vi fick idag höra att vi kan räkna med att flyktingrepa
trieringen börjar igen på lördag, men att samma restrik
tioner i fråga om antal och kontrollåtgärder från polisen
kommer att gälla fram till dess att den nya regeringen lagt
ut andra direktiv.

Fredag 29 februari

Valdeltagandet tycks bli synnerligen högt. Idag är den sista
dagen för röstning. Ett antal personer har arresterats för att
de försökt rösta två gånger, och det från andra val så kända
coca-cola-tricket tycks även här ha prövats. Det går till så
att en person efter att ha röstat tvättar fingrarna i coca-cola
för att få bort den vätska som sedan ger utslag under
ultraviolett ljus och visar att man röstat tidigare. Säkert har
detta knep ökat försäljningen av drycken i fråga. Det har
knappast någon effekt på de kemiska ämnen som används
för att förhindra dubbelröstande, hävdar myndigheterna.

Samväldets fredsövervakande styrkor uttrycker idag sitt
starka missnöje med tidningsskriverier som hävdat att styr
korna sagt att ZANLA stått för ett överfall på säkerhets-

105



styrkorna. Från samväldestruppernas sida har man sagt att
man inte visste vem som låg bakom överfallet.

Muzorewa attackerar vilt allt och alla, och hävdar att
hela röstningsförfarandet är en stor bluff och fullt av pajas
konster. Han vägrar dock att säga om han kommer att
godkänna valresultaten eller inte.

Thatcher upprepar sitt tidigare yttrande att lord Soames
får avgöra vem som skall bilda regering, och att denna inte
nödvändigtvis behöver vara ledare för det parti som erhål
ler flest röster. Kanske hon tänker sig att om Mugabe
vinner skall man erbjuda honom att bilda regering, och
eftersom ingen riktigt räknar med att något parti skall få
egen majoritet måste alltså Mugabe ingå koalition med
något annat parti. Han vänder sig då naturligtvis till Nko
mo. Nkomo går med på koalition endast om han blir premi
ärminister, vilket Mugabe inte kan acceptera. Nkomo har
en stor politisk tyngd internationellt och behöver knappast
finna sig i en undanskymd plats i regeringen om hans parti
har stort antal röster i förhållande till övriga partier. Med
den utvecklingen kan alltså inte Mugabe bilda regering. Att
han skulle vända sig till Muzorewa får anses uteslutet.
Alltså går då erbjudandet till det näst största partiet som
förmodligen blir PF. Nkomo kan då bli premiärminister
och kan ingå koalition med Muzorewa som förmodligen
finner sig i vilken position som helst bara han finns kvar i
makten. Spekulationer naturligtvis men men ...

I morgon skall enligt uppgift 600 ZANLA-soldater tas in
för utbildning tillsammans med säkerhetsstyrkorna.

Det rättsfall som jag tidigare refererat där 95 ZANLA
soldater "försvann" efter att ha blivit arresterade fortsätter
med en rad intressanta upplysningar idag. En del av de 95
har släppts men många har enligt egna uppgifter tvingats gå
med i Muzorewas arme, auxilliaries. Befälhavaren för trup
pen anger att han uppmanats av säkerhetsstyrkorna att
propagera för Muzorewa i hans valkampanj. För varje
möte han talade vid skulle han få 300 Rh$. Polisen säger
fortfarande att man inte riktigt kan avslöja vad som hänt
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med alla soldaterna i styrkan.
Fortfarande säger sig polisen inte kunna säga om det ben

man hittat i Gwelo suttit på en svart eller vit person.
Patetiskt på något sätt.

I övrigt visas både på TV och i tidningarna småputtriga
bilder på hur ZIPRA och säkerhetsstyrkorna marscherar
ihop och allt verkar frid och fröjd. Det är säkert viktigt just
nu att framhålla enigheten i landet för att förhindra vålds
utbrott hos dem som inte vinner valet.

Jag reste idag till Salisbury över dagen. På vägen stoppa
des jag aven europe som hade hela bilen täckt med valslo
gans för PF. Han bad mig åka och titta på en mobil röstlo
kaI en bit därifrån. Han hävdade att där kryllade det av
auxilliaries som tvingade folk att rösta på Muzorewa. Jag
åkte dit och fann inga auxilliaries men däremot två lastbilar
av den typ de normalt transporteras på. Jag växlade ett par
ord med ZANU(PF)s representant på platsen och han be
rättade att det fanns en del auxilliaries i buskarna men att
de inte gjorde någonting. Den engelske bobby som tronade
vid valurnan berättade att man inte haft några som helst
problem under dagen förutom att en europe kommit dit
och krävt att få rösta. Säkerligen samma person jag mött.

Jag återvände till Headlands för att diskutera med ZA
NU(PF)s kontor eftersom jag fått uppgift om att två flyk
tingar kommit dit och gömt sig undan polisen som ville
arrestera dem. Jag träffade åter på europen som nu tillsam
mans med en asiat förklarade hur orättvist det var att de
inte fick rösta nu. Den 14:e ville de inte rösta för det fanns
ingen i den vita gruppen de ville rösta på, och nu fick de
inte rösta. Jag kan inte annat än hålla med dem om att
detta är en egendomlig typ av demokrati men kanske det
enda framkomliga sättet i just den här situationen. Där satt
också två afrikanska flickor som, mycket motvilligt, berät
tade hur de tillsammans med många andra häromdagen
tvingats upp under gevärshot på fyra bussar som transpor
terade dem alla till Salisbury och Muzorewas stora flerda
garsmöte där. De hade blivit slagna av auxilliaries och
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visade upp ordentliga blåmärken och bulnader. Väl inkom
na på området där mötet hölls kunde de inte ta sig ut.
ZANU(PF)-representanterna berättade liknande historier.

Lördag 1 mars

Idag har delar av den rhodesiska armen flyttat samman
med ZANLA.

Engelsmännen säger idag att de aldrig sagt de saker som
tidningarna uppger angående det brev som publicerades i
söndagens tidning om Tongongaras död. I stället hade man
tidigare skickat en balsamerare från Salisbury till Maputo
för att titta på Tongongaras kropp och denne hade inte
funnit några som helst tecken på att Tongongara inte dött i
en trafikolycka. Britterna säger vidare att detta inte är ett
fall för britterna utan för den mo<;ambikiska regeringen.
Tidningen The Herald meddelar då samtidigt att man från
tidningen sökt kontakt med samtliga balsamerare och be
gravningsbyråer i Salisbury och ingen av dem säger sig haft
något med fallet att göra. Tidningen visar härigenom att
man starkt misstror britternas uppgifter.

General Walls har åter klivit fram i rampljuset och säger
med viss hetta och emfas att allt tal om någon förestående
militärkupp är rent nonsens.

Jag har under de senaste dagarna hört lite om hur
UANC-anhängare försökt påverka människor att rösta på
Muzorewa eller rösta på ett tekniskt felaktigt sätt så att
röstsedlarna blir underkända. Ett sätt var att under valda
garna flyga lågt över vallokalerna och släppa ned flygblad
utformade exakt som röstsedlarna. Efter varje partisymbol
hade man angivit vad man ansåg om konkurrentpartierna.
Efter ZANU(PF) och PF hade man tryckt: "Mord, våld
täkt, terror." Efter de små partierna hade man nöjt sig med
att skriva att de var ineffektiva, hade dålig administration
eller liknande. Efter UANC hade man skrivit "Utbildning,
frihet, sjukvård" etc. Detta skulle alltså vara otillåtet efter
som ingen politisk propaganda fick bedrivas inom ett av-
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stånd på 100 meter från vallokalerna. Ifrån Fort Victoria
som är ett starkt ZANU(PF)-fäste berättas att auxilliaries
tagit av sig uniformerna, satt på sig ZANU(PF)-tröjor,
blandat sig med befolkningen och sagt att nu skulle man ta
tillfället i akt och verkligen en gång för alla göra sig av med
biskopen. Detta skulle man enklast göra genom att helt
sonika stryka partiets namn från valsedeln. Kanske onödigt
att påpeka att om man gör på det sättet ogiltigförklaras
röstsedeln. Ytterligare ett sätt har varit att uppmana män
niskor att om de verkligen vill ha den gamla patriotiska
fronten, alltså både ZANU(PF) och PF i regeringsställning
skulle de rösta på båda partierna. På en och samma valse
del. Om dessa trick har det inte sagts ett ord i tidningar
eller andra massmedia.

Av några journalister fick jag idag höra hur det gått till
när den döde "mujiban" uppvisats. Journalisterna hade
alltså varit på väg någonstans och stoppats av militären som
ville visa detta bevis på att gerillan fortfarande var i högsta
grad aktiv. Mujiban var 12-13 år gammal och hade en
handgranat instucken i byxlinningen. Enligt journalisterna
jag talade med hade de nästan samtliga uttryckt misstro
mot händelseförloppet som det beskrevs av militären. Poj
ken hade skjutits på mycket nära håll, och enligt befolk
ningen runt omkring rörde det sig inte alls om någon muji
ba utan om en pojke som brutit mot utegångsförbudet och
skjutits ned på fläcken. Handgranaten hade stoppats dit
senare av militären. Ingenting förvånar mig mera i de här
svängarna.

På kvällen var jag åter i Umtali och gick på fest hos en
skotte som är polis i den rhodesiska polisstyrkan. En hel
del intressanta saker avhandlades. Särskilt kvinnorna var
utomordentligt grova i sina uttalanden om afrikanerna.
Bl.a. sa de att enda anledningen till att afrikanerna kan
bära saker på huvudet är att de inte har någon hjärna. På
fullt allvar krävde en kvinna att man snarast skulle bomba
alla afrikanska stadsdelar i landet så man blev av med
"kafferna" en gång för alla. En annan stående invändning
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vid diskussionerna var att det var endast tack vare de vita
som afrikanerna hade någonting. "Utan oss hade de fortfa
rande suttit i träden." Damerna bar samtliga pistol i sina
väskor och jämförde dem noggrant och deras respektive
prestanda.

"En gång kaffer alltid kaffer." Med på festen var också
en brittisk legosoldat som "bekämpat kommunismen i 30 år
i olika delar av världen", och från Rhodesia skulle han
försöka ta sig över till Sydafrika såsom varande det enda
"anständiga stället kvar på jorden". Barnen lekte hela
tiden krigslekar med vapen som var exakta kopior av rikti
ga. Eftersom de varit med om krig så länge visste de precis
hur det ser ut när en människa blir skjuten och dör. I
trädgården hade också familjen grävt ett skyttevärn kombi
nerat med skyddsrum. Det var en ganska nyttig men depri
merande kväll.

På de senaste nyheterna meddelades att valdeltagandet
varit 93,6 %. Ofattbart högt.

Den höga siffran kan kanske till viss del förklaras av att
man inte haft någon exakthet i beräkningen av antalet
röstberättigade i landet.

Söndag 2 mars

"Valet har gått oriktigt till", basunerar biskop Muzorewa
ut. Han baserar sig på rapporter från sina partikamrater ute
på landsbygden som hävdat att det otillåtna politiska våldet
grasserat fritt ända över valdagarna. Även Nkomo säger att
han inte utan vidare kommer att godkänna valresultaten,
som skall tillkännages på tisdag.

Nu har så också en balsamerare från Salisbury "trätt
fram" och meddelat att han varit i Maputo och inspekterat
kroppen efter Tongongara. Inga kulhål. Nu skall väl den
historien då vara ur världen. För de vita i Rhodesia och
afrikanska motståndare till ZANU(PF) hade det naturligt
vis varit något aven politisk triumf om man kunnat visa att
ZANU(PF) inte drar sig för att rensa ut "misshagliga ele-
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ment" ur sina led på detta dramatiska sätt.
I tidningen meddelas att ett lOD-tal personer arresterats

för försök att rösta flera gånger.
Det syns inte så många soldater just nu i Umtali. De

flesta tycks vara utkommenderade till landsbygden. Allt
verkar över huvud taget lugnare nu efter valen än innan.

Jag pratade idag med en afrikan som arbetar för social
departementet och han berättade att det tidigare stod en
hel del strider kring Umtali, där säkerhetsstyrkorna låg på
en kulle och "pojkarna" på en annan och besköt varandra,
tvärs över huvudena på människorna i en afrikansk stads
del. Befolkningen där brukade springa ut med mat på
nätterna för att ge till "pojkarna", som enligt min vän var
utomordentligt populära. Många som gick med mat till
dem blev arresterade och svårt misshandlade.

Måndag 3 mars

Observatörerna från samväldet uttalar sig idag för första
gången mera officiellt om valarbetet och det politiska vål
det. De hävdar att trots svårigheter för vissa partier att
bedriva politiskt arbete i några distrikt och trots att det
politiska våldet förekommit i ganska stor skala, kommer
ändå valresultatet att vara ett rättvisande utslag för folkets
vilja. Muzorewa däremot är ursinnig och anklagar observa
törerna, britterna, polis och allt och alla för att inte veta
vad som försiggår och att inte ha någon insikt i hur lands
bygdsbefolkningen fungerar, och är följaktligen mycket
upprörd över det som han kallar ofrihet och orättvisande
val.

Mugabe går idag ut i tidningarna och vädjar till lord
Soames att stanna kvar i landet inte endast till dess resul
tatet av valet blivit känt utan också fram till självständig
heten. Han behövs som rådgivare påpekar Mugabe. Lord
Soames å sin sida svarar med att Storbritannien naturligtvis är
berett att fullfölja sitt uppdrag i Rhodesia och underlätta
övergången till självständig stat.
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Det är påfallande hur tidningar och andra massmedia de
senaste dagarna helt hållit tyst om terrorister. Säkerligen
ett välkommet led i ett försök att lugna människor inför de
resultat som tillkännages i morgon. Det enda som sipprat
ut från rösträkningen är att en viss bestämd trend kan
skönjas.

På TV-nyheterna på kvällen liksom i radio vädjar lord
Soames, general Peter Walls och Robert Mugabe i var sina
tal till folk att vara lugna vare sig de blir besvikna eller
glada över valutgången. Peter Walls säger att hans trupper
är till för att upprätthålla lag och ordning oavsett vilket
parti som vinner och försäkrar dessutom att ingen militär
kupp kommer att genomföras. Jag tror säkert att dessa tal
har en lugnande verkan.

Idag är det alltså den 3 mars och enligt planerna skulle vi
idag åter börja med repatrieringen av flyktingar från Mo
'.;ambique. Lägret var uppsatt, maten lagad och all personal
på plats. Vid gränsen när vi stod och väntade på flykting
transporten möttes vi dock aven mo'.;ambikisk regerings
representant, som förklarade att man inte skulle sända
några flyktingar idag. Han kunde inte säga när det hela
skulle kunna börjas på nytt. Kanske de vill vänta tills den
nya regeringen sagt sitt och lagt upp en strategi för hur
förflyttningen skall gå till? I sådana fall kommer det säkert
att dröja minst en månad.

Jag besökte idag åter ZANU(PF)s högkvarter i Umtali.
Där var man förbittrad över UNHCRs arbete. Varje dag
kom ca 100 flyktingar till partikontoret och ville ha pengar
till kläder och bussbiljetter och ibland också övernattnings
möjligheter. Det visade sig att de som kom var sådana som
tagit sig tillbaka på eget bevåg, genom minfält och över
obevakade gränsövergångar. De hade alltså aldrig varit i
kontakt med UNHCR. Visserligen har det varit svårt med
kläder men biljetter och övernattningsmöjligheter har flyk
tingarna i alla fall fått. Tillsammans med Christian Care
och socialdepartementet lyckades vi ordna ett provisorium
och jag tror att de problemen nu skall vara ur världen.
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Jag fick senare veta att anledningen till att repatrieringen
inte återupptogs idag som planerat, var Mugabes besök i
Maputo. Mugabe hävdar att många flyktingar från Mo~am

bique trakasserats och misshandlats av auxilliaries i Rhode
sia och för skydd sökt sig till en bondgård tillhörande
ZANU(PF) utanför Salisbury. Detta drog stora resurser
från partiet och därför vill man vänta med resten av flyk
tingarna.

En ganska tryckt och egendomlig stämning i Umtali på
kvällen. Alla väntar naturligtvis på valresultatet i morgon.
Det är oerhört spännande. Vilken koalition kan det bli?
Blir det över huvud taget någon koalition? Hur ska britter
na kunna undgå att få med Mugabe i regeringen om hans
parti blir ett av de två största?

Tisdag 4 mars

Resultaten från valen lästes upp kl 9 på morgonen på TV. I
mitt hotellrum hade flera av hotellets städpersonal samlats.
Det rådde ingen som helst tvekan om vem de röstat på.
Deras glädje var obeskrivlig när Mugabes och ZANU(PF)s
totala dominans tillkännagavs: 57 platser av de 80 reserve
rade för afrikaner i parlamentet. Nära 63 % av rösterna!
Fantastiskt. PF fick endast 24 % och 20 platser, medan
UANe blev i det närmaste tillintetgjort med endast drygt
8 % av rösterna och 3 platser i parlamentet. Det här resul
tatet måste komma som en överraskning för alla bedömare.
Kanske inte att ZANU(PF) blev det största partiet men att
skillnaderna skulle vara så stora. Sithole och hans ZANU
är helt borta ur leken. Där torde en politisk era gå ur tiden i
Rhodesia. Sammanlagt räknades drygt 2,6 millioner röster.
Och ZANU(PF) har fått ensam majoritet. Det gör det i och
för sig "lätt" för britterna. Nu behöver man inte hålla på att
plottra och plocka med möjliga koalitioner. Regeringsmak
ten går ensam till ZANU(PF). Det torde nu knappast vara
möjligt för någon att säga att valutgången skulle vara en
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effekt av otillåtet politiskt våld på landsbygden. Mugabes
seger är för förkrossande. Valet kan inte annat än bli
godkänt. Sithole säger dock i dagens tidning (som kommit
ut innan valresultatet tillkännagavs) att alla de som säger
att valen varit fria och rättvisande antingen gör detta av
bekvämlighetsskäl eller att de inte vet vad orden betyder.

Efter det att resultatet blivit känt trodde jag att det skulle
vara stor uppståndelse på staden. Men ingalunda. Mycket
tyst och lugnt. Det enda jag såg var en grupp UANC
anhängare som stod och deppade. Inte ens i de afrikanska
stadsdelarna förekom några större glädjeyttringar. Militä
ren har dock varit aktiv. I ett sträck har det kört militärfor
don genom staden, och över hustaken har hela tiden heli
koptrar och flygplan hållt staden under övervakning. Ska
det trots allt bli kupp?

De vita ser alldeles lamslagna ut. På hotellet samlas de i
grupper och dricker häftigt. De har insett att det inte rörde
sig om en mardröm för dem utan att detta varit rena rama
verkligheten. Kommentarerna är många och bittra: "Nu är
det slut med det här landet", "nu blir det strejker och
fackföreningar, fy f-n, precis som i England", "H-e också,
nu är det slut på privat jordbruk. Nu blir det kolchos av
alltihopa, nu skall vi bli kommunister allihopa. Aldrig."
"Inget privat näringsliv mera." "Vi som hade de lyckligaste
afrikanerna i världen. Vad ska det nu bli av dem?" Från
flera samtal kan man höra hur möjligheterna att lämna
landet diskuteras, och det ryktas att man från Bulawayo i
morgon skall åka i militärkonvoj till Sydafrika. De vitas
största problem är naturligtvis att de inte har någonstans att
ta vägen. Det är inte alls säkert att Sydafrika kan och vill ta
emot alla som vill resa dit. De är dessutom födda i det här
landet och räknar det som sitt. Att dessutom få se sin
största fiende som premiärminister gör förstås inte situatio
nen lättare för dem.

På kvällen håller Mugabe tal till nationen på TV och
radio. Han säger sig haft samtal med det privata näringsli
vet, och att det inte finns någon anledning till panik bland
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de vita. Ingen skall behöva lämna landet. Ingen jord skall
nationaliseras. Inga straff skall utmätas för fiendskapen
under kriget. Ett i allt mycket liberalt tal. Mugabe anger
också att han blivit erbjuden av Soames att bilda regering.
Mugabe säger också att PF är en naturlig koalitionspartner
men att det är möjligt att flera än så kan inbjudas till
regeringen. Han framhåller att det kan vara fråga om att
binda till sig någon eller några vita ministrar.

Ian Smith intervjuas på TV och säger att de vita är vana
vid problem och att det inte finns någon anledning till
panik. Han tolkar de vitas attityd som en vänta-och-se
inställning.

Firandet av segern tycks ha varit betydligt större och
vildare i Salisbury än i Umtali, men inga speciella inciden
ter rapporteras. En rad lyckönskningar har strömmat in
från andra ledare från jordens alla hörn. Det kanske origi
nellaste kommer från Ugandas president Binaisa som säger
att "nu kan biskopen gå tillbaka till predikstolen".

Det var riktigt dråpligt att se den vita hallåan på TV tala
om kamrat Mugabe. Hon såg ut som om all världens cit
ronskörd samlats i just hennes mun.

Onsdagen 5 mars

Idag har man slutat kalla Mugabe för kamrat. Man använ
der sig i stället av beteckningen Mr. Hela dagen har radio
och TV basunerat ut liberala uttalanden från Mugabe
främst ämnade att lugna de vita. I stort upprepas vad som
tidigare sagts men Mugabe anger också att han haft kontak
ter med det vita privata näringslivet, och flera vita kom
mersiella organisationer har trätt fram och sagt att de kom
mer att stödja Mugabes politik. Det rör sig om samman
slutningen för vita statstjänstemän och de kommersiella
jordbrukarnas organisation, samt grupper av vita affärs
män. Mugabe säger att de första målen som man nu måste
uppnå är fred och stabilitet i landet. Han drar också fram
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andra angelägna frågor såsom utnyttjandet av icke-brukad
jordbruksmark, lika-lönsprincipen, möjligheter för afrika
ner att göra karriär etc. Mugabe är dock skarp när det
gäller de vita som inte anser sig kunna ändra sina attityder,
och säger att de gör bäst i att lämna landet. Han talar
mycket om att glömma kriget och vad som föranledde
kriget och nödvändigheten av att nu gemensamt satsa alla
krafter på att skapa ett fritt Zimbabwe som skall bli till
avund för alla andra afrikanska stater. Mugabe intar en
mild ton mot Sydafrika och säger att man tänker behålla
handelsförbindelserna men att man naturligtvis fortfarande
vänder sig mot apartheidpolitiken. Han försäkrar dock att
Sydafrikas frihetskamp är en kamp för sydafrikanerna och
att det enda stöd kämparna där kan vänta från det fria
Zimbabwe är politiskt. Alltså inga baser för militärutbild
ning eller dylikt. Sydafrika mullrar och säger att vilket land
det vara må som ger en fristad åt "terrorister" från Sydafri
ka ska få känna på Sydafrikas hela styrka.

Mugabe meddelar att det kan dröja flera veckor innan
regeringen utsetts och att han redan idag skall ha samtal
med Smith och Nkomo inför regeringsbildningen.

Enligt några vita som intervjuats i tidningarna stämmer
Smiths uttalande igår att attityden är "vänta-och-se". "Mu
gabe säger bra saker nu, men hur skall vi kunna tro på dem
när han sagt så mycket annat tidigare?" "Vart skulle vi
kunna ta vägen? Samma sak som har hänt här kommer att
hända i Sydafrika om några år."

Både Muzorewa och Sithole säger att valresultaten i stort
är resultatet av politiskt våld och skrämsel. Biskopen går
till och med så långt att han säger att hans familj redan
hotats till livet och att många av hans anhängare misshand
lats. Polisen säger sig dock inte ha fått in några sådana
uppgifter.

Sithole gratulerar Mugabe till valsegern men undrar sam
tidigt om det över huvud taget kommer att hållas några
flera val i landet.

General Walls, som av de afrikanska frihetskämparna i
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Rhodesia setts som den kanske största fienden av alla, har
av Mugabe ombetts att stanna kvar på sin post för att
övervaka och genomföra samordningen av de tre armeerna
i landet.

För första gången sedan jag kom hit finner jag inte ordet
terrorist i tidningen. I stället säger man nu att säkerhets
styrkorna haft fyra kontakter med beväpnade banditer. Jag
tror säkert att det i många fall varit fråga om just kringströ
vande banditer och inte gerillasoldater, men att det passat
de politiska målen att kalla alla beväpnade afrikaner som
inte ingår i den reguljära rhodesiska armen, polisen eller
några andra förband, för "terrorister".

De flesta, både afrikaner och vita, jag talat med idag
säger sig vara glada över Mugabes insikt och fasta överty
gelse att de vita behövs i landet. Både svarta och vita är
övertygade om att om de vita försvinner skulle det inte
dröja länge förrän Zimbabwe var lika nedgånget som de
vita anser att Moc,;ambique blivit efter sin självständighet.

Torsdag 6 mars

BBC-nyheterna har idag sagt att koalitionen inte går så lätt
mellan PF och ZANU(PF). Nkomo lär ha vägrat att bli
president, vilket i detta land innebär en representations
post utan egentlig makt. Nkomo kräver i stället ett ministe
rium med tyngd som på något sätt reflekterar hans stats
mannarykte. Samarbetet med Rhodesiska Fronten tycks,
enligt BBC, inte heller gå så bra. Mugabe kräver, för att
RF ska få någon ministerpost, att Smith avgår, vilket han
vägrar. Smith uppges också av samma källa ha uttryckt
starkt missnöje med engelsmännens agerande. Enligt
Smith borde de ha stoppat Mugabe långt tidigare och aldrig
släppt fram honom till val.

Dessa nyheter upprepas eller verifieras inte i de lokala
radiosändningarna. Jag har träffat en del vita idag och de är
fortfarande svårt chockade över valutgången. De har fallit
offer för den massiva propaganda mot Mugabe som bedri-
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vits, och har svårt att skilja ut vad han egentligen sagt
tidigare och ställa det i relation till det han säger nu. Många
är förbittrade över Smiths envishet genom åren att inte
släppa till majoritetsstyre eller åtminstone gå med på de
planer som lades fram vid diskussionerna på båtarna Tiger
och Fearless. Vid båda dessa tillfällen presenterade britter
na förslag till långsam övergång till majoritetsstyre. Enligt
flera av dem jag talat med borde man accepterat dessa
planer och inte dra ut på kriget och spela socialisterna i
händerna. Man anser att kriget vunnit över många anhänga
re till Mugabe, anhängare som annars kanske varit Muzo
rewatrogna. "Never in a thousand years", säger flera bit
tert med en fnysning och anspelar på Smiths styvnackade
ord 1976 när han sa: "Aldrig inom tusen år kommer vi att
ha majoritetsstyre i Rhodesia." De tusen åren inskränkte
sig till omkring 1.000 dagar.

I tidningen talas det idag om gerillaledare och gerilla
soldater vilket är en klar svängning från tidigare. Nu är det
bara sydafrikanerna som talar om terrorister.

Mugabe har satt i utsikt att brittisk militär skall stanna
kvar i landet för att övervaka och hjälpa till med integre
ringen av ZIPRA, ZANLA och den rhodesiska armen.

Fredag 7 mars

Mugabe har nu bett lord Soames vidtaga åtgärder för att
Zimbabwe så snart landet är självständigt skall kunna ingå i
det Brittiska Samväldet. Andra frågor som diskuterats mel
lan Soames och Mugabe har gällt krigslagar, undantagstill
stånd, utegångsförbud och integreringen av de tre armeer
na. General Walls har accepterat budet att fungera som
chef för den uppgiften tillsammans med en kommitte som
skall bestå av kommendörerna för ZIPRA och ZANLA
(Dubisa Dabengwa och Rex Nhongo), chefen för den rho
desiska armen, (generallöjtnant MacLean) samt då Peter
Walls. Walls säger dessutom att med det lugn som nu råder
på landsbygden kan de extrainkallade snart hemförlovas.
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Riskerna finns i huvudsak numera med de band av beväp
nade banditer som drar omkring.

Mugabe anger något i tonen i framtida politiken när han
säger att legosoldater, Selous Scouts och auxilliaries måste
bort. Han erbjuder de auxilliaries som så önskar en plats i
armen som ska bildas. Han anser att Selous Scouts har ett
grundmurat dåligt rykte hos de svarta på landsbygden och
att man där fruktar dessa mer än någonting annat. Därför
måste de bort. Han anger åter tonen vad gäller relationerna
till Sydafrika, och säger att de två ländernas relation måste
präglas av grannsämja, och att detta även kommer att
innebära fortsatta handelsförbindelser. Säkert är detta en
ekonomisk och försvarspolitisk nödvändighet för det fria
Zimbabwe, men jag undrar just vad Mugabes fattiga, unga
väljare på landsbygden säger om de liberala tongångar som
Mugabe för fram både mot de vita i landet och mot Sydafri
ka. Mugabe upprepar dock att fred och stabilitet i landet
har den högsta prioriteten och att landsbygdsbefolkningen
inte skall förvänta sig stora omvälvningar över en natt.
Mugabe säger också att det inte är sant att han erbjudit
några ministerposter till Rhodesian Front, utan endast sagt
att man skall eftersträva en så representativ regering som
möjligt, helst med inslag både av vita, färgade och asiater.
Detta meddelande kommer säkerligen som en kalldusch
för Smith som sagt att han skulle vara beredd att acceptera
samarbete med Mugabes regering om han fick ett sådant
erbjudande. Det kan han alltså knappast räkna med att få.

Lördag 8 mars

Det går undan nu när det gäller landets utrikespolitiska
relationer. Alltsedan valresultaten tillkännagavs i tisdags
har 14 ambassader eller beskickningar etablerats i Salisbu
ry. Säkerligen kommer den närmaste tiden att vara hektisk
för den nya regering som skall tillkännages på tisdag. Den
kommer förmodligen att få en rad mycket generösa erbju
danden om ekonomiskt bistånd. Det är viktigt för världens
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nationer att hålla sig framme nu när Zimbabwe kommer att
vara i blickpunkten. Zimbabwe kommer också att behöva
omfattande stöd, men det finns en fara i att placera oerfar
na politiker, som det nödvändigtvis kommer att bli, i dia
logsituation med drivna förhandlare och biståndsförståsig
påare. Risken kan finnas att landet inte självt kan formule
ra sin utvecklingspolitik utan kommer att styras aven rad
givarintressen. Penningens makt är stor. Det första man
måste göra, enligt ZANU(PF), är att se till att alla flykting
ar kan komma hem. Nu gäller det inte endast de flyktingar
som finns utanför landets gränser utan i lika hög grad de
s.k. "displaced persons" som finns inne i landet. Ca 1
miljon människor har övergivit sina hem på landsbygden
och flytt in till städerna eller tagits in i skyddade byar.
Dessa måste nu, tillsammans med de utifrån kommande
flyktingarna, repatrieras till landsbygden. Där måste på
nytt de stängda hälsoklinikerna och skolorna öppnas. Jord
liksom utsäde och andra produktionsmedel måste finnas på
plats, för att man så snart som möjligt skall kunna få livet
på landsbygden att återgå till det normala. Detta kräver en
mycket väl genomtänkt aktionsplan och kommer säkerli
gen att ta ett par års tid i anspråk.

Dr Zvobgo, ZANU(PF)s talesman, har idag sagt att
Zimbabwe inte kommer att ha något idrottsligt utbyte med
Sydafrika i framtiden. Detta kommer säkert som en chock
för de vita i Zimbabwe. Under de år som sanktioner satts in
mot Rhodesia och åren efter brytningen med Storbritan
nien har Rhodesia haft mycket begränsade möjligheter att
mäta sig sportsligt med andra länder. Eftersom Sydafrika
suttit i samma båt, och de idrotter man här mest utövar,
tennis, cricket, fotboll, rugby, simning också utövas inten
sivt i Sydafrika, har utbytet Sydafrika-Rhodesia varit
mycket viktigt.

Lite oturligt för Mugabe kommer idag en vädjan från
SWAPO (befrielserörelsen i Namibia) om materiellt bi
stånd från Zimbabwe. Oturligt, därför att Mugabe ju just
sagt att allt bistånd som kan lämnas de sydafrikanska be-
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frielserörelserna kommer att ligga på det politiskt-diploma
tiska planet. Efterfrågan nu från SWAPO gäller alltså bi
stånd till den väpnade kampen. Undrar just hur Mugabe
skall behandla den framställningen.

Ett beslut som fattats och som troligen betyder en hel del
för de vita i landet gäller den beväpnade vita allmänheten.
Mugabe har nu sagt att det inte finns någon anledning att
avväpna dem. I stället hoppas han att situationen i landet
och relationerna mellan folken i landet skall bli sådana att
ingen skall behöva gå beväpnad eller känna sig hotad.

Mugabe prisas rent allmänt i massmedia för sin liberala
inställning och sin pragmatism.

Zimbabwe har idag revalverat den rhodesiska dollarn
med 4 % mot alla andra valutor förutom den sydafrikanska
randen. Enligt ekonomer tyder detta på att man har en
stark förtröstan för Zimbabwes ekonomiska utveckling.

I den omvälvning som måste komma i landet är det i
första hand en grupp som kommer att bli lidande och det är
just den grupp Mugabe vänder sig till med förhållandevis
lugnande uttalanden. Det gäller den stora gruppen vit me
delklass utan speciellt avancerad utbildning. Det är den
gruppen som kommer att mista de privilegier den hittills
haft uteslutande på grund av sin hudfärg. Det är också den
gruppen som i första hand grymtar över valresultatet och
uttrycker sin förskräckelse över förestående socialism i lan
det. Det är också den gruppen som tydligast uttrycker sitt
missnöje på barer och gator.

Söndag 9 mars

Idag upptar diskussionerna om det framtida Zimbabwes
Sydafrikapolitik rubrikerna. Mugabe backar på Dr Zvob
gos uttalande igår angående sportförbindelser med Sydafri
ka och säger att inget slutligt beslut har fattats i den frågan
ännu. Huvudlinjen skall vara grannsämja och stärkta han
delsförbindelser. Han förutser vidare att valresultaten i
Rhodesia kommer att ge de vita i Sydafrika en påtryckning
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att gradvis ge mera makt åt afrikanerna. Sydafrika har
tidigare talat om möjligheterna att etablera en s:ydafrikansk
handelsmarknad, men Mugabe säger nu försiktigtvis att
han inte är så säker på att detta kommer att ligga i Zimbab
wes intresse. Han vill ännu inte uttala sig om möjliga diplo
matiska förbindelser med grannlandet i söder. Vilken än
regeringspolitiken kommer att bli kommer turister från
Sydafrika att vara välkomna till Zimbabwe. "Jag kan inte
förstå varför man skall straffa enskilda individer för deras
regerings politik", säger Mugabe. Han är dock tämligen
skarp i sina uttalanden angående den roll Sydafrika spelat i
utbildningen av auxilliaries, och säger att Zimbabwe för
väntar sig att inga personer skall utbildas i Sydafrika som
vänder sig mot Zimbabwes regerings politik. Detta med
tydlig hänsyftning till sina egna försäkringar angående fri
hetsrörelsers närvaro i Zimbabwe. Hela Sydafrikablocket i
politiken måste vara en svår balansgång för Mugabe. Zim
babwe är beroende av Sydafrika ur handelssynpunkt.
Många sydafrikanska bolag är tongivande inom i synnerhet
gruvindustrin i Zimbabwe, och släktband och vänskaps
band är starka mellan vita sydafrikaner och vita zimbab
wier. Samtidigt måste Mugabe visa lejonklon i fråga om
apartheidpolitiken. Hur skall han göra detta utan att Sydaf
rika svarar med ekonomiska kontringar? Säkert tycker Mu
gabe, vilket är lätt att förstå, att den väpnade kampen i
Sydafrika får stödjas materiellt och militärt av mera avläg
set liggande nationer. Zimbabwes läge är helt enkelt för
utsatt. Då återstår sedan problemen med de egna väljarna.
Säkert har många av landsbygdens fattiga röstat på ZA
NU(PF) i tron och förhoppningen att det som tidningarna
sagt om nationaliseringar och utdrivning av de vita verkli
gen skulle vara ZANU(PF)s politik. Det är säkert det
gemene man innerst inne vill skall hända. När det sedan
visar sig att Mugabe inte tänker hålla de "löften" som
andra formulerat åt honom, kanske han kan vänta en reak
tion från sina egna? Säkert är att en sådan reaktion måste
komma om inte ZANU(PF) ganska snabbt ser till att åtgär-
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der vidtas på landsbygden i form av skolor, hälsokliniker
etc. Alltså synliga bevis för en satsning på landsbygdens
folk.

En pangnyhet är att Mugabe tillkännager att han själv
tänker bli försvarsminister liksom naturligtvis premiärmi
nister. Båda ministerposterna får anses vara de tyngsta och
mest betydelsefulla för landets stabilitet. Fler och fler frå
gar sig nu vilken post Nkomo kan komma att erbjudas och
acceptera?

Många vita farmare träder fram och säger att de efter
Mugabes uttalanden åter vågar hoppas på en framtid. En
framtid, som liksom tiden före kriget skall innehålla möj
ligheter att resa och besöka varandra, ordna danser etc.

Viss politisk oro förmärks fortfarande i landet. Sålunda
rapporteras nu om UANe-anhängare som utsatts för tra
kasserier och våld från segrarna. Nkomo säger med kraft
till de sina att sluta upp med detta. Mugabe har tidigare
sagt att polisen är beordrad att ta i med hårdhandskarna
mot sådana tendenser, oavsett varifrån de kommer.

Många vita jag träffat har nu hittat en för dem acceptabel
anledning till att valet kunde gå som det gick: "Vad folk
egentligen röstade för var inte ZANU(PF) utan fred. De
visste att om inte ZANU(PF) vann skulle kriget fortsätta.
Det har soldaterna från ZANLA hotat med. Alltså vann
ZANU(PF). "

Måndag 10 mars

Representanter (vita) för gruvor, industri och jordbruk
säger att de är lugnade av den ton som Mugabe anslagit och
att landet nu verkar gå mot en varaktig fred. Även Pik
Botha, Sydafrikas utrikesminister uttrycker sin glädje över
Mugabes utfästelser, men som vanligt upprepas hotet om
vad som kommer att hända det land som härbärgerar sydaf
rikanska "terrorister".

Mugabe har sagt att han motsätter sig alla typer av dikta
tur, vare sig diktaturen upprätthålls av individer eller av
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staten. Som svar på de farhågor främst de vita och Muzore
wa haft att Zimbabwe kommer att bli en sovjetisk lydstat,
säger också Mugabe att det inte finns någon möjlighet att
låna en politisk modell från ett land och utan vidare appli
cera den på ett annat. Zimbabwes utveckling och politik
måste baseras på Zimbabwes traditioner och förutsättning
ar. Det slutliga målet för ZANU(PF)s politik kommer att
vara ett socialistiskt samhälle, men inte en socialism kon
trollerad av staten utan av folket. Mugabe försäkrar vidare
att inga större förändringar kommer att genomföras i lan
det utan konsultationer med de övriga politiska partierna.

Ett uttalande som livligt citeras idag är "vi kan aldrig
återvända till krig igen. Vi måste snabbt smida om våra
svärd till plogbillar." Det är bara att hoppas att befolkning
en i landet förstår Mugabes och landets svåra sits, och går
honom till mötes i hans vädjanden om fred och stabilitet.

Tisdag 11 mars

Idag tillkännagavs den nya regeringens sammansättning.
Den första regering som representerar majoriteten i landet
och som kommer att styra det fria Zimbabwe. En historisk
händelse alltså. Sammanlagt består regeringen av 22 mi
nistrar och 13 biträdande ministrar. Av dessa kommer fyra
ministrar och två biträdande ministrar från PF. Två vita
finns med i ministerlistan. Det rör sig om den f.d. finansmi
nistern i Smiths regering Mr David Smith, och presidenten i
de vitas kommersiella jordbrukarförening, Mr Norman,
som inte flaggat med någon partitillhörighet. Smith blir
minister för handel och industri och Mr Norman blir jord
bruksminister. Detta innebär att de två kanske främsta vita
intressena i landet nu kommer att ligga under vita minist
rar. Säkert blir detta en glädjande nyhet för oroliga vita
industrimän och storfarmare.

En kvinnlig minister återfinns, och det är hustrun till
ZANLAs överbefälhavare, Rex Nhongo, som blir idrotts
minister.
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Vart tog då Nkomo vägen? Jo slutligen har han nu blivit
inrikesminister. En post som normalt är utomordentligt
betydelsefull med den starka polismakten under sig. Nu har
dock Mugabe annonserat att polisen skall avmilitariseras
och att vissa förband från polisen skall flyttas över till
försvaret. Det betyder till slut att Nkomos ministerium inte
kommer att bli så mäktigt som det tidigare varit. En viktig
funktion som dock ligger kvar under ministeriet är distrikts
administrationen.

President har ännu inte utsetts, och en del spekulerar i
att det kanske kan bli Sithole. Det undrar jag, men allt är
ju möjligt.

David Smith säger att han fått tillstånd av Ian Smith att
ställa upp som minister i Mugabes regering, och att han inte
ämnar gå ur Rhodesian Front.

Onsdag 12 mars

Massmedia innehåller fortsatta diskussioner om hur rege
ringspolitiken kommer att gestalta sig samt naturligtvis ut
förliga presentationer av de nya ministrarna. Särskilt stort
intresse ägnas de två vita ministrarna.

Sydafrika avslöjar idag i TV att de hela tiden fram till och
med valen haft trupper i Rhodesia. Detta har skett med
britternas fulla vetskap och följaktligen också med deras
välsignelse. Undrar just hur lord Soames och Margareth
Thatcher känner sig efter detta uttalande. De har ju hela
tiden sagt att inga sydafrikanska trupper funnits i landet,
allt sedan de lämnade Beit Bridge-området. Här alltså ett
klart och tydligt brott mot Lancaster House-överenskom
melsen.

En stor mängd militärfordon som sydafrikanerna lånat ut
till den rhodesiska armen är nu på väg tillbaka till sitt
hemland. Sydafrika mumlar lite försiktigt om de stora
krigslån man givit till Rhodesia. Det torde röra sig om
åtskilliga hundratals miljoner rhodesiska dollar. Jag tror
inte att Mugabe ens skall behöva förklara att han inte
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tänker betala tillbaka denna skuld som använts för att
bekämpa honom och hans anhängare.

Lite onödigt provocerande verkar sydafrikanernas utta
lande i dagens tidning att man med kort varsel kan ställa
upp med en arme på 500.000 man. Om inte annat så visar
det för den oinvigde åskådaren att situationen i Södra
Afrika näppeligen blivit mindre spänd genom att Zimbab
we nu blir självständigt.

13-18 mars

Det tillkännages att självständigheten kommer att firas i
mitten av april, och att lord Soames kommer att vara kvar
fram till dess. Vidare kommer det att finnas militära rådgi
vare från Storbritannien i landet för att hjälpa till med
integreringen av de tre armeerna. Detta arbete rapporteras
nu gå fint, och idylliska bilder i tidningarna får gestalta det
lugn alla vill skall infinna sig i landet.

Det finns nu för framtiden ett antal viktiga frågor. För
det första gäller det frågan om Mugabe kan balansera mel
lan å ena sidan rädslan från de vita, och å andra sidan
kraven från sina egna fattiga väljare? Han behöver de vitas
yrkeskunskap i landet för att utvecklingen skall komma
igång. Samtidigt kan han naturligtvis inte gå så långt i sina
milda uttalanden gentemot denna grupp att hans egna väl
jare rycker undan det stöd som givit honom makten. Hur
kommer maktkampen mellan PF och ZANU(PF) att ge
stalta sig? Kommer det över huvud taget att bli någon? Det
är omöjligt att säkert bedöma kvaliteten och kompetensen
hos de ministrar som nu utsetts, förutom de riktigt välkän
da, såsom t.ex. Kangai, Enos Nkala och Chidzeru. I alla
händelser, oberoende av ministrarnas kompetens, kommer
dock makten även i fortsättningen att sitta hos statstjänste
männen som genom sin effektivitet eller brist på sådan kan
få folks sympatier och antipatier gentemot beslutsfattarna
att bölja. Det är fortfarande vita som sitter i de breda
lagren av statstjänster och dessa kan alltså fortfarande sätta
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käppar i hjulen för en majoritetsregering. Det är så enkelt
att hålla inne med information eller hålla inne med sin
kunskap och inte dela med sig av den till de nya som knyts
till ministerierna.

Det kan alltså bli en för de vita självuppfyllande profetia.
Man sa innan valen att afrikanerna inte skulle kunna sköta
ett land. Genom att inte dela med sig av kunskaper och
erfarenheter liksom att passivt eller aktivt motarbeta de
nya beslutsfattarna gör man det omöjligt för dem att styra
landet. Vilket alltså skulle bevisas. Förhoppningsvis finns
det tillräckligt många lojala och kloka statstjänstemän för
att den här situationen inte skall behöva uppstå.

En fråga som ständigt hängt i luften har varit: Vad kom
mer Sydafrika att dra för slutsatser av valkampanjer och
valutfall i Zimbabwe? De riktigt optimistiska säger nu att
Sydafrika kommer att inse att det inte är något farligt att gå
till val. De kommer att "erbjuda" afrikanerna i landet
större friheter, etc. Jag tror nog att valutgången i Zimbab
we gjort sydafrikanerna fast övertygade om att inte släppa
fram Namibia till val. Man inser kanske att det ur deras
synpunkt är för sent att erbjuda makten till någon "lojal"
afrikan, i stil med Muzorewa. Dessa har tagit slut och
kampen har pågått för länge. Det finns inte någon liberal
ledare kvar i Namibia. Jag tror tyvärr att det är den läxa
Sydafrika lärt sig. Jag tror också att situationen för Zim
babwe kommer att vara mycket svår de närmaste åren.
Sydafrika är inte särskilt trakterat av att de majoritetsstyr
da staterna i södra Afrika kryper närmare och närmare och
nu endast lämnat Sydafrika kvar. Så länge det finns länder i
övriga världen som är beredda att bryta sanktioner kom
mer Sydafrika att ägna stora delar, kanske ständigt ökande,
av sin budget till försvarets uppbyggnad. De vita i Rhodesia
hade som sista möjlighet en chans att fly till Sydafrika. De
vita i Sydafrika har ingenstans att ta vägen.

Britterna kommer förmodligen att hänvisa till den still
samma tiden efter valen som ett resultat av deras insats i
Rhodesiafrågan. Jag tycker inte att de skall tillåtas dra för
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stora växlar på skeendet. Nkomo och Mugabe skall hedras
därför att de inte tog till stridsmedel när den andra parten
så klart överträdde avtalet från Lancaster House.

Förmodligen kommer UNHCR att tillfrågas av den nya
regeringen i Zimbabwe att hjälpa till med repatrieringen av
de flyktingar som fortfarande finns kvar både inom och
utom landets gränser. Man kan bara hoppas att den opera
tionen blir mera genomtänkt, vilket den väl säkert blir,
eftersom man nu måste få folk hela vägen till sina hem.
Under den fas av repatrieringen vi arbetat med har huvud
målet varit att få hem så många som möjligt innanför
landets gränser för att kunna deltaga i valet.

På eftermiddagen den 18 mars lämnar jag Salisbury för
att avrapportera i Geneve. Vad skall jag säga där? Jo
naturligtvis att jag tycker att UNHCR varit för blåögt när
det gällde ansvarsfördelningen i repatrieringen. Att det
förmodligen var rätt av UNHCR att ställa upp med koordi
neringsansvaret när nu de politiska partierna och britterna
kommit överens om att flyktingar skulle repatrieras innan
valen. Trots att det var lite si och så med den säkerhet vi
kunde erbjuda flyktingarna så vet vi i alla fall att ingen
dödats eller försvunnit. Kanske får vi vara nöjda med det?
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