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Förord

I december 1973 inbjöds Zdenek ~ervenka av Deutsche Afrika Gesellschaft i
Bonn att sammanställa ett specialnummer av sällskapets tidning Afrika Heute
som skulle handla om Rhodesia. Resultatet av detta publicerades i Afrika Heute,
nr. 1-2, 1974. Nordiska afrikainstitutet får härmed framföra sitt tack till Deutsche
Afrika Gesellschaft för tillstånd att publicera artiklarna i denna form.

Uppsala, Maj 1974

Carl Gösta Widstrand
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Inledning

Sedan början av år 1974 har pressen i Sydafrika och Storbritannien givit alltmer
optimistiska rapporter om en lösning av Rhodesiakrisen. Den lösning som påstås
vara inom räckhåll betraktas som höjdpunkten på de hemliga förhandlingar som
har förts under de senaste åren mellan Smith regeringen och biskop Abel Muzore
was African National Council (ANC). Dessa rykten är orealistiska, av två skäl.

För det första är det svårt att se hur den brittiska regeringen skulle kunna frångå
de fem principer för en överenskommelse som både de konservativa och labour
vid upprepade tillfällen offentligt har fastslagit. Ingenting som inte grundas på
dessa principer kan knappast godtas av Muzorewa. Om han skulle sluta en över
enskommelse som är mindre omfattande skulle den med största sannolikhet för
kastas av hans anhängare, lika troligt är att lan Smith skulle förlora makten om
han skulle godta dem. Ty dessa principer som utgör minimikrav för afrikanerna
är förmodligen alltför långtgående för att kunna godtas av de vita.

För det andra har alla befrielserörelser i Zimbabwe, ZANU, ZAPU och FROLlZI,
gjort klart att ingen överenskommelse som inte innebär att makten övergår till
den afrikanska majoriteten kommer att påverka den väpnade kampen för en full
ständig seger. Aven om alltså Smith och Muzorewa på något sätt skulle nå en
överenskommetse skulle den förmodligen förkastas av såväl afrikanerna som de
vita. Detta beror på att afrikanerna inte litar mer på de vita än de vita på afrika
nerna. Detta är ett tragiskt förhållande, som går tillbaka i historien ända till kung
Lobengula. Det är ett förhållande som uteslutande är de vitas fel. Afrikanernas
makt i Rhodesia börjar nu öka, men varken de politiska demonstrationerna som
visade deras styrka under Pearce-kommissionens besök i landet eller gerillaverk
samheten som visar deras beslutsamhet, kommer att driva de vita rhodesierna ut
ur landet.

De vita i Rhodesia vet att om gerillan skulle bli verkligt farlig, kan de räkna med
stöd från tusentals vita frivilliga från Sydafrika, kanske rentav reguljära sydafrik
anska förband. Hur gärna än Vorster vill undvika att bli inblandad kan han inte
hindra folk från att gå ut frivilligt. Lika litet skulle han kunna stå emot trycket från
sina vita väljare att åtminstone ge förtäckt stöd i form av materiel. Den vita »sa
ken» är gemensam för rhodesier och sydafrikaner. Om »saken» inte kan försvaras
i Rhodesia skulle Sydafrika - och M09ambique - hotas.

De vitas ställning är lika enkel och klar som afrikanernas. Ingen minoritetsgrupp
som har rikedom, politisk makt och privilegier är beredd att lämna dem ifrån sig
utan strid. Den undertryckta majoriteten kommer alltid att försöka tillkämpa sig
dessa ting från minoriteten. Färg eller ras är bara faktorer som skärper motsätt
ningarna.

Moraliskt är de vitas strävan att behålla sin makt över den afrikanska majoriteten i
sig själv något förkastligt. I det långa loppet är den dessutom ohållbar. »Tja, men
det varar så länge jag lever» säger den vite cyniskt. Kanske, kanske inte. För den
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kvarts million vita rhodesier som står öga mot öga med fem millioner afrikaner är
det nästan en fråga om liv och död att behålla det som de har. De hånskrattar åt
brittiska regeringens politik att afrikanerna skall få politisk makt gradvis under en
följd av år. De hävdar med rätta att så snart afrikanerna kommit in på den slut
tande vägen mot demokrati kommer det afrikanska majoritetsstyret snabbt. De
vita vet ocksa att detta skulle innebära slutet för deras makt över landets rike
domar och slutet för deras vinster och privilegier. De fruktar att ingen grundlag
skulle kunna skydda deras egendom eller ens deras liv mot afrikanska hämndeak
tioner - de har själva orsakat denna fruktan under sina år av maktfullkomlighet.

Artiklarna i denna bok försöker skissera den historiska bakgrunden till den kris
som började samma dag som de första pionjärerna kom till den plats som idag är
Rhodesias huvudstad, Salisbury. Colin Legum ifrågasätter effektiviteten i de åt
gärder som har vidtagits av världens länder som en följd av de vitas makttillträde i
Rhodesia, dvs. sanktionerna. Knut Sogstad granskar verkningarna av sanktio
nerna på Rhodesias ekonomi och de allvarliga konsekvenserna av sanktions
brott. Ruth Weiss beskriver de genomgripande följderna av Rhodesia-krisen för
landets närmaste granne, Zambia. Av Larry Bowmans granskning av den vita poli
tiken i Rhodesia framgår klart att de vitas inbördes misshälligheter inteärtillräck
ligt stora för att åstadkomma en sinnesförändring hos de vita gentemot afrika
nerna. Brevet från Ndabaningi Sithole till premiärminister Heath, där han för sitt
folks talan mot den brittiska överenskommelsen med Rhodesia, och appellerna
från ledarna för ZANU och ZAPU till världens länder samt resolutionerna från FN
och OAU kompletterar bilden av Rhodesia-krisen som redan är inne på sitt
nionde år.

Det finns dock redan tecken på vad man kan vänta av framtiden. Afrikanerna som
hålls nere med våld kommer förmodligen att bli tvingade att bruka våld för att be
fria sig. De smärre sammanstötningarna mellan gerillagrupper och polisstyrkor
från Rhodesia och Sydafrika kommer att fortsätta och leda till en upptrappning
av våldet på båda sidor. När konflikten en gång bryter ut på allvar kommer den att
bli mycket omfattande. Det kan komma att bli ett blodbad som de vita sannolikt
inte skulle överleva, helt enkelt därför att det är lättare att döda 200000 vita än
fem millioner afrikaner. Det hjälper inte att man blundar införverkligheten hur av
skyvärd den än kan te sig. Denna katastrof kan lättast undvikas genom att Stor
britannien och/eller FN gör ett snabbt militärt ingripande för att återupprätta afri
kanernas rättigheter. Den vita minoritetens öde skulle dock bli ett problem efter
som en »fredlig samexistens» mellan de svarta och de vita torde vara svår att ås
tadkomma med tanke på det som har förevarit i det förgångna. Den bästa
lösningen skulle vara att de vita flyttade från landet till något annat land som vore
villigt att ta emot dem. Om denna utväg slogs fast i brittisk politik och från andra
länder kan det mycket väl tänkas att flertalet vita rhodesier skulle godta den. Ett
förslag som innebär att man flyttar 200 000 rhodesier från Rhodesia behöver inte
vara orealistiskt. Ar 1945 flyttades 5 miIIioner tyskar från Tjeckoslovakien och Po
len som hämnd för deras medverkan i förtrycket av tjecker och polacker under na
zistockupationen. Jämförelsen mellan nazisternas förtryck av tjecker och pol
acker och de vita rhodesiernas förtryck av afrikanerna är inte verklighetsfräm
mande. Att flytta de vita ut ur landet kan också vara deras enda sätt att överleva.
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Zdenek Cervenka

Rhodesiakrisen på sitt niond
o
ar.

Idag, mer än åtta år efter Rhodesias ensidiga självständighetsförklaring är läget i
Rhodesia alltjämt spänningsladdat vilket gör att Rhodesia-krisen är en av de all
varligaste i Afrika. Endast apartheid-politiken i Sydafrika utgör ett allvarligare hot
mot lugnet.

Rhodesiafrågan har satt sin prägel på afrikansk politik alltsedan Centralafrikan
ska federationen splittrades år 1962. I den första resolution som antogs av den af
rikanska enhetsorganisationen OAU i maj 1963, resolutionen om avveckling av
kolonialväldena, sade de afrikanska stats- och regeringscheferna:

»... om makten i Syd rhodesia orättmätigt skulle gripas aven rasistisk minoritetsregering,
kommer medlemsstaterna i denna konferens att ge verksamt moraliskt och praktiskt stöd åt
alla lagliga åtgärder som de afrikanska nationalistledarna kan tänkas vidta i syfte att återta
denna makt och överlämna den till den afrikanska majoriteten»,

Deras farhågor besannades den 11 november 1965 då en vit minoritetsregim un
der ledning av lan Smith ensidigt förklarade att landet var oberoende av brittisk
överhöghet. Harold Wilson, som då var premiärminister i Storbritannien, förkla
rade i underhuset att händelsen var»en olaglig åtgärd som inte hade rättslig giltig
het» och ett »uppror mot drottningen».

Men Storbritannien som dittills aldrig hade tvekat när det gällt att krossa någon
»färgad» upprorsrörelse med våld, på det sätt som skedde i Kenya eller Malaysia,
vägrade blankt att bruka våld mot den vita regimen i Rhodesia. För att ytterligare
understryka det rasbetingade inslaget i detta beslut fastslog labourregeringen
under Harold Wilson att man skulle överväga att bruka våld endast i den händelse
lag och ordning inte kunde upprätthållas. Detta senare måste i praktiken inne
bära ett läge där inte bara afrikanernas utan också de vita invånarnas säkerhet var
hotad. Storbritannien tog ingen hänsyn till OAUs och Säkerhetsrådets maningar
att krossa lan Smiths självsvåldiga maktövertagande med våld. Istället förordade
man ekonomiska sanktioner. Vid samväldes ländernas statsministermöte i Lagos
i januari 1966 försäkrade Harold Wilson sina kollegor att ekonomiska sanktioner
mot Rhodesia skulle bringa rebell regimen på fall inom någon månad - ja inom
några veckor. Nu har det gått mer än 100 månader sedan han gjorde sitt uttalande
men slutet på den vita regimen i Rhodesia är inte inom sikte än på några år.
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De ekonomiska sanktionerna mot Rhodesia nådde sin kulmen den 28 maj 1968
när Säkerhetsrådet i sin resolution nr. 253 föreskrev totala och obligatoriska sank
tioner mot Rhodesia. l resolutionen belades all handel med Rhodesia med för
bud. Likaså förbjöds flygningar på de linjer som förband Rhodesia med yttervärl
den. Rhodesiska pass förklarades ogiltiga utanför landet. Sanktionspolitiken för
mådde visserligen hålla Rhodesia helt diplomatiskt isolerat - Smithregimen lyck
ades inte få diplomatiskt erkännande från något land i världen - och tvingade
landet att satsa allt större resurser på att överleva ekonomiskt, men sanktionerna
lyckades inte förverkliga det främsta syftet: att störta den vita regimen. Det huvud
sakliga skälet till att de ekonomiska sanktionerna misslyckades var att Sydafrika
och Portugal konsekvent bröt mot dem. Det slutliga nederlaget kom år 1972 när
USA upphävde importembargot på krom från Rhodesia. Därigenom visade man
vägen för en rad andra länder som snabbt följde efter.

För att bättre förstå Rhodeisa-krisen måste man åtminstone i stora drag beröra
landets ganska säregna historia och landets relationer till Storbritannien.

Rhodesias uppkomst

Rhodesia skapades bokstavligen på enskilt initiativ av Cecil Rhodes, premiärmi
nister i Kapkolonin och ägare av South African Company. Det var han som organi
serade och finansierade Pioneer Column med 600 man som tågade norrut in i
Mashonaiand och Matabeleiand där Lobengula var kung. Denna skaras framryck
ning och dess hänsynslösa massaker på befolkningen i Matabele har blivit ett äro
rikt kapitel i Rhodesias historia. Enligt nutida historieböcker i Salisbury var det
dessa pionjärer som »Iyfte det afrikanska folket från det primitiva mörkret upp i ci
vilisationens ljus». En historiebok av B. Salt, utgiven av College Press i Salisbury
år 1969, har följande formulering om denna period i Rhodesias historia:

"Idag, 80 år efter pionjärernas ankomst, har det skett stora förändringar. Det har byggts vä
gar där inga vägar fanns, det finns sjukhus, skolor, ja t.o.m. ett universitet. Skördar växer
där ingen odling fanns, det råder fred där det förut bara fanns död och sjukdom har bytts i
hälsa."

Från pionjärernas ankomst 1890 fram till 1923 förvaltades området som ett affärs
företag av South Africa Company tör vilket Cecil Rhodes fick koncession av lord
Salisbury. Bolagets främsta syfte var att exploatera mineralrikedomar, som man
fått rätt till redan 1887 av kung Lobengula. Jordbruket visade sig dock vara en
mer lönsam verksamhet än gruvdrift. Jordbruket blev också en avgörande faktor
för utformningen av bolagets politik. Bolaget blev gradvis alltmer beroende av ny
byggarna som så småningom tog ifrån bolaget den politiska kontrollen över om
rådet. Ar 1914, när den ursprungliga koncessionen skulle förnyas, stadgades att
Storbritannien skulle ge området inre självstyrelse om nybyggarna »uttryckte en
entydig vilja till detta och kunde påvisa att landets ekonomiska ställning var god
tagbar». Nybyggarna utnyttjade denna passus. Den 27 oktober 1922 fick de vita
väljarna välja mellan att bli kronkoloni med inre självstyrelse eller att bli inlem
made i Sydafrikanska unionen. Med 8 744 röster mot 5 989 valde man självsty
relse. Afrikanerna fick inte uttrycka sin mening därför att de inte var röstberätti-
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gade. Deras inkomst var ungefär en tredjedel av den minimiinkomst på 100 pund
per år som de vita nybyggarna hade satt upp som gräns. Härigenom försäkrade
dessa sig om att klyftan mellan afrikaner och europeer aldrig skulle överbryggas.

Förhållandet till Storbritann

Ar 1923 blev Rhodesia brittisk koloni och fick namnet Southern Rhodesia. Detta
är alltjämt landets benämning i alla FN-dokument. Det afrikanska namnet är Zim
babwe. Kolonin fick i det närmaste oinskränkt självstyrelse enligt 1923 års författ
ning. Enligt denna författning hade dock Storbritannien rätt att inlägga veto mot
varje lagförslag i kolonins parlament som stred mot »de inföddas intressen». Stor
britannien gjorde aldrig bruk av denna vetorätt trots att vissa av landets lagar helt
uppenbart var rasdiskriminerande. Detta gällde i allra högsta grad om jordfördel
ningslagen av år 1930. Denna lag gav den obetydliga vita folkgruppen, omfat
tande 50 000 människor, rätt till ett område på ca 40 millioner hektar under det att
afrikanerna som var nästan 1 100000 fick mindre än hälften.

Storbritannien visade sig sålunda ur stånd att lösa ett problem som man själv
hade skapat. A ena sidan hävdar Storbritannien att man fortfarande har suverän
makt över Rhodesia. A andra sidan vägrar man att i praktiken utnyttja denna
makt.

De stora befogenheter som givits den vita minoriteten i Rhodesia i 1923 års författ
ning ändrades inte i 1961 års författning. Då skapades en lagstiftande församling
med 65 platser av vilka 15 besattes av företrädare för drygt 5 millioner afrikaner
och 50 förbehölls representanter för de ca 250 000 vita. 1965 års författning, som
låg till grund för den ensidiga självständighetsförklaringen, och 1970 års författ
ning, i vilken Rhodesia förvandlas till republik, har inte förändrat detta förhål
lande.

Omedel bart efter det att Centralafrikanska federationen hade upplösts år 1962
krävde Rhodesias regering att landet skulle få bli självständigt på samma sätt
som de två andra delstaterna i federationen, dvs. Nordrhodesia, som år 1964 blev
den självständiga staten Zambia, och Nyasaland som samma år blev självstän
digt under namnet Malawi. Efter flera förhandlingsomgångar fastställde Storbrit
annien fem principer för sin politik gentemot Rhodesia. Dessa principer slogs
fast av labourregeringen den 8 oktober 1965 efter ett möte mellan Harold Wilson
och lan Smith.

1. Principen om fortsatt utveckling mot majoritetsstyre, som slagits fast i 1961
års författning, skulle upprätthållas och garanteras.

2. Det måste finnas garantier mot förändringar i författningen som motverkade
denna utveckling.

3. Den afrikanska befolkningens politiska ställning måste omedelbart förbättras.
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4. Man måste arbeta för att avskaffa rasdiskriminering.

5. Den brittiska 'regeringen måste vara övertygad om att varje grundval för själv
ständighet kunde godtas av Rhodesias befolkning som helhet.

Dessa principer förkastades av Rhodesia som därefter avgav en ensidig självstän
dighetsförklaring (Unilateral Declaration of Independence, UDI) den 11 novem
ber 1965. Förhandlingarna mellan Storbritannien och Rhodesia fortsatte dock.
Harold Wilson och lan Smith hade två fruktlösa förhandlingar i december 1966
och i oktober 1968. De djupa meningsskiljaktigheterna mellan de båda parterna
kvarstod.

Överenskommelsen mellan Storbritannien

och Rhodesia 1971

Förhandlingarna med Rhodesia kom in i ett nytt skede när Storbritannien fick en
konservativ regering under Edward Heath efter valen i juni 1970. Ett år senare,
den 24 november 1971, undertecknades en överenskommelse i Salisbury av lan
Smith och den brittiske utrikesministern Douglas Home. Champagnen flödade i
Salisbury när de vita rhodesierna firade vad de betraktade som en seger. OAU be
skrev överenskommelsen som ett svek. På afrikanskt initiativ avvisade FNs gener
alförsamling överenskommelsen den 21 december 1971. Röstsiffrorna var 94 mot
8. I resolutionen betecknas förslaget som "ett flagrant brott mot rätten till själv
ständighet och oberoende för det afrikanska folket i Zimbabwe". Resolutionen
sade också att man inte kunde godta någon överenskommelse som inte innefat
tar majoritetsstyre på grundval av allmän rösträtt.

Den brittiska överenskommelsen med Rhodesia innebar ett drastiskt avsteg från
de fem principerna. Enligt en analys som gjordes av professor Claire Palley vid
Queen's University i Belfast och som publicerades i Sunday Times den 28 novem
ber 1971 skulle afrikanerna uppnå jämställdhet med de vita väljarna år 2 026. Pal
ley anger att landet kan få afrikanskt majoritetsstyre först år 2 055, detta dock en
dast under förutsättning att lan Smith och hans efterföljare verkligen uppfyller
villkoren i överenskommelsen. En av de bästa analyserna av överenskommelsen
gjordes av den rhodesiske nationalistledaren N. Sithole i hans brev till Heath i de
cember 1971. (Brevet återges i denna bok.)

Det slutliga omdömet huruvida överenskommelsen kunde godtas skulle avges av
afrikanerna själva. Enligt överenskommelsen framlades förslagen på villkor att
"brittiska regeringen var övertygad om att de kunde godtas av det rhodesiska fol
ket som helhet». Den brittiska regeringen tillsatte en kommission ledd av lord
Pearce som genom direkta kontakter med alla befolkningsgrupper i Rhodesia
skulle utröna deras inställning till överenskommelsen.
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Kommissionen återvände efter sitt uppdrag med ett kompakt nej från en överväl
digande majoritet av den afrikanska befolkningen, även från de mest lojala höv
dingarna som hade utnämnts av lan Smiths regering. Efter flera månaders dröjs
mål offentliggjordes slutligen Pearce-kommissionens rapport i maj 1972. Den
fastslog att majoriteten av befolkningen i Rhodesia fann villkoren för en överens
kommelse helt omöjliga att godta. Kommissionens resultat beskrivs av Zambian
Mail som »den hederligaste bedömning av den inhemska uppfattningen som man
kunnat få från detta eländiga land under många år». Viktigare är att rapporten vi
sade att Rhodesias afrikanska befolkning hade en politisk mognad som klart vi
sade att den utgör en viktig politisk maktfaktor som man inte längre kan bortse
från.

lan Smith avvisade kommissionens resultat med motiveringen att afrikanerna
hade blivit utsatta för»hotelserfrån ligistelement». Men Sydafrika, Rhodesias när
maste bundsförvant, tog rapporten betydligt mer på allvar. Den sydafrikanska tid
skriften To the Point skrev den 17 juni 1972:

»Förhoppningarna att fem år av förhandlingar, invektiv och ekonomisk krigföring skulle få
ett slut genom en lyckosam politisk kohandel mellan Storbritannien och lan Smiths rege
ring i november 1971 gäckades av Pearce-kommissionens stormiga framfart genom landet.
Dess slutsats blev att en överenskommelse för närvarande var omöjlig därför att den svarta
befolkningen inte litade på den. Effekterna blev de väntade: den rhodesiska regeringens
hållning skärptes. de afrikanska motståndarna mot förslagen i överenskommelsen blev be
slutna om att utnyttja sin framgång, och den ineffektiva och dyrbara sanktionspolitiken från
Storbritanniens sida fortsatte».

Världens motstånd mot Rhodesia har till stor del kommit till uttryck inom FNs
ram. Det är dock OAU som har spelat den viktigaste rollen när det har gällt att upp
båda en opinion mot Rhodesia, såväl inom Afrika som i andra länder. Det grund
läggande syftet med alla resolutioner från OAU har varit att utöva påtryckningar
på Storbritannien att använda våld för att återinföra en laglig regering i Rhodesia,
eftersom Storbritannien själv hävdar att Rhodesia alltjämt är en koloni som man
har ansvar för.

Den största kraftmätning mellan OAU och Storbritannien ägde rum i december
1965. OAUs utrikesministrar satt då i ett extra möte i ministerrådet, där man an
tog en resolution i vilken man gav Storbritannien ultimatum att krossa den vita re
bellregimen i Rhodesia. Om detta inte skedde skulle de afrikanska länderna säga
upp de diplomatiska förbindelserna. Det brittiska svaret på denna afrikanska re
solution var att man anklagade OAU för ansvarslöshet. Efterhand visade det sig
att endast nio av de stater som hade röstat för resolutionen fullföljde sitt hot och
bröt de diplomatiska förbindelserna med Storbritannien.

Detta har blivit det svåraste slaget för OAUs prestige under organisationens tio
åriga historia. Men de afrikanska ledarna tog lärdom av händelsen. De insåg att
man visserligen aldrig fick minska påtryckningarna på FN eller Storbritannien,
men att den enda kraft som kunde förmå att störta lan Smiths regim måste
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komma från Rhodesia, med allt det stöd som OAU kunde ge. OAUs strävan att
medla mellan ZAPU och ZANU resulterade i en överenskommelse år 1973 där de
två parterna enades om att samla sina krafter mot den vita minoritetsregimen. De
utgör ännu inte ett militärt hot mot den vita regeringen i Salisbury, men deras ge
rillaoperationer har redan skapat säkerhetsproblem som Rhodesia ännu inte har
lyckats lösa. En följd av detta är att lan Smith, som i september 1973 avbröt kon
takterna medANCs ledare Abel Muzorewa och arresterade 30 partimedlemmar,
har gett tillstånd till fortsatta kontakter med Muzorewa. Men han har ännu inte ac
cepterat att det stora flertalet av afrikanerna känner en djup och äkta oro över de
politiska principer och handlingar som påverkar deras dagliga liv genom en
mångfald orättvisor - rasdiskriminering, jord lagar, exploatering av arbetskraft
och trakasserier från tjänstemän. Han har ännu inte förstått att »varje rhodesier är
nationalist i sitt hjärta», och att afrikanerna upplever den vita minoritetsregimen
som alltmer outhärdlig. Muzorewas uppgift är inte heller lätt. Han vet att Smith en
dast kan tänkas göra begränsade eftergifter för afrikanernas krav och han vet att
afrikanerna i Rhodesia inte är intresserade aven överenskommelse som endast
leder till att en afrikansk elit får litet större inflytande i parlamentet utan vill ha en
verklig demokrati grundad på allmän rösträtt.
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En lösning på Rhodesia-problemet måste sökas på lång sikt. Den kräver tålamod,
uthållighet och engagemang. Det finns ingen plats för lättsinnig optimism av det
slag som Harold Wilson med jämna mellanrum försökt intala oss. Så som proble
met ser ut idag kan det inte lösas genom fredliga förhandlingar, varken direkta för
handlingar mellan direkt berörda svarta och vita eller indirekta förhandlingar
genom en tredje part.

Pearce-kommissionens resultat visade tillfullo att den överenskommelse som för
handlats fram mellan Storbritannien och Rhodesia utan att afrikanerna fick delta
eller gav sitt medgivande, inte överensstämmer med engelsmännens femte prin
cip: kravet på att överenskommelsen skall godtas av de svarta.

På lång sikt kommer konflikten i Rhodesia att lösas av folket i landet, såväl svarta
som vita. Idag härskar den vita minoriteten oinskränkt. Denna maktställning kom
mer man säkerligen att försvara så länge den svarta oppositionen förblir ineffek
tiv.

Under de senaste tio åren har vi kunnat iaktta en successiv mobilisering av det
svarta motståndet på två fronter. På hemmafronten förs den konstitutionella kam
pen av African National Council under ledning av biskop Muzorewa. På den yttre
fronten finns en väpnad befrielsekamp som drivs av rivaliserande politiska grup
per. Det finns ingen direkt koppling mellan dessa två former av motstånd, men de
kompletterar ändå varandra på så sätt att de tjänar som centrum för det svarta
motståndet samtidigt som de fräter på tillförsikten hos de hårdnackade vita grup
per som ingår i Smiths parti Rhodesian Front.

Säkerhetsfrågorna står i centrum för den vita minoritetens intressen. Man kan för
utsätta att ju osäkrare de vita känner sig, desto större tillförsikt får deras svarta
motståndare. För att kunna bevara sin säkerhet behöver den vita minoriteten
framför allt ekonomisk styrka så att de kan klara av de höga kostnaderna för för
svaret. Säkerhet och ekonomisk styrka är därför två begrepp som hänger sam
man - så mycket mer som de vita i Rhodesia måste skydda sina gränser mot två
fientliga krafter: dels Zambias president Kaundas orubbliga stöd till befrielserö
relserna, dels det växande hotet från Frelimo mot portugisernas välde i Mocambi
que.
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De effekter man kan förutse av att säkerheten mellan Rhodesia
och M09ambique minskar är att Rhodesian Front kommer att bli allt fastare beslu
ten att bevara den vita dominansen och inte ge efter för försök till föränd
ring. Ingen bör förvisso underskatta de vita rhodesiernas beslutsamhet när det
gäller att försvara sin "livsstil", men deras att det skulle bli avse-
värt mindre om den flanken skulle i större omfattning. Ett
svagare portugisiskt välde i skulle inte bara öka hotet mot Rho--
desias säkerhet utan skulle också leda till att landets kortaste till ha-
vet skulle hotas. Dessutom skulle det innebära ett avbräck för deras väl
utarbetade system för att ställning är
därför av avgörande be·tvdlel,;e

Det är otvivelaktigt sant att fOl1satta sanktioner mot Rhodesia kommer att drabba
landets svarta befolkning hårdare än den vita och att deras situation kort sikt
kommer att bli sämre. Men deras avsaknad av fanns innan sank-
tionerna infördes. Det som i grunden utmärker ett samhälle som aven mino-
ritet är just att samhället gynnar minoriteten majoritetens bekostnad. På lång
sikt kan endast en genomgripande förändring av maktstrukturen i Rhodesia på
ett meningsfyllt sätt förändra de svarta situation.

De ekonomiska sanktonerna har få effekt. De som bedömer Rhodesias
ekonomiska situation efter varorna i butiksfönstren eller av den offi-
ciella statistiken, förbiser de mer skador som åsamkas landets ekon-
omi. Dessa skador har beskrivits i en rapport som publicerades
av Africa Bureau i London.

Den bästa kortfattade beskrivn av Fihodesias återfinns i ett utta
lande av lan Smith Uttalandet ~;0.vr',,~ den 26 november 971 i samband
med att han försvarade resultaten av mellan Storbritannien och
Rhodesia inför en konferens med Rhodesian Front:

"Om bara rhodesierna skulle känna till fakta och framtidsprognoser som regeringen har
tillgång till - våra ekonomiska krav och förväntade svårigheter i samt de sä-
kerhetsproblem som hotar i framtiden skulle de vara mer benägna att vår situation.
Rhodesia skulle Ila kunnat fortsätta utan någon överenskommelse. Landetsställning skulle
inte ha skadats i år eller nästa år. Men vi har gjort bedömningen att läget om 10 eller 20 år
inte skulle vara så bra för våra barn."

Fiaskot för f;;"'h"n(,li,~r1"n",mellan Storbritannien och Rhodesia
rat detta förhållande annat än i måtto en mereffektiv
tionerna i skulle förkorta den tidtabell som

Nyligen i sitt tal i New York, sade lan Smith att året 1974 i en osäker situa-
tion internationellt sett. Han framhöll i effekterna av det arabiska
embargot och den hotande ekonomiska i industriländerna. Han
framhöll att Rhodesia inte var oberoende av internationella ekonomiska tenden
ser och att det var osannolikt att landet skulle komma oskadat ut de rådande in
ternationella ekonomiska

I ett läge av internationell ekonomisk osäkerhet och med en oro inför sä
kerhetsproblemen inom landet och är effekterna fortsatta
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sanktioner ännu mer avgörande för Smith-regimens möjligheter att överleva än
de var när han öppet gav uttryck för sin oro i det ovan citerade uttalandet.

Sanktionerna kan inte ensamma räcka till för att besegra Smith-regimen. Vad är
då skälet till att ändå hålla fast vid sanktionerna? För det första därför att det är
den enda politik som garanterar en verklig internationell enighet när det gäller att
behandla Smith-regimen som en laglös utanför den internationella gemenska
pen. Inte ett enda land - inte ens Portugal eller Sydafrika - har erkänt landet di
plomatiskt. För det andra därför att landet till följd av denna isolering har hindrats
från att få tillgång till världens valutamarknader, som är oundgängligen nödvän
diga för att landet skall överleva på längre sikt. För det tredje har sanktionerna bi
dragit till att rebellerna inte har vunnit en total seger och har hindrat dem från att
konsolidera sin maktställning; de förblir ekonomiskt svaga och politiskt och mili
tärt otrygga. För det fjärde är sanktionerna det enda påtryckningsmedlet för att få
de vita rhodesierna att ens tänka på en förhandlingslösning. För det femte har de
upprätthållit moralen hos de svarta och vita motståndarna mot regimen. För det
sjätte har de hindrat att den afrikanska och den västerländska synen på proble
men i södra Afrika ytterligare har gått isär.

Allt detta sammantaget utgör ett ganska starkt försvar för sanktionerna. Men var
för har sanktionerna inte fungerat bättre än de hittills gjort? Därför att Sydafrika
och Portugal från första början vägrade att samarbeta och har förmedlat Rho
desias kontakter med yttervärlden. Därför att de största verkningarna inte har
drabbat de vita utan har gått ut över de svarta rhodesierna som har tvingats att i
ännu högre grad än tidigare leva på naturahushållning. Därför att övriga länder
av 01 ika skäl inte gjorde lika stora insatser som Storbritannien, vars sanktionspoli
tik i stort sett har varit mönstergill. Därför att de afrikanska staterna tidigare inte
hade tillräcklig tilltro till trovärdigheten i den brittiska politiken och därför inte
utövade till räckligt tryck i FN på de länder som bröt mot sanktionspolitiken. Slutli
gen därför att FNs resurser att upprätthålla sanktionerna ända tills ifjol var när
mast löjligt små om man ville göra en internationell insats i enlighet med kapitel?
i FN-stadgan.

Vilken roll bör den internationella gemenskapen spela i Rhodesiakrisen? Först
och främst bör den konstatera att den vita rebellutbrytningen i Rhodesia är en del
aven större kamp som äger rum i hela södra Afrika. Rhodesia bör inte betraktas
isolerat från övriga delar av södra Afrika. För det andra bör man vara medveten
om de begränsade effekterna av internationella ingripanden, men man börsamti
digt samla sina gemensamma krafter för att göra sanktionerna mer verknings
fulla, samtidigt som man ger direkt stöd och uppmuntran till de vita och svarta
motståndarna mot Smithregimen. Den största omedelbara insatsen vore att
stärka FNs sanktionsprogram genom att ställa större krav på medlemsländerna
när det gäller att fullgöra sina åtaganden. (Det är uppmuntrande att USAs senat
har tagit ett första steg för att upphäva de undantag som man gjort för import av
krom och andra strategiska mineral från Rhodesia). Det viktigaste bidraget vore
dock att utveckla en ny strategi för att genomföra sanktionerna.

Ett första led i denna strategi borde vara att konstatera att Portugal och Sydafrika
vägrar att medverka i varje form av internationella sanktioner mot Rhodesia. Men
detta behöver inte innebära en dödsstöt åt kampanjen. Nyckeln till en effektiv
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sanktionspolitik är att hindra Smith-regimen från att få inkomster i form av ut
ländsk valuta. Detta är mycket mer avgörande än att vägra att exportera till dem.
De har redan förlorat en stor del av avkastningen från deras viktigaste inkomst
källa för utländsk valuta, nämligen tobak. Idag är de nästan helt och hållet bero
ende av export av mineral, kött och jordbruksprodukter. Eftersom de två sist
nämnda inkomstkällorna huvudsakligen kommer från marknader inom södra Af
rika är det sannolikt att man inte kan påverka dem i nämnvärd omfattning; de har
också ringa betydelse jämfört med inkomsterna från mineralexporten.

Hela Rhodesias export av mineral går till länder utanför Afrika. Portugal och Syd
afrika kan därför i fråga om dessa varor enbart hjälpa Smith-regimen genom att
underlätta exporten. I dagens läge är det inte mycket man kan göra för att för
hindra att dessa varor transporteras till hamnar i Mocambique och Sydafrika. Må
let måste därför vara att lägga beslag på de sanktionsdrabbade varorna i deras
destinationshamnar. Den brittiska underrättelsetjänsten har hittills på ett be
undransvärt sätt kunnat slå fast exakt vilka laster som lämnar hamnarna i Mocam
bique och Sydafrika. Problemen uppstår i destinationshamnen. Förhållandet har
hittills, med få undantag, varit det att t.o.m. när frakter har tagits för inspektion
har mottagarländerna varit ovilliga att samarbeta.
Man måste därför skapa ett system för FN-kontroll av alla misstänkta laster och
inte överlämna ansvaret för identifieringen av dem till det land dit de är destine
rade. Detta system kan övervakas aven grupp tekniska rådgivare i FN-tjänst. Alla
laster som svartlistas måste beslagtas, inte bara skickas tillbaka till inskeppnings
hamnen som ibland har skett. Om detta förfarande skulle genomföras skulle Rho
desia inte bara förlora intäkter i form av utländsk valuta utan också åsamkas för
luster för gruvbrytning, transporter och ersättning till sanktionsbrytare.

Det skulle bara behövas att ett relativt litet antal laster skulle gå förlorade för att
verksamheten skulle bli förlustbringande för de fartyg och bolag som bryter mot
sanktionerna. Och utan deras hjälp skulle uppgiften att bryta mot sanktionerna
bli allt svårare om inte rentav helt omöjlig.

Om slutligen alla FN-stater kunde övertalas att stifta och genomföra samma lagar
som Storbritan nien har antagit för att kunna vidta rättsliga åtgärder mot befälhav
are, redare och mäklare som bryter mot sanktionerna, skulle sanktionspolitiken
kunna bli verkligt effektiv. Det är påfallande att inte ett enda brittiskt fartyg eller re
deri så vitt bekant har brutit mot sanktionerna, eftersom straffen har varit alltför
kännbara.

Här har vi sålunda ett praktiskt sätt att internationellt göra det första gemen
samma försöket att genomföra ett sanktionsprogram på ett verkningsfullt sätt.

För dem som tror på betydelsen av att finna ett alternativ till mellanfolkliga mili
tära sanktioner måste möjligheten att påvisa att ekonomiska sanktioner kan vara
effektiva te sig lockande och uppfordrande. Men vi får inte glömma bort att t.o.m.
ett effektivt sanktionsprogram endast är en faktor i strävan att besegra rebellerna
i Rhodesia. Vi får inte låta oss nedslås av den långa tid som krävs eller av den san
nolika utvecklingen mot allt hårdare metoder i Rhodesia och södra Afrika.

Styrkefördelningen i södra Afrika gör att det tyvärr måste anses osannolikt att si
tuationen skall kunna förändras enbart med fredliga medel. Vårt mål måste vara
att så långt möjligt begränsa förlusterna i form av människoliv, elände och eko
nomiskt kaos.
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Knut Sogstad

Sanktionernas inverk n
på Rhodesias k no I

De ekonomiska sanktioner som infördes direkt efter Rhodesias UDI1965 var av
sedda att på kort tid bringa Smith-regimen på fall. De är fortfarande i kraft men
målsättningen har inte uppfyllts. Däremot har den brittiska regeringen vid flera
tillfällen försökt nå en uppgörelse med Smith-regimen över huvudet på den afrik
anska befolkningen i Rhodesia. (Om den politiska utvecklingen i Rhodesia, se
Zdenek Cervenkas artikel.) Trots eftergifter från den brittiska regeringens sida
till upprorsregimen har försöken att bilägga konflikten mellan den brittiska rege
ringen och den vita minoritetsregimen icke lyckats. Den afrikanska reaktionen på
Pearce-kommissionen visade också tidigt att det inte är möjligt att definiera kon
flikten i sådana termer den verkliga konflikten är den mellan den vita minori
tetsregimen i Rhodesia och landets majoritet av afrikaner.

Enbart det faktum att Rhodesias ensidiga självständighetsförklaring (UDI) är
över åtta år gammal är otvivelaktigt en seger för minoritetsregimen. En överens
kommelse med ANC och därefter med Storbritannien skulle göra regimen delvis
internationellt accepterad och innebära kronan på lan Smiths bana. Storbritanni
ens förhandlingsvilja och andra staters brott mot de ekonomiska sanktionerna vi
sar klart att för en rad stater skulle en sådan utveckling vara önskvärd.

Men varför har inte sanktionerna varit framgångsrika? Vid UDI 1965 var det inte
bara Harold Wilson som trodde att upproret sku Ile bli en kortvarig episod så snart
de ekonomiska sanktionerna sattes in. Rhodesia var (och är) beroende av andra
länder för att nå havet och är beroende av import, bl.a. olja, för att hålla ekonomin
igång. Landet var beroende av export (ca 1/3 av BNP), och exporten domine
rades aven jordbruksprodukt - tobak. Ett tobaksembargo skulle strypa expor
ten, ett oljeembargo lamslå transporterna och produktionen, och bådadera
skulle kunna genomföras utan stora problem på grund av Rhodesias geografiska
läge. Dessutom skulle en infrysning av rhodesiska tillgångar i brittiska banker eli
minera Rhodesias internationella kreditmöjligheter.

Att denna bild dåligt motsvarar verkligheten är lätt att se idag. Orsakerna till detta
är flera och kan delas in i tre huvudgrupper:

1. Motarbetande av och brott mot sanktionerna från stater och individer.

2. Reorganisering av den rhodesiska ekonomin, och

3. Sanktionernas omfattning och genomförande.
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Sanktionernas genomförande

Tidpunkten för UDI var otvivelaktigt mycket väl vald av Smithregimen. Redan den
26 april 1965, dvs. mer än ett halvt år före UDI, gav den rhodesiska regeringen ut
en vitbok om möjligheterna för ekonomiska sanktioner mot Rhodesia i händelse
av UDI, och det visar att möjligheterna förekonomiska sanktioner och deras even
tuella verkningar var långt bättre genomtänkta i Salisbury än i London. Rho
desias export var väsentligt mindre under vinterhalvåret än under sommarhalvå
ret. Att välja den 15 november som tidpunkt för UDI gjorde därför att effekterna av
ekonomiska sanktioner blev de minsta möjliga och gav regimen en frist fram till
nästa »exportsäsong».

Den brittiska reaktionen på UDI var att genast införa begränsade ekonomiska
sanktioner: Rhodesia uteslöts från Sterlingområdet och från den brittiska kapi
talmarknaden, brittiska köp av tobak och socker förbjöds. Senare, den 6 decem
ber, blev importen aven rad andra produkter från Rhodesia förbjudna - detta
gällde koppar och kopparprodukter, asbest, järn- och stålprodukter, samt en del
jordbruks- och gruvprodukter. Den 17 december satte Storbritannien oljesanktio
ner i verket mot Rhodesia. En del and ra stater följde upp de åtgärder som Storbrit
annien hade vidtagit.

I denna första fas av sanktionerna var det Storbritannien som hade initiativet vid
tillämpandet av begränsade sanktioner. Av import till Rhodesia var det förutom
kapital i stort sett bara olja som drabbades. Andra länder kunde följa upp dessa åt
gärder i den utsträckning de själva fann lämpligt.

Efter sammanbrottet i förhandlingarna mellan Wilson och Smith ombord på
H.M.S. Tiger i december 1966, lade Storbritannien fram ett resolutionsförslag för
FNs Säkerhetsråd där det krävdes att alla stater skulle vidta begränsade sanktio
ner mot Rhodesia. Säkerhetsrådets resolution, som är bindande för medlemslän
derna, ålade alla medlemsländer att stoppa importen från Rhodesia av asbest,
järnmalm, krom, råjärn, socker, tobak, kött och köttprodukter, hudar, skinn och
läder. Resolutionen rekommenderar vidare (men tvingar inte) alla medlemslän
der att inte ge ekonomiskt stöd till Rhodesia.

Först den 29 maj 1968 införde Säkerhetsrådet omfattande och bindande sanktio
ner mot Rhodesia. Då hade det gått två och ett halvt år sedan UDI.

Sanktionernas gradvisa införande gav Rhodesias upprorsregim god tid att hitta
nya handelspartners och nya, mer eller mindre förtäckta handelsvägar. Det gav
regimen dessutom tid att inrätta landets ekonomi efter de nya förhållandena. Av
Rhodesias export är det först och främst tobaken som drabbats av sanktionerna,
och efter UDI har tobaksodlingen nästan halverats (tabell 1).

Förändringar i Rhodesias ekonomi

Avsättningsproblemen för tobaken har gjort att regimen måste subsidiera to
baksodlingen, samtidigt som bönderna uppmanas att gå över till andra grödor.
Detta har lett till att Rhodesias jordbruksproduktion idag är långt mer differentie-
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rad än före UDIoch den totala har ökat med ca 75 % från
1964 till 197-1 u-länder är beroende aven eller ett fåtal råvaror
för sin export, och en stor del av har tagit sikte på att få
till stånd en bredare ekonomisk bas och ett minskat beroende av ett fåtal produk
ter_ För Rhodesias del har en av verkningarna av de ekonomiska sanktionerna va
rit just denna en större diversifiering avekonomin. Även om matvaruproduktio
nen totalt har ökat, har ändock minskat i betydelse för landets
ekonomi (tabell 3).

Tobakens roll har mer och mer övertagits av gruvindustrin. Produkterna därifrån
har stadigt ökat sin andel av Rhodesias - det har visat sig lättare att få mi
neraler att passera genom sanktionsmuren. Detta har lett till en kraftig expansion
av Rhodesias gruvindustri. Denna industri domineras i hög grad av utländska bo
lag i första hand sydafrikanska, med Anglo American Corporation i spetsen,
men också många brittiska och andra västliga intressen är representerade
som Lex. de brittiska Rio Tinto Zinc, Lonhro, Charter Consolidated och Turner
and Newall och USAs Union Carbide och Foote Minerals. Dessutom finns brit
tiskt, amerikanskt och annat västl igt i gruvbolag med intres
sen i Rhodesia.

Samtidigt som produktionen av nickel, krom, kobolt och ädla metaller
ökar är gruvbolagen också med sökande efter nya fyndigheter. Den
sydafrikanska finanstidningen Financial Mail avrundar en översikt över Rho
desias "mining boom" den 30.4.1971 med följande slutledning: "The continued
importance of mining is thus certain, as is its growth. The only uncertainty is
where the next lind will be".

ritten har också den lätta industri som till att ersätta tidigare
i ökat sin Denna s.k. substitut-
ionsindustri har kunnat växa, dels genom att den inte har haft konkurrens av im
portvaror, dels eftersom den har haft aktiva stöd och kunnat använda
sig av inhemsk kredit för sin ovn",n,,;nn

Saimtidi~rt som Storbritannien, och efter hand också flera andra länder, stoppat
sin till Rhodesia lån, startade Smithregimen
"sanktioner" den motsatta . utländska medel och tillgodohavanden i Rho-
desia blockerades, och man införde hårda restriktioner för utförsel av kapital ur
Rhodesia. Detta drabbade i första hand utländska intressen de kunde
inte längre ta hem sina vinster från Rhodesia. Det medförde också att Rhodesia
inte betalade räntor och lån till utlandet och till internatio-
nella som t.ex. Världsbanken.

Dessa medel som annars skulle ha ut ur landet blev i stället investerade i den
nya substitutionsindustrin i Rhodesia. Denna industri fyller flera funktioner i da
gens Rhodesia. Den innebär at! den inhemska kan expandera trots
""?lr;rlhc'torn" att få för expol1en. Den bidrar till att avhjälpa arbetslös-
heten. Genom att den varor som tidigare importerades, minskar den
i och därmed också handelsbalansen (jämför tabell 2
och tabell 5).
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I och med isoleringen från den internationella kapitalmarknaden är ett av Rho
desias mest bekymmersamma problem att skaffa valuta för nödvändig import av
bl.a. olja, vapen, ammunition och produktionsutrustning som inte kan framstäl
las i Rhodesia. I den mån utländskt kapital och kredit inte står till förfogande, må
sådan nödvändig import täckas av de valutaintäkter som exporten inbringar.
Smithregimen har ända från sanktionsstarten tillämpat hårda importrestriktio
ner. Substitutionsindustrins funktion i detta sammanhang blir att spara valuta
genom att täcka marknaden för tidigare importvaror så att landets valuta kan an
vändas till att betala nödvändiga importvaror som Rhodesia själv inte kan fram
ställa.

Uppbyggandet av denna industri har blivit både nödvändig och möjlig genom iso
leringen från den kapitalistiska världsmarknaden. Eftersom farmerna i Rhodesia
har övergått från odling av tobak till andra grödor har det uppstått större behov
för konstgödsel. Om sanktionerna inte existerat kunde sådan ha importerats från
t.ex. Sverige eller Norge. Nu tvingades Rhodesia att producera konstgödseln
själv och har därmed fått en kemisk industri som man annars knappast skulle ha
haft.

Vissa forskare hävdar att ekonomisk utveckling i ett u-land förutsätter att de eko
nomiska förbindelserna, eller bindningarna, med den västliga marknadseko
nomin avbryts. Utifrån ett sådant resonemang skulle sanktionerna ha medfört
just ett sådant avbrott och därmed möjliggjort en ekonomisk utveckling i Rho
desia som knappast skulle ha kunnat genomföras under »normala» förhållanden.
Det skulle föra för långt att närmare utveckla detta resonemang här. Det skall
bara nämnas att en sådan isolering, självvald eller påtvingad, i sig själv inte ska
par ekonomisk utveckling - till det krävs förmodligen också en radikal omfördel
ning av de ekonomiska resurserna i samhället och en allmän politisk mobilisering
- att ingetdera har skett i Rhodesia är uppenbart.

Substitutionsindustrin visar också ett av de mer långsiktiga problemen i Rho
desias »krigsekonomi». Substitutionsindustrin producerar för den inhemska
marknaden utan konkurrens från importerade produkter. I Rhodesias fall gäller
detta en begränsad inhemsk marknad: den vita delen av befolkningen och
mindre grupper av afrikaner. På en sådan begränsad marknad är det svårt för in
dustrin att expandera om inte marknaden också expanderar. Och marknaden
kan i Rhodesias fall expandera på två sätt: antingen genom att en större del av
köpkraften kommer den afrikanska majoriteten i landet till del, eller också genom
export. Den första lösningen kommer att rucka hela grunden för Smiths och hans
regims makt och är därför i dagens situation politiskt omöjlig. Den andra lös
ningen stöter på ekonomiska problem: Eftersom produktionen för en begränsad
rhodesisk marknad begränsar produktionens utveckling kommer rhodesiska pro
dukter att ha svårt att konkurrera pris- och kvalitetsmässigt på en större marknad.
(Samtidigt som tillgången till en större marknad räknas som nödvändigt för att
produktionen skall bli konku rrenskraftig). Och om man försöker finna fotfäste på
en större marknad genom »dumping» för att bjuda under etablerade konkurren
ter kan resultatet på exportmarknaden bli reaktioner i form av tullar, importrestrik
tioner etc. Ett exempel på en sådan utveckling är Rhodesias textilproduktion.
Som framgår av tabell 2 är textilvaror den grupp som har haft den största produk-
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tionsökningen sedan 1964. En del av produktionen har exporterats till Sydafrika,
och Rhodesia har här försökt att konkurrera med sydafrikansk textilindustri
genom lägre priser. Detta har lett till att Sydafrika har begränsat importen av tex
tilvaror från Rhodesia på uppmaning av sydafrikanska textilfabriker som känner
sin position hotad genom priskonkurrens av rhodesiska produkter.

Ett annat problem på längre sikt är att om den ursprungliga substitutionsindu
strin skall kunna expandera genom export kommer det att krävas ständigt nyare
och mer avancerad produktionsutrustning för att kunna konkurrera med produ
center i andra länder. Och sådan produktionsutrustning är Rhodesia tvingad att
importera. På längre sikt kan alltså substitutionsindustrin som i början sparade
valuta genom att ersätta utländska varor på den egna marknaden, komma att be
höva göra kraftiga ing repp i valutareserven för att kunna fortsätta sin expansion. I
dagens situation gäller dessutom att importen av nödvändig produktionsutrust
ning måste kunna tränga in genom sanktionsmuren.

Kringgående av och brott mot sanktionerna

De ekonomiska sanktionerna mot Rhodesia har inte uppfyllt den målsättning
som ledde till att de startades: att få slut på upproret. Den politiska målsättningen
är med andra ord icke uppfylld. Men hur förhåller det sig med sanktionernas verk
ningar på den rhodesiska ekonomin? Har de medfört den nedgång som var tänkt
som en förutsättning för en politisk förändring?*

Export- och importstatistiken för Rhodesia kan variera beroende på källa, men
tendensen är ganska klar: såväl import som export minskade kraftigt under 1966 i
förhållande till föregående år (exporten med nästan 40 %). Därefter följer en lång
sam uppgång med mindre förändringar fram till 1970-71 då både export och im
port når samma nivå som 1964 - det sista året utan sanktioner (tabell 5). Det ver
kar med andra ord som om sanktionerna inte heller har uppfyllt den ekonomiska
målsättningen.

Några stater, som Portugal och Sydafrika, har i praktiken helt struntat i sanktio
nerna. Andra har fortsatt att handla med Rhodesia i ganska stor omfattning 
detta gäller bl.a. Schweiz och Västtysk land (Schweiz är inte medlem av FN, och
Västtyskiand blev medlem flera år efter det att sanktionerna startade. Dessa sta
ters argument var att de som icke-medlemmar inte kunde bindas av FN-beslut).
Andra stater har officiellt eller icke-officiellt handlat med Rhodesia i smyg (t.ex.
Frankrike, Italien, Japan, Gabon), eller i god tro handlat med Rhodesia utan att
veta om det. Det sista möjliggörs genom den omfattande organisation som
byggts upp både i Rhodesia och utomlands för att kringgå de ekonomiska sank-

'En diskussion om huruvida sanktioner som uppfyller en sådan ekonomisk målsättning
också kommer att medföra en politisk förändring går utanför ramen för denna artikel. Det
kan dock nämnas att flera forskare har ställt sig tvivlande till ekonomiska sanktioners möj
lighet att ge politisk effekt, även om den rent ekonomiska målsättningen uppnås. I fallet
Rhodesia pekas bl.a. på att sanktionerna och trycket från utlandet har lett till att den vita be
folkningen allt stadigare sluter upp kring den sittande regimen.
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tionerna. Rhodesisk export »maskeras» som export från ett av grannländerna, im
port till Rhodesia framstår officiellt som import till Sydafrika, Mocambique eller
andra stater i södra Afrika. Det har påståtts att Västeuropa och Nordamerika har
importerat mer tobak från länderna i södra Afrika, med undantag av Rhodesia, än
dessa länder själva producerar, och differansen måste i så fall bestå av rhodesisk
tobak som har nått den internationella marknaden »maskerad» som tobak från
andra stater i detta område.

I strävandena att bryta sanktionerna mot Rhodesia har Sydafrika uppenbart spe
lat en väsentlig roll. Rhodesias export var 1965 ca 30 % av Sydafrikas export. Ök
ningen i värdet av Rhodesias officiella export från 1965 till 1971 var omkring 1/5
av ökningen av Sydafrikas export under samma tidsperiod. Ökningen av Sydafri
kas export skulle således ge plats åt ytterligare »maskerad» rhodesisk export. Sta
tistiken visar en markant ökning för flera industriländers handel med Sydafrika
efter Rhodesias UDI. Bland de stater som ofta nämns som sanktionsbrytare vid si
dan om Portugal och Sydafrika är främst Västtyskiand, Italien, Frankrike,
Schweiz och Japan. Sydafrikas handelsstatistik visar att dessa länder väsentligt
har ökat sin handel med Sydafrika sedan mitten av 60-talet. Detta bevisar inte att
en del av ökningen beror på smyghandel med Rhodesia det är av dessa siffror
omöjligt att säga huruvida ökningen skulle ha ägt rum även om icke Rhodesia bli
vit föremål för ekonomiska sanktioner. Men siffrorna visar att det är möjligt att för
täckt handel med Rhodesia via Sydafrika ägt rum.

Finansinstitutionerna i Rhodesia domineras av utländska banker i första hand
Bare/ays International, National and Grindlays och Standard Bank - samtliga
med betydande kapital och stora intressen också i Sydafrika (efter UDI har också
Netherlands Bank of South Africa etablerat Netherlands Bank of Rhodesia).
Genom dessa multinationella banker har kapital och krediter utan tvekan kunnat
nå Rhodesia. På samma sätt är Rhodesias gruvdrift dominerad av bolag med syd
afrikanskt kapital eller av multinationella bolag som också opererar i Sydafrika.
Detta har utan tvekan förbättrat tillgången på kapital, produktionsutrustning och
expertis för Rhodesia inom gruvsektorn, och bidragit till den starka expansionen
i gruvindustrin (jämför tabell 4). Utländska firmor med filialer i Rhodesia och i
Sydafrika kan likaledes uppehålla sin verksamhet i Rhodesia genom sina
rikanska bolag. Detta gäller också skandinaviska bolag. I den sydafrikanska Fi
nancial Mails specialnummer om Rhodesia 30 april 1971 finns en annons för Fa
cit, där deras sydafrikanska distributionsföretags filialer i Rhodesia är förteck
nade. I samma nummer finns annonser för en rad internationella firmor som ut
bjuder sina varor och tjänster i Rhodesia: på finanssidan finns bl.a. Standard
Bank, National and Grindlays, Barclays, Netherlands Bank, Johannesburg Con
solida ted Investment Company, South African Mutual Life Insurance Society
(Old Mutual). Av industriföretag finner man bl.a. Dunlop, Angla American
ration, UNICEM, Bata och inom servicesektorn bl.a. UTC, Avis, Leo Barnett.

Flera av de största skandinaviska bolagen har dotterföretag eller distributions
företag i Sydafrika, och många har underavdelningar eller representanter i Rho
desia.

Den brittiska tidningen Daily Telegraph drog 1970 fram bl.a. Sandvik som exem
pel på en firma som bryter mot sanktionerna via sin sydafrikanska filial. En ta les-
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man för Sandvik skall enligt tidningen ha uttalat att Sandvik i Sverige inte handlar
med Rhodesia. Sandvik i Sverige handlar naturligtvis med sin avdelning i Sydaf
rika. Och om denna avdelning i sin tur handlar med Rhodesia så är det något som
Sandviks svenska ledning inte lägger sig i. Skandinaviska firmors etablering i
Sydafrika skulle på detta sätt kunna fungera som sanktionsbrytare, utan att detta
kommer fram i det skandinaviska länderna officiella handelsstatistik som visar att
man tillämpar sanktionerna. (Danmark är för övrigt ett av de få länder som har
upplevt en fällande dom mot firmor som kringgått sanktionerna - de allra flesta
andra länder har låtit bli att resa åtal trots klart dokumenterade brott mot de inter
nationella sanktionerna).

Som tidigare nämnts var varken Västtyskiand eller Schweiz medlemmar av FN då
sanktionerna startade, och bägge staterna har fortsatt att handla med Rhodesia
(för Västtyskiands del har handeln kraftigt avtag it de sista åren, och när landet
blev medlem av FN har det klart förbundit sig att hålla sig till sanktionerna).
Schweiz har förklarat att landet skall begränsa sin handel med Rhodesia till den
genomsnittliga nivå den hade de tre sista åren innan sanktionerna kom till stånd.
USA anslöt sig på ett tidigt stadium till sanktionerna, men har senare genom det
s.k. "Byrd amendment" officiellt och öppet importerat krom från Rhodesia. Bak
grunden till denna åtgärd är i första hand de intressen som de två stora USA-kon
cernerna, Union Carbide och Foote Minerals hade i Rhodesia. I år har Senaten
föranstaltat om att "Byrd amendment» skall upphävas, något som skulle innebära
stopp för denna import. Denna åtgärd har ännu i skrivande stund icke behandlats
i Representanthuset, något som är nödvändigt för ett slutgiltigt beslut.

(Om Zambias ställning se Ruth Weiss artikel)

Sanktionerna har inte uppfyllt det politiska målet - att få upprorsregimen i Salis
bury på fall. De har inte förstört den rhodesiska ekonomin. De har däremot haft
en betydande verkan när det gäller att begränsa denna ekonomis utveckling och
att skapa ekonomiska problem för upprorsregimen. För närvarande är ett av pro
blemen att hålla transportsystemet igång efter brytningen med Zambia har
den rhodesiska järnvägen förlorat betydande inkomster och går med underskott,
under det att den tidigare år har uppvisat ett relativt betydande överskott. Järn
vägsmaterielen är nedsliten och måste ersättas - hittills har det bara skett
genom lån av äld re sydafrikansk materiel. Bristen på traktorer i jordbruket är
också stor.

Även om exporten nu är uppe i samma nivå som den var innan sanktionerna star
tade, ger detta bara en del av totalbilden. Utan sanktioner skulle handeln förmod
ligen ha expanderat mycket kraftigare. Om man jämför dagens handel med den
handel Rhodesia skulle ha haft om sanktionerna aldrig hade införts, blir skillna
den säkert betydande.

Den vita minoriteten i Rhodesia har kunnat hålla sina maktpositioner bl.a. genom
att föra över de ekonomiska bördorna på den afrikanska majoriteten. Lönestatisti
ken för afrikaner och andra grupper under ett år visar att utvecklingen före UDI
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gick i riktning mot mindre skillnader (tabell 8), medan gapet snarare har blivit
större efter UDI (här är vitas, asiaters och färgades löner inräknade i samma kate
gori - om man skiljde ur de vitas löner skulle skillnaden förmodligen bli ännu
mer markerad).

Motståndarna till sanktionerna (och anhängare av lan Smiths regim) har konsek
vent hävdat att sanktionerna bör upphävas eftersom de bara drabbar afrikanerna
i Rhodesia. Som denna statistik visar är det också afrikanerna som har tvingats
bära de tyngsta ekonomiska bördorna, men detta är i och för sig inte ett resultat
av de ekonomiska sanktionerna - det är ett resultat av det politiska, ekonomiska
och sociala systemet i dagens Rhodesia. Sanktionerna kan knappast ensamt
ändra detta system. (För ytterligare belysning av frågan om sanktionernas vara el
ler icke vara, se Colin Legums artikel).

Sanktionerna har hindrat ett internationellt erkännande av Rhodesia, men en änd
ring av själva systemet måste komma inifrån. De afrikanska reaktionerna på
Pearce-kommissionen visar klart att den afrikanska majoriteten inte har accepte
rat det nuvarande systemet. De rhodesiska befrielserörelserna, och inte minst
uppgången i deras aktiviteter den sista tiden, visar att det finns både politiskt och
militärt motstånd mot regimen.

Ökat internationellt stöd till befrielserörelserna och fortsatta internationella sank
tioner mot regimen kan troligen bidra till frigörelsen av den afrikanska majorite
ten i Rhodesia, men det viktigaste arbetet måste afrikanerna själva stå för.

Tabell 1. Tobaksodlingens utveckling 1964-1971

Säsong

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
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Antal tobaks
odlare

2800
2800

1 700
1 600
1 700
1 700

Avkastning
(mill kg)

140
110
130 (uppskattning)
90
60
60
60
60



Tabell 2. Industriproduktionsindex (1964 =100)

Tobak Kläder Trävaror Papper
Ar Matvaror /Dryck Textilier /Skor /Möbler /Tryck

1961 86,9 79,6 95,3 95,7 72,3 89,6
1962 94,3 84,4 93,7 90,7 74,2 95,1
1963 95,6 85,0 94,5 106,5 82,7 93,4
1964 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1965 100,1 95,2 114,1 105,5 111,8 112,8
1966 113,3 90,7 115,1 104,8 118,2 97,6
1967 116,2 90,6 142,0 122,9 121,7 103,5
1968 124,1 91,1 155,2 122,9 124,0 108,8
1969 133,4 97,1 227,8 131,1 133,0 119,1
1970 157,3 108,3 215,3 133,1 151,1 144,2
1971 175,3 114,7 254,5 144,9 161,3 155,3

Kemiska & Icke- Metaller Transp. Total
petroleum metalliska /metall- medel industri-

Ar prod. prod. prod. etc. Övrigt prod.

1961 77,7 120,1 73,3 78,2 110,0 84,0
1962 81,9 98,3 72,8 79,7 100,5 84,9
1963 91,6 95,4 85,1 98,0 96,4 92,0
1964 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1965 118,9 103,2 109,1 111,1 82,5 108,7
1966 93,1 97,1 100,1 75,9 78,9 98,6
1967 98,1 110,6 117,8 71,3 82,2 107,2
1968 112,5 155,9 132,1 83,8 90,4 117,8
1969 125,8 165,2 151,0 97,6 90,3 133,5
1970 153,9 201,2 180,8 99,4 111,4 150,2
1971 166,1 238,2 203,1 112,1 124,4 168,5

Tabell 3. Enskilda sektorers bidrag till GOP (I procent)

1955 1960 1965 1970 1971

Jordbruk 21 19 19 17 17
Gruvdrift 8 7 7 6 6
Industriprod. 14 16 19 22 23
Handel 15 15 14 13 13

Tabell 4. Värdet av gruvproduktionen

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Index
1964=100

R$
89
47,5

100
53,5

120
64,0

122
65,2

125
66,8

126
67,4

163
87,0

185
98,7

189
101,2
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Tabell 5. Export och import (mill R$)

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973

Import 216,5 239,6 169,4 187,1 207,0 199,4 234,9 282,4
Total export 281,2 329,4 206,8 201,2 195,4 239,8 274,1 345
Export
(exkl guld) 309,2 187,2 181,8 175,9 219,0 253,6 277,2
Synlig
handelsbalans +73,0 +77,1 +28,1 +12,5 -26,3 +27,7 +23,7 +0,8 +62,8

Tabell 6. Sydafrikas export 1963-1972

1963 1964 1965 1966 1967

Sydafri kas export
(mill R$) till

Storbritannien 278,7 301,0 357,8 403,6 410,3
Norge 2,4 3,1 2,9 1,9 2,2
Sverige 5,0 5,2 6,9 8,1 7,4
Danmark 1,0 1,9 2,5 1,6 2,7
Finland 1,4 1,3 1,5 2,2 1,2
Schweiz 3,7 4,7 6,2 5,3 3,8
Västtyskiand 51,7 57,8 55,7 68,9 80,9
Frankrike 34,4 36,4 37,2 39,1 30,8
Italien 49,3 39,9 37,6 43,6 49,4
EG 194,6 194,0 198,1 227,5 242,4
USA 81,4 82,2 99,8 136,3 107,3
Japan 70,9 84,2 76,1 82,8 174,9

Afrika totalt 107,2 113,8 147,1 196,3 225,6

Totalt 999,2 1.041,5 1.060,9 1.205,5 1.355,8

1968 1969 1970 1971 1972

Sydafrikas export
(mill R$) till
Storbritannien 476,1 510,3 446,4 418,8 531,3
Norge 3,5 4,3 2,7 5,0 11,1
Sverige 7,5 7,8 7,7 9,4 12,1
Danmark 2,4 3,6 3,3 3,3 6,4
Finland 1,7 2,3 2,3
Schweiz 2,4 3,2 5,2
Västtyskiand 101,3 102,2 109,1 110,3 132,5
Frankrike 37,5 43,0 40,2 38,5 56,9
Italien 43,0 44,8 42,2 37,8 77,3
EG 265,2 285,5 281,2 279,8 404,0
USA 104,2 110,0 129,3 121,1 147,0
Japan 204,5 151,8 180,6 182,9 259,3

Afri ka totalt 249,1 254,6 263,9 292,4 305,6

Totalt 1.507,3 1,532,6 1.542,9 1.568,8 2.044,1
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Tabell 7. Sydafrikas import 1963-1972

1963 1964 1965 1966 1967

Sydafrikas import
(mill R$) från
Storbritannien 361,5 432,7 494,5 448,9 497,1
Norge 4,6 5,7 6,0 5,4 9,0
Sverige 22,0 25,4 28,8 25,7 34,0
Danmark 4,6 8,8 7,0 5,8 7,1
Finland 5,7 5,7 7,5 6,0 7,2
Schweiz 19,6 28,4 29,7 35,3 31,1
Västtyskiand 130,4 165,4 191,4 176,0 231,7
Frankrike 31,2 41,2 46,9 41,2 53,8
Italien 34,1 46,6 70,0 51,3 70,8
EG 212,7 309,5 372,5 328,4 434,1
USA 204,5 292,0 330,9 291,3 322,6
Japan 56,4 81,5 100,1 90,1 116,0

Afrika totalt 79,6 90,2 108,9 128,3 141,6

Totalt 1.212,6 1.535,8 1.756,4 1.645,5 1.921,4

1968 1969 1970 1971 1972

Sydafrikas import
(mill från
Storbritannien 449,5 499,4 560,6 669,8 590,5
Norge 1 7,2 8,4 11 ,1 11,7 9,8
Sverige 30,5 37,8 45,1 44,0 43,8
Danmark 6,7 8,3 12,0 11,6 11,6
Finland 7,8 10,6 13,9
Schweiz 37,2 40,8 49,6 56,1 62,7
Västtyskiand 253,7 292,9 372,4 408,9 413,0
Frankrike 67,0 61,2 89,0 104,6 99,3
Italien 78,0 84,7 104,4 105,2 94,4
EG 461,5 504,0 658,8 714,9 704,6
USA 332,8 370,1 423,8 469,3 466,6
Japan 124,0 188,2 221,2 291,9 267,1

Afrika totalt 120,4 111,0 131,2 127,4 152,3

Totalt 1.884,4 2.134,8 2.547,2 2.887,0 2.826,5

1 Norges export till Sydafrika steg med över 40% från 1972 till 1973

31



Tabell 8. Förhållandet mellan afrikanernas löner och övrigas

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Afrikanernas lön i
procent av de övrigas 7,7 7,9 7,9 8,5 8,9 9,2 9,5
Löneökning från
föregående år R$

afrikaner 6 4 16 15 14 11
övriga 24 62 40 64 66 50

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Afrikanernas lön i
procent av de övrigas 9,5 9,5 9,6 9,6 9,4 9,6 9,3
Löneökning från
föregående år R$

afrikaner 11 11 7 10 8 18 16
övriga 88 88 58 114 135 137 267
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Larry Bowman

Den vita oppositionen
i Rhodesia

Rhodesian Front, RF, under ledning av premiärminister lan Smith har haft mak
ten i Rhodesia sedan 1962. Partiet vann detta år en valseger över Edgar White
head och hans parti United Federal Party, (UFP) och därefter har man vunnit
ytterligare två jordskredssegrar i de allmänna valen 1965 och 1970. Partiet förlo
rade inte ett enda mandat i något av dessa val.

RFs ställning tycks vara omöjlig att rubba. Kraven på sammanhållning under den
politiska kampen efter den ensidiga självständighetsförklaringen år 1965, lan
Smiths ledarroll och de ständiga uppmaningarna till enighet bland de vita inför
hotet från de ekonomiska sanktionerna - allt detta har bidragit till att det har fun
nits små möjligheter att skapa en vit opposition. Att tala om en vit opposition är
faktiskt att hårddra den politiska verkligheten i dagens Rhodesia. Dock kan man
urskilja tre vita grupperingar som ger uttryck för ståndpunkter som i viss mån avvi
ker från RFs linje. Dessa ståndpunkter skall i korthet granskas i det följande.

Den vita befolkningen i Rhodesia är inte talrik den uppgår idag till ca 250000
personer - och den har sällan utgjort mer än 5 % av landets totala befolkning.
Inom denna lilla grupp utsätts de vita för ett nästan oemotståndligt politiskt och
kulturellt tryck som leder till att man tillägnar sig rasistiska värderingar. Trots
detta har det fun nits små grupper av vita som har gett uttryck för stöd åt den afrik
anska nationalismen, och dessa grupper gör sig alltjämt hörda då och då.

I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet fanns det personer vid Salisburys
universitet - t.ex. Terenee Ranger och John Reed - och personer verksamma
inom pressen - t.ex. Eileen Haddon på Central African Examiner - som hade in
tima kontakter med de afrikanska nationalistpartierna. Det vita stödet från detta
håll brast kort efter den ensidiga självständigheten. Denna opposition minskades
inte så mycket genom polisiära åtgärder - historikern John Conradie som avtjä
nar ett 20-årigt straff i Salisburys fängelse är ett undantag utan snarare genom
uttröttning, utvisning och frivillig exil.

Det lilla fåtal vita rhodesier som alltjämt stöder den afrikanska nationalismen har
blivit utsatta för omfattande trakasserier. Guy Clutton-Brock, som var knuten till
den svart-vita Cold Comfort Farm, utvisades år 1970. I början på 1970, då Pearce
kommissionen kom till Rhodesia för att bilda sig en uppfattning om den rhode
siska folkmeningen om det förslag till överenskommelse i självständighetsfrågan
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mellan Storbritannien och Smith-regimen som lades fram i november 1971, hölls
Garfield Todd, Rhodesias forne premiärminister, och hans dotter Judith fängs
lade i fem veckor. De sattes sedan i husarrest. Judith utvisades senare och hen
nes nya bok, The Right to Say No, är ett klart ställningstagande från en av de få
vita rhodesier som aktivt arbetar för afrikanernas sak.

Under hela Rhodesias historia har det funnits modiga vita som har solidariserat
sig med den afrikanska majoriteten. Men de har alltid varit fåtaliga och de har haft
ringa inflytande. Eftersom den vita gruppen är så liten har det aldrig funnits grup
per som haft ens den betydelse som National Union of South African Students
(NUSAS) eller Liberal Party har haft i Sydafrika. Vi kan observera dessa männi
skor och notera deras positiva bidrag, men man kan inte påstå att de har särskilt
mycket inflytande på den vita politiken i Rhodesia idag.

en öVlerenslkornrrlel~~e

En stabil och enveten grupp bland de vita rhodesierna utgörs av dem som föror
dar en något mer försonlig - dvs. något mindre hård förhandlingsposition så
väl mot den brittiska regeringen som mot den afrikanska oppositionen inom lan
det, som ofta företräds av African National Council. Det främsta målet för denna
grupp är att få till stånd en överenskommelse med Storbritannien och därigenom
få ett slut på de ekonomiska sanktionerna och normalisera Rhodesias förbindel
ser med den övriga världen.

Kärnan i denna grupp utgörs av de vita - tidigare sympatisörer till United Fede
ral Party - som inte i likhet med det stora flertalet gick över till Rhodesian Front.
Roy Welensky, den forne federale premiärministern, är framträdande i denna
grupp, men även andra har försökt att driva en oppositionell linje sedan 1962. Ge
mensamt för dem alla är att de har haft ringa eller ingen framgång.

Ar 1965 ställde Rhodesia Party under David Butlers ledning upp mot RF i de all
männa valen. Samma sak gjorde Centre Party under Pat Bashford. Ingetdera par
tiet lyckades vinna något mandat. Man har också ställt upp i fyllnadsval, men utan
framgång. Den största röstandel som dessa vita grupper kan få är ca 20 % av den
vita valmanskåren. I 1969 års folkomröstning i frågan om Rhodesia skulle bli re
publik leddes oppositionen av Centre Party som fick 19 % av rösterna. 11970 års
allmänna val fick partiet något mer än 10 % av rösterna.

Huvudsyftet hos dessa grupper har efter den ensidiga självständighetsförkla
ringen varit att mjuka upp RFs hållning i frågan om en överenskommelse med
Storbritann ien. Både 1966 och 1968, då lan Smith och Harold Wilson hade sina
överläggningar på jagarna Tiger och Fearless, var de beredda att godta de brit
tiska villkoren. Ar 1971, när t.o.m. RF var berett att gå med på de formella eftergif
ter som Storbritannien begärde, talade Centre Party ivrigt för en överenskom
melse.

Allmänt måste man vara mycket försiktig ifråga om att påstå att dessa vita grup
per omfattar någon större grad av liberalism. Vad de i själva verket ger uttryck åt
är en något annorlunda taktik för att de vita skall förbli vid makten. Centre Party
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- och de ledande inom näringslivet som vill ha en överenskommelse - anser att
det ekonomiska pris som det vita Rhodesia får betala för sin politiska »oavhängig
het» är alltför högt. De hävdar att en överenskommelse med Storbritannien är den
vi ktigaste frågan för Rhodesia, inte därför att de tycker om detta land eller dess
formella jämlikhetspolitik i rasfrågor, utan därför att de anser att en överenskom
melse, ett slut på sanktionerna och en normalisering av Rhodesias internatio
nella ställning är den bästa metoden och den säkraste vägen att stärka den vita
maktpositionen. De skiljer sig påtagligt från RF när det gäller metoder men inte
när det gäller målen.

Allan Savory som tidigare satt i parlamentet för RF har nyligen brutit sig ur partiet
och bildat ett nytt parti, Rhodesia Party. Tillsammans med Bashford i Centre
Party kräver han intensifierade överläggningar med biskop Abel Muzorewa, led
aren för ANC. Både Savorys parti och Centre Party menar att Muzorewa kan
lockas att godta även obetydliga eftergifter från de vitas sida - exempelvis
smärre ändringar av rösträttsreglerna - och att man genom honom kan finna en
lösning på problemet hur man skall bevara den vita maktställningen i Rhodesia
samtidigt som man ger afrikanerna vissa rättigheter. De hävdar, sannolikt med
rätta, att Storbritannien är villigt att godta allt som serutsom en utveckling mot ras
mässig jämlikhet och att ingen i Storbritannien bryr sig om vad som kommer att
hända efter det att man har nått en överenskommelse. Savory har också hävdat
att RFs planering för försvar mot uppror från de svarta - omfattande snabba ve
dergällningsaktioner, kollektiv bestraffning av byar som samarbetar med upp
rorsmän och beslagtagande av boskap - endast bidrar till att driva afrikanerna
över till befrielserörelserna.

Eftersom Rhodesias ekonomi har förblivit ganska stark och eftersom de vita har
skyddats från de mest negativa följderna av sanktionerna och eftersom befrielse
rörelserna ännu inte har etablerat sig som ett permanent hot inom landets grän
ser som antingen kräver nya motåtgärder eller reella eftergifter, har oppositionen
alltjämt ringa framgång. I ett fyllnadsval i maj 1973 ställde Centre Party inte ens
upp och Savorys parti fick endast 21 % av rösterna; RF vann en överväldigande se
ger.

Trots att RF vid skilda tillfällen har gjort misstag - t.ex. när man stängde gränsen
mot Zambia 1973 trots det missnöje som man skapade genom att inkalla medel
ålders vita reservisttrupper och trots de då och då återkommande svårigheterna
till följd av sanktionerna finns det alltjämt ingen väljarkader som skulle kunna ut
göra underlag för en stabil opposition. RF har redan fått ett avgörande försprång
och varje tal om ökade eftergifter gentemot vare sig Storbritannien eller afrika
nerna kan lätt avfärdas som försök att sälja sig till det vita Rhodesias fiender.

En tredje grupp bland de vita rhodesierna är de som driver en hårdare linje än RF.
De som ansluter sig till denna politiska ståndpunkt är ytterligt fientliga mot såväl
Storbritannien som afrikanerna. De ser med den största oro på varje form av un
derhandlingar med Storbritannien och skulle helst se att Rhodesia slutade att
tänka på en överenskommelse. De menar att varje form av eftergift för den brit-
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tiska opinionen eller den afrikanska befolkningen är alltför långtgående. Denna
grupp utmärks också av att den ideologiskt omfattar iden om en fullständig apart
heidpolitik och rasåtskild utveckling. I alla frågor som rör social, kulturell eller po
litisk lagstiftning förespråkar den en fullständig rasåtskillnadspolitik.

De grupper som har varit tveksamma ifråga om RFs fullständiga anslutning till de
vitas dominans och till ett bevarande av den vita makten i Rhodesia har arbetat en
ligt två olika taktiska principer. En grupp har stannat kvar inom RF och har drivit
sin hårda linje inom partiet. Andra har brutit sig ur RF och har bildat sådana par
tier som Republican Alliance, Rhodesia National Party och United Front.

De grupper som har lämnat RF har inte haft någon som helst framgång. 11970 års
val fick Republican Alliance endast 11 % av rösterna och lyckades inte erövra nå
got mandat. I fyllnadsvalen i maj 1973 misslyckades såväl Rhodesian National
Party som United Front. Skälet till denna bristande framgång är uppenbar. Det är
helt enkelt så gott som omöjligt för någon vit grupp att profilera sig till höger om
RF på ett sätt som är politiskt gångbart. Smith och hans parti har intagit en hård
och obeveklig förhandlingsposition mot såväl Storbritannien som African Natio
nal Council, och partiet har gjort landet till republik, en status som dessa ytterlig
hetsgrupper länge har önskat. Det finns inga tecken på att RFs hållning ifråga om
de vitas maktställning har mjuknat; tvärtom kan man märka en stadig utveckling
mot allt skarpare rasåtskillnader. De vita som vill kritisera RFs politik har helt en
kelt ingen anledning att lämna partiet - de kan som regel uppnå sina syften inom
partiet.

Rhodesias säregna politiska situation efter den ensidiga självständighetsförkla
ringen har haft den paradoxala effekten att den dels är den fråga som skapar op
position - vare sig denna opposition är för eller emot en överenskommelse
dels är skälet till att »oppositionen» ännu inte har kunnat skapa något reellt alter
nativ till Rhodesian Front.

Den ensidiga självständighetsförklaringen har fått stora konsekvenser för det
vita Rhodesia. Detta drastiska steg satte landet i en politisk situation som är unik i
världen. Inget annat land har officiellt erkänt Rhodesia. Handeln måste gå på
smygvägar. Man lever i ett diplomatiskt ingenmansland och är utsatt för de unika
- om också inte alltid efterlevda - sanktionerna som röstats fram i FN.

Genom att kasta ut landet i en ställning som internationell paria har Smith och RF
utsatt Rhodesia för ett ökat yttre hot, men samtidigt har man gjort det mycket
svårt för den inhemska vita oppositionen att få något stöd. Självständighetsförkla
ri ngen var en så enastående åtgärd för att försvara de vitas särställning att nästan
alla vita rhodesier kände sig manade att arbeta hårt för att den skulle lyckas, obe
roende av eventuella tidigare invändningar mot denna åtgärd eller mot RF och
dess ledare. Det var en handling som inte medgav någon återvändo.

Efter självständighetsförklaringen har RF på ett skickligt sätt lyckats samla de
vita rhodesierna kring sin uppfattning att det endast skulle gynna landets fiender
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om man visade någon splittring. Sådana vita som Todd och hans gelikar kan lätt
avfärdas som förrädare, och RF är inte främmande för att använda nästan samma
uttryck om dem som förordar en överenskommelse med Storbritannien eller för
handlingar med Muzorewa på villkor som RF inte kan godta. De som förordar
andra ståndpunkter har inget verksamt försvar mot dessa angrepp - de betrak
tas allmänt som rhodesier som inte har modet att försvara det som »verkliga rho
desier» är redo att kämpa för. Vad beträffar smågrupperna på »högerkanten» är
de villiga att visa en enad vit front tillsammans med RF, och för övrigt är deras
ståndpunkter så extrema att t.o.m. RF kan avfärda dem antingen som missnö
jespolitiker eller galningar.

Så länge som Rhodesian Front fortsätter med att stå öppet för de vita som vill
delta aktivt i politiken och så länge som landets ensidiga självständighetsförkla
ring möter internationell kritik och man inte har kommit till en överenskommelse
med Storbritannien är det svårt att föreställa sig att någon vit oppositionsgrupp
skulle kunna få någon nämnvärd framgång mot Smith och hans parti. Man har sat
sat alltför mycket på Smith som politisk ledare och på RF som parti för att man
skulle kunna svepa undan dem utan vidare. De företräder den hårda linjen, de re
presenterar ett fast och oböjligt försvar för de vitas privilegier. Varje form av bri
stande stöd för RFkommer med visshet att tolkas som en spricka i den vita enighe
ten och en splittring av hela den vita politiska gemenskapen. Så länge sanktio
nerna inte drabbar landet mycket hårdare och så länge befrielserörelserna inte
vinner betydligt större framgång är det osannolikt att någon vit grupp kan för
vänta sig mer än det obetydliga stöd som de hittills har lyckats uppnå. I dagens
läge är RF alltjämt den politiska grundvalen för ett så gott som helt enigt vitt Rho
desia.
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Ruth Weiss

Konfrontationen mellan
Zambia och Rhodesia

Zambias geografiska läge har gjort att landet har hamnat mitt i skottlinjen mellan
den södra delen av kontinenten, behärskad av vita, och de självständiga svarta
staterna i norr.

Genom sitt geografiska läge har landet dessutom historiskt betingade eko
nomiska, sociala och politiska band med södern. Fram till 1964 då Zambia, det
forna Nordrhodesia, blev självständigt, utgjorde landet den nordligaste utposten
av den vita södern. Vid den tidpunkten gjorde landet en helomvändning - eller
ett försök till helomvändning - och blev istället den sydligaste utposten av det
svarta Afrika i norr. Denna politik blev mer uttalad efter Syd rhodesias ensidiga
självständig hetsfö rklari ng.

Det område som går under namnet Syd rhodesia har aldrig riktigt återhämtat sig
från förvåningen och ilskan över att landet var det enda av de tre delstaterna i den
forna Centralafrikanska federationen som fortfarande tvangs hänga fast som ko
loni vid ett moderland som man inte kom överens med, samtidigt som de svarta
områdena, som i de vitas ögon var efterblivna och ur stånd att klara sig på egen
hand fick bli självständiga.

Det var denna ilska som fick lan Smith att ta makten från den foglige Winston
Field och som ledde till den ensidiga självständighetsförklaringen den 11 novem
ber 1965. När FNs medlemsländer införde sanktioner mot landet var det dock
Zambia som fick ta emot en del av de direkta stötarna och som på kort sikt drab
bades hårdare än Rhodesia. Tillgången på olja och konsumtionsvaror, transpor
ter i luften, till lands och på järnväg drabbades hårt i Zambia. De omedelbara åt
gärder som Zambia vidtog för att genomföra sanktionerna och leda transpor
terna längs andra, dittills oprövade vägar, blev dyrbara och fick svåra effekter.

Hela Zambias utvecklingsplanering slogs sönder och nya prioriteringar måste gö
ras. Framför allt gällde det att bygga landsväg till Dar es Salaam, att finna nya
leverantörer av varor som tidigare hade importerats från Rhodesia, att splittra de
gemensamma järnvägs- och flygnäten, att bygga en oljeledning och ett raffina
deri och att skapa industrier som kunde producera tidigare importerade varor.
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I det långa loppet kommer alla dessa åtgärder att gagna Zambia. Men man var
tvungen att snabbt skaffa resurser, som därför blev dyra; den systematiska planer
ingen kastades undan och fick ersättas av tillfälliga beslut - man vidtog åtgärder
som föranleddes av akuta behov istället för att planera på lång sikt.

Den snabba kursförändringen drev fram inflation och tog i anspråk arbetskraft
och tid hos det fåtal utbildade människor som landet förfogade över. Dessutom
kan man inte bortse från den mycket påtagliga fruktan för militärt anfall från sö
der. Zambia har satsat resurser på att bygga upp sina försvarskrafter i en omfatt
ning som eljest inte hade varit nödvändig. Också detta innebär att ekonomiska re
surser binds i rustningar istället för att satsas på mer produktiva projekt.

Den olagliga regimen vid landets södra gräns och Zambias djupa engagemang i
den svarta majoritetens sak har inneburit att landet ger reellt stöd och bistånd till
de krafter som är inriktade på att störta den vita regimen. Zambia har öppet dekla
rerat att man skall bistå alla frihetsrörelser som erkänns av OAU, den afrikanska
enhetsorganisationen. I Lusaka har man upprättat ett Liberation Centre, och sex
medlemmar i varje erkänd grupp ges en officiell ställning i landet. Grannen i sö
der säger hotfullt att stödet är mer substantiellt än så: genomgångsläger, trä
ningsläger, tillåtelse att importera vapen till Zambia, avsedda att användas påan
nat håll, och betydande gerillastyrkor som finns i landet.

Kaunda är väl medveten om riskerna med att »härbärgera» eller »gömma» frihets
kämpar. Vid en stor presskonferens i mars 1973 pekade Kaunda på en stor karta
över sitt land och sade att landet i söder hävdade att vissa platser som han
namngav »var terroristläger». Detta påstående var enligt Kaunda ett led i en kom
plott för att misskreditera Zambia och bana väg för ett anfall mot landet i preven
tivt syfte. Zambia har alltid fruktat den israeliska typen av straffexpeditioner från
söder, särskilt sedan Vorster hotat med att förfölja gerillastyrkor in på det territo
rium varifrån de kommit. Detta uttalande gjorde Vorster när sydafrikanska poli
ser hade blivit angripna i Kaprivi-remsan, och Sydafrika gjorde gällande att angri
parna hade dragit sig tillbaka till Zambia. Vid samma presskonferens sade
Kaunda att södern använde legosoldater längs gränsen mot Zambia. I augusti
återvände han till detta ämne och sade att han fått uppgifter om att rasisterna pla
nerade att splittra United National Independence Party's konferens genom att
kasta ut flygblad vid mötet. När det kom till kritan inträffade inte detta, men fruk
tan för anfall söderifrån finns alltid latent.

Denna fruktan bör inte avfärdas som enbart teatralisk eller hysterisk. Zambia har
en femtekolonn inom landet -låt vara att den idag är betydligt försvagad - näm
ligen en stor grupp vit arbetskraft, företrädesvis i Kopparbältet. Försvagningen
beror på att det sydafrikanska inslaget bland denna arbetskraft för närvarande är
betydligt mindre än tidigare. Det har dock förekommit fall av spioneri från de vita
och sabotage mot järnvägsbygget mellan Zambia och Tanzania, mot oljeled
ni ngar och broar.

Slutligen blossade fiendskapen mellan grannarna upp i öppen konflikt. lan Smith
stängde gränsen mellan sitt land och Zambia och klargjorde att gränsen inte
skulle öppnas förrän Zambia tog sitt förnuft till fånga och slutade med att ge stöd
till »terrorister». Zambia drabbades hårt. Hälften av landets export, framför allt
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koppar, gick tidigare via Rhodesia till hamnarna i söder, och 60 % av importen
togs in denna väg. Härtill kommer att Zambia fortfarande är beroende av Kariba
dammen för sin elkraftförsörjning och först nu kunnat finna ersättning för stenko
let från Wankie i nordöstra Rhodesia.

Men Kaunda lät sig inte förskräckas. Han vägrade att godta Smiths erbjudande
om att få forsla ned kopparen på samma sätt som tidigare - kopparn utgjorde
den mest lönsamma delen av godstrafiken - och hävdade att han aldrig mer
skulle använda transportvägarna söderut »som var alltför osäkra". När Smith tre
och en halv vecka senare sade att han hade uppnått sina syften och att gränsen
på nytt var öppen, dundrade Kaunda att detta var lögn, att det aldrig hade varit
några kontakter mellan de båda länderna och att han inte vikit från sin stånd
punkt och att han avsåg att i fortsättningen ge stöd åtfrihetsrörelserna på samma
sätt som tidigare. Zambia stängde nu i sin tur gränsen, och den har förblivit
stängd och endast öppnats vid ett fåtal tillfällen, exempelvis när det har gällt att
skicka barn på ferier.

Sedan gränsen stängts blev förhållandet mellan de båda länderna ännu mer
spänt. Nästan omedelbart efter stängningen av Rhodesias gräns inträffade en
rad minexplosioner längs Zambias gränsområde. Zambia hävdar att mer än 20
personer dödats i sådana explosioner under 1973 och att ett större antal blivit ska
dade. Man förmodar att rhodesiska soldater mutade bybor i gränstrakterna att
placera ut minorna. En del personer har också dömts för brott av detta slag.

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att ett antal gränsintermezzon inträf
fade under 1973. Det mest uppmärksammade var då zambiska soldater besköt ka
nadensiska och amerikanska turister som vågade sig alltför nära kraftverket vid
Viktoriafallen på den rhodesiska sidan. Två unga kvinnor dödades och en man så
rades. Händelsen fick stora rubriker i världspressen. Men hur än omständighe
terna var i detta enskilda fall måste man hålla i minnet att Zambia är sårbart, att
gränsen är mycket känslig och att zambiska soldater hade bevakat denna gräns i
månader och levt bland minexplosioner och förluster av civila.

Kaunda har gång på gång sagt att situationen inte kommer att lösas och normala
förhållanden komma till stånd förrän Rhodesia har fått majoritetsstyre och den
olagliga regimen har störtats. Han har talat om ett vietnamkrig - och det är
uppenbart att om ett sådant krig skulle bryta ut är det Zambia som får spela Nord
vietnams roll. Detta är inte någon särskilt trösterik tanke för en man som Kaunda,
som älskar fred, som har fört sitt folk till självständighet och inte vill föra det in i
krig.
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Appendix 1

lan Smith och majoritetsstyre i Rhodesia

(Utdrag ur en intervju gjord av Patrick Wall från Granada Tv i november 1970.)

Fraga: Hur länge tror ni herr Smith, att det kommer att dröja innan Rhodesia har fått allmän
rösträtt och en regering som blir en följd av denna rösträtt?

Smith: Jag hoppas att det aldrig sker. Jag hoppas att vi aldrig skall förfalla till något sådant
- att räkna människor som man räknar får. Jag tror att statsstyrelsen är något mycket vik
tigt. Jag anser att det innebär ett mycket stort ansvar att få rösta och om man vill bevara en
hög standard och bevara vår västerländska civilisation måste vi upprätthålla våra normer.
Jag skulle önska att normerna i Rhodesia snarare höjdes än sänktes - när man ser på
andra länder och ser det kaos som råder på så många håll menar jag att man bara kan
komma till den slutsatsen att det är synd att vissa andra länder inte höjer sina krav när det
gäller rösträtten. Jag menar att detta är en av de viktigaste frågorna i världen idag. Jag tror
inte att flertalet människor ägnar denna fråga tillräcklig uppmärksamhet. Så mitt svar till er
blir att jag hoppas att det aldrig sker.

Appendix 2
Ur en skrivelse som skickats ut av Rhodesias regering i form av brev till »vita vän
ner till Rhodesia» i Europa och USA.

Käre vän.

Vad som är särskilt glädjande i dessa dagar är att få så många positiva brev från utlandet.
Men det är mycket beklagligt att t.o.m. de som är så sympatiskt inställda ofta är så illa infor
merade om våra angelägenheter. Särskilt när det gäller afrikanerna tycks folk veta mycket li
tet om vad vi gör för dem. Och ändå gör vi ju så mycket.

Folk har exempelvis en benägenhet att glömma att europeerna på 75 år, till följd av utbild
ning, medicinsk hjälp och lag och ordning, har ökat den afrikanska befolkningen från
300000 till 4000000. Man glömmer också att det finns länder bland våra kritiker som utro
tade sin egen färgade befolkning. Om vi hade gjort samma sak hade vi inte haft några pro
blem. Det verkar så orättvist att vi skall straffas för vår humanitet.

Försök att förstå de problem som vi har. Europeerna här betalar mer än 90 % av de direkta
skatterna och det är deras pengar som bekostar afrikanernas skolor, sjukhus osv. Detta in
nebär att 230 000 europeer inte bara skall svara för sig själva utan dessutom för 4 millioner
afrikaner. Ändå har vi på 42 år fått mycket litet bistånd från Storbritannien, samtidigt som
Kenya har'fått 20 millioner pund under de två senaste åren. Och nu lägger Storbritannien
ned millioner på att riva ned det som vi har byggt upp. Det verkar så meningslöst.
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Naturligtvis tjänar många afrikaner mer än 125 pund. Siffran är bara ett genomsnitt; många
bland dem tjänar mer än 1 000 pund per år. Jag bör kanske nämna att afrikaner i offentlig
tjänst får exakt samma lön som europeer med samma arbete och kvalifikationer. Man kan
inte heller räkna med att ni vet att afrikanernas löner ökar tre gånger så fort som europeer
nas. Men om ni inte känner till det så gör våra grannar det i allra högsta grad. Vi har 500 000
utländska afri kaner - en åttondel av hela den afrikanska befolkningen - som arbetar i lan
det. De skulle sannerligen inte vara här om de inte föredrog det.

Ni måste inse att vi alla skulle vilja att afrikanerna tjänade mer och att deras löner stadigt
ökar. Men lönerna kan inte öka mer än vår ekonomi som hålls uppe av blott en sextondel av
befolkningen. Om vi skulle tvingas ge en minimilön på 25 pund i månaden, som de afrikan
ska nationalisterna kräver, skulle den hårda verkligheten vara att minst 150000 afrikaner
skulle bli utan arbete enbart inom hushållssektorn. Hur många personer utomlands vet för
resten att många afrikaner har gratis kost och logi? ...

Om ni ser förutsättningslöst på saken är jag säker på att ni håller med om att vi har gjort en
hel del för våra afrikaner. Och vi fortsätter att göra det. Vi har för avsikt att fortsätta att leva i
Rhodesia och vi vet att vi endast kan göra det om vi utvecklar afrikanerna. Men vi vill inte bli
trakasserade av sanktioner från Storbritanniens sida, sanktioner som bara skadar de afrika
ner som de syftar till att hjälpa. Gör vad ni kan för att få ett slut på denna dårskap.

Några jämförelser:*

Jordinnehav

Befolkningsökning

Representanter i
parlamentet

Genomsnittlig
årsinkomst

Offentlig satsning
på utbildning

Antal elever i
grundskola

Antal elever på "0,, nivå
(5 år före "A" nivån)

Antal elever på "A" nivå
(2 år före universitetet)

Europeer

146000 km 2

motsv. 54 ha/pers

ingen

50

17500 kr

1540 kr/barn

36345

22424

1 795

Afrikaner

144000 km 2

motsv. 2 ha/pers

fördubblad inom
20 år

15

1 400 kr

126 kr/barn

630506

15786

500

• Uppgifterna hämtade ur ZANUs bidrag i Southern Africa. The UN-OAU Conference Oslo
9-14 April, 1973. Redigerad av Olav Stokke & Carl Widstrand. Uppsala 1973. Sid. 146.
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Brev från Ndabaningi Sithole, ordförande för Zimbabwe Afriean National Union,
skrivet i Salisburys centralfängelse i december 1971 till premiärminister Heath.

Herr premiärminister.

Jag skriver detta brev till Er för att klargöra de allvarliga följderna av den anglo-rhodesiska
överenskommelsen som nu har godkänts av Underhuset och Överhuset, och de allvarliga
följderna av Er inställning till Zimbabwes fem och en halv million invånare. Det är inte mer
än rätt ocn riktigt att jag även i min nuvarande situation försöker göra denna tjänst mot mitt
folk som har rätt till självbestämmanderätt i sitt fosterland som alla andra folk i världen. Jag
vill tala direkt till Ert samvete om jag kan, därför att jag uppriktigt tror att det som Ni står i be
grepp att göra inte bara är något ont utan i grunden ohederligt; så sent som för tjugofem år
sedan fick mänskligheten betala ett mycket dyrt pris för att få slut på politiska system som
medvetet utövade politiskt förtryck på grund av hudfärg, kultur och ras.

För det första vill jag fästa Er uppmärksamhet på att överenskommelsen från början till slut
strider mot de fem principer som Er egen konservativa regering har fastställt. Den första
principen om fortskridande utveckling mot majoritetsstyre omintetgörs av Er avsikt att ge
laglig självständighet åt 240 000 vita rhodesier på bekostnad av fem och en halv million afri
kaner. Den andra pri ncipen om att författningen inte får ändras så att den motverkar utveck
ling mot majoritetsstyre omintetgörs av att all politisk makt ges åt en vit regering och en vit
väljarkår som inte kan vara opartisk i egen sak. Den tredje principen om att den afrikanska
befolkningens politiska ställning omedelbart skall förbättras motsägs av att det kommer att
ta minst 60 år innan man ens har nått jämställdhet med de vita. Den fjärde principen om ut
veckling mot avvecklande av rasdiskriminering motsägs kraftigt av att förslagen uttalat och
outtalat innebär rasism, vit överhöghet, vitt minoritetsstyre och vit paternalism. Den femte
principen om att Rhodesias befolkning som helhet skall få ta ställning till förslagen omintet
görs av att detta ställningstagande inte kommer att ske i form av allmänna val utan genom
en kommission som på sin höjd kan undersöka uppfattningen hos 0,2 % av befolkningen.
Att endast undersöka 0.2 % av befolkningen strider mot Er princip om att höra folket i dess
helhet. Med andra ord, Er överenskommelse med Rhodesia strider mot Era fem principer
och det är därför som jag utan minsta tvekan påstår att överenskommelsen är ond och ohe
derlig.

För det andra vill jag påpeka för Er att Ert påstående om att Storbritannien har rätt att ge
Rhodesia självständighet inte bara är cyniskt gentemot den afrikanska majoriteten i landet
utan också i grunden är felaktigt. Om Ni ger laglig självständighet till 240000 vita innebär
det i själva verket att Ni förvägrar fem och en halv millioner afrikaner deras självständighet.
Ni vill väl inte göra gällande att Storbritannien har rätt att förvägra fem och en halv millioner
afrikaner deras frihet och självständighet? Inget land i världen har rätt att fatta ett politiskt
beslut som automatiskt leder till att ett helt folk berövas sina rättigheter i sitt eget hemland.
Vi vänder oss med kraft mot att Er regering nu berövar oss rätten till majoritetsstyre och vi
tillbakavisar kategoriskt Er koloniala snobbattityd att Ert land har rätt att ge laglig självstän
dighet till Ert eget släkte på bekostnad av den överväldigande majoriteten av den infödda be
folkningen j Zimbabwe. Jag vill också påpeka att Er åtgärd att ge laglig självständighet till
Era fränder på bekostnad av fem och en halv million afrikaner kommer att få ödesdigra följ
der för landet. Er åtgärd kommer oundvikligen att leda till att de två raserna kommer att
bilda två block, av vilka det ena alltid försöker försvara minoritetsstyret och dess själviska
privilegier och det andra med alla medel försöker störta detta styre som förvägrar dem rät
ten till majoritetsstyre. Aven om Ni inbillar Er att Ert land har rätt att förvägra de svarta deras
självständighet bör Ni h-ålla i minnet att det är naivt av Er att tro att Zimbabwes afrikanska be
folkning kommer att godta en politisk lösning som är så genomsyrad av förtryck, utan att ta
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saken i egna händer. Om Ni ger laglig självständighet till den vita minoriteten på bekostnad
av de svarta innebär detta en uppmaning till de svarta att gripa till vapen och hävda sina krav
med våld.

För det tredje vill jag påpeka att Ni är naiv och orealistisk om Ni tror att de anglo-rhodesiska
förslagen utgör en överenskommelse som löser Era problem. Förslagen är kanske en över
enskommelse mellan den konservativa regeringen i Storbritannien och Rhodesian Fronts
regering, och de kan kanske för en tid gagna brittiska handelsintressen, men de kan inte
bilda underlag för en överenskommelse mellan svarta och vita. Det väsentligaste problemet
mellan svarta och vita är alltjämt olöst. Ni har ingen anledning att känna Er lättad över Er
överenskommelse, eftersom den helt och hållet förbigår kärnpunkten i Rhodesias problem.
Ingen som har någon aning om afrikanernas fasta beslutsamhet att upprätta majoritets
styre i Zimbabwe kan känna någon lättnad över Ert förslag. Det är inte någon överdrift att på
stå att en laglig självständig vit regim är en tidsinställd bomb i Rhodesia, och att man bara
kan vänta på när den skall explodera.

För det fjärde vill jag påpeka att trots att Ni gör anspråk på att Storbritannien är en mönster
demokrati så är det uppenbart att Ni har följt andra principer än de demokratiska när Ni ut
formade överenskommelsen mellan Storbritannien och Rhodesia. Ni vägleddes inte av de
mokratiska principer om folkstyre genom folket för folket, utan av rent godtyckliga diktato
riska tankegångar. Ni ger laglig självständighet åt Era fränder i Rhodesia, inte därför att vi
saknar rätten utan därför att vi saknar makten. Tydligare än så kunde Ni inte ha visat den
konservativa regeringens gränslösa hyckleri och dubbelmoral. Idag när problemen i Rho
desia berör Era egna fränder överger Ni den gamla invanda frasen »Rätt är makt» som Ni
åberopade då Ni sände millioner unga engelsmän och afrikaner från kolonierna i döden för
att bevisa att styre grundat på makt var av ondo. Men nu, när millioner har offrat sina liv för
att hävda detta att »Rätt är makt», byter Ni fras: »Makt är rätt». T.o.m. nazisterna måste ligga i
sina gravar och småle och säga: »Makt är bra när den försvaras av det konservativa partiet
men fel när den försvaras av nazisterna».

Ni kan inte smita ifrån fakta: Ni tänker ge laglig självständighet till Era fränder därför att de
har den fysiska styrka som ger 240 000 vita möjlighet att tvinga sin vilja på fem och en halv
million afrikaner. Den lagliga självständighet som Ni vill ge är grundad på makt och den
måste upprätthållas med maktmedel intill den dag då en rättvis självständighet har skapats i
Zimbabwe. Den självständighet som Ni vill ge måste i likhet med nazistregimen hela tiden
lita till våldet för att fortbestå. Och på samma sätt som nazisterna kommer den att tvingas
lämna plats för en självständighet som grundas på rätt, inte på makt.

För det femte vill jag påpeka att den konservativa regeringens påstående att afrikanerna
ekonomiskt och utbildningsmässigt gynnas av de anglo-rhodesiska förslagen antingen
medvetet eller omedvetet går vid sidan om den väsentliga frågan. Vi är inte intresserade av
att Ni bekostar vår utbildning vi är framför allt intresserade av majoritetsstyre, samma sys
tem som Zambia, Kenya, Tanzania, Uganda och alla andra självständiga stater i Afrika har.
Ni kan behålla Era 5 millioner pund utan att det rör oss i ryggen. Vi är inte intresserade av att
Ni vill köpa vår självständighet för denna summa under den närmaste tioårsperioden. Vi in
ser att detta belopp som den konservativa regeringen erbjuder oss bara syftar till att mildra
den bitterhet som vi känner för att Ni berövar oss vår legitima rätt till majoritetsstyre. Det be
höver inte ens sägas. Med list har den konservativa regeringen slutit ett avtal som innebär
ohöljt politiskt förtryck under täckmantel av ekonomisk och utbildningsmässig utveckling.
Nej. herr premiärminister, vi är inte tillfreds med något annat än majoritetsstyre. Er konser
vativa regering som ordar så vitt och brett om demokrati måste böja sig för de legitima kra
ven från majoriteten av befolkningen.
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Slutligen vill jag, i namn av demokrati, allmän mänsklig anständighet och rättvisa, vädja till
Er och Er konservativa regering att avstå från att ge laglig självständighet åt 240 000 vita rho
desier på bekostnad av fem och en halv million afrikaner. Ni tycks inte inse vilken skada det
skulle göra inte bara oss utan också Era fränder och Ert eget land om ni skulle ge självstän
dighet åt en minoritet på bekostnad av majoriteten. Jag kan inte förstå hur Ni skulle kunna
undvika de ödesdigra följderna av att legalisera självständighet med minoritetsstyre och
utestänga folkflertalet från makten.

Er

Ndabaningi Sithole

Appendix 4

Zimbabwe: från konfrontation till väpnad befrielsekamp

(Ur uttalande av ZANUs representant vid Oslokonferensen)

Den väpnade konfrontationen i Zimbabwe är en oundviklig utveckling i det afrikanska fol
kets kamp för frihet från kolonialism, förtryck och exploatering, den kamp som tog sin bör
jan när de vita nybyggarna och brittiska imperialisterna först kom till landet. Ar 1963 när
ZANU skapades deklarerade vår grundläggare och ordförande Ndabaningi Sithole: "Vi är
våra egna befriare». Och vid samma tillfälle angav han vår taktik: »Genom direkt konfronta
tion». Den direkta konfrontationen har utvecklats till dagens väpnade kamp.

Man måste ha helt klart för sig karaktären hos denna konfrontation. Afrikanerna i Zim
babwe har blivit exploaterade, undertryckta och förnedrade i åratal. Men deras kamp syftar
inte till att minska dessa orättvisor. Man kämpar för människornas oförytterliga rätt till själv
styre. Vi eftersträvar inte att bli väl behandlade av de vita; vi vill styra över oss själva. Kolonia
lism och imperialism är onda ting därför att de tar ifrån människorna deras rätt att styra över
sig själva och därmed berövar dem deras människovärde. Afrikanerna i Zimbabwe beslu
tade år 1963 att ta saken i egna händer. Man vägleddes av Sitholes bekanta ord »Vi är våra
egna befriare». Längs vägen mot frihet har det funnits medgång och motgång, framgångar
och bakslag, men i stort har vi gjort framsteg. Förtre år sedan beslutade vi oss fören ny stra
tegi: mot slutet av 1972 angreps Altenafarmen som tillhörde en vit vid namn Marc de Borch
g rave och som användes av rebellregimens styrkor som ett centrum för operationer mot fri
hetskämparna. Två vita skadades. Kort därefter angrep ZANU-styrkor också Whistlefield
farmen som också användes som en armepostering. De vita förlorade 25 soldater. Två last
bilar sprängdes av minor som hade lagts ut av ZANLA, (Zimbabwe African National
Liberation Army, den militära grenen av ZANU) och många vita soldater dödades eller så
rades. Den 30 decembersprängdes en annan lastbil som medförde 15 vita soldater. Den 6ja
nuari 1973 angreps ZANU-styrkor en polisstation i Mt Darwin, som tjänstgjorde som offi
cersmäss. Två dagar senare dödades två polis reservister som låtsades arbeta som jordins
pektörer. En tredje togs till fånga. Regimen blev desperat och stängde gränsen mot grann
landet Zambia ...

Stängningen av gränsen mot Zambia minskade inte ZANUs verksamhet. Tvärtom gav den
upphov till allt fler anfall mot dem som stödde rebellernas orättvisor och förtryck ...
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Det område i nordöstra Zimbabwe där dessa aktioner har ägt rum har blivit osäkra för vita
soldater och andra som stöder lan Smiths regim. Vägarna har minerats så att de har blivit
hänvisade till att använda helikoptrar som man fått från Frankrike. Helikoptrarna har skju
tits ned, och man har nu övergått till terrorbombning med hjälp av brittiska bombplan. Och
allt detta har ändå inte varit till någon nytta, ty de fruktade frihetskämparna har inte påträf
fats någonstans, eftersom de är en del av det arbetande folket, av bönderna och de afrikan
ska massorna. På välkänt fascistiskt maner har lan Smith nu vänt sin vrede mot alla de
svarta i området och har gett order om kollektiv bestraffning av alla och envar. Enligt detta
djävulska dekret har man med våld tagit från bönderna deras boskap och annan egendom
och har bestraffat dem som inte har rapporterat närvaro av s.k. gerilla eller har gett dem
skydd och stöd. Skolor, affärer och marknadsplatser har stängts i hela den nordöstra delen
av landet. Ingen utom soldater och polis släpps in i området. I själva verket är alla afrikaner i
området att betrakta som fängslade. I smyg sker här varje tänkbar form av grymhet och bru
talitet.

Idag täcker ZANU-operationerna ett område omfattande 78000 km 2 i de nordliga delarna
av landet. I området finns en afrikansk befolkning på mellan 1,5 och 2 millioner invånare. De
vita jordbrukarna i området lever i skräck. Många har flyttat bort sina familjer och har öpp
nat sina gårdar för s.k. säkerhetsstyrkor. En del kvinnor och barn som har stannat kvar på
gårdarna tillsammans med soldaterna har sårats eller dödats i sammandrabbningar mellan
ZANLA och dem som försvarar det kolonialistiska förtrycket av vårt folk.

Praktiskt taget hela armen, polisen och flygvapnet är ständigt i tjänst. Reserver och lokaIför
band har kallats in.

Det afrikanska upproret i Zimbabwe mot förtrycket är inte det enda problem som lan Smith
har att brottas med. Hans småaktiga åtgärd att stänga gränsen mot Zambia har föranlett pre
sident Kaunda att slutgiltigt överge de södra transportvägarna för export av koppar och im
port av andra varor. Detta innebär en stor förlust fören regim som kämpar hårt för att motar
beta internationella sanktioner och som är i stort behov av utländsk valuta. T.o.m. naturen
tycks ha vänt sig mot regimen; Rhodesia har drabbats av den svåraste torkan i manna
minne. I FN är krafter i rörelse för att stärka nu gällande sanktioner och eventuellt utvidga
dem. Vi hoppas att de skall lyckas.

Inte nog med att man stängde gränsen mot Zambia - regimen försöker oupphörligt att un
dergräva, störta och öppet kränka Zambias integritet. Mer än 10 zambier har dödats i dessa
skändliga dåd. Av dessa handlingar framgår klart att Smiths åtgärd att stänga gränsen mot
Zambia inte föranleddes av någon verklig övertygelse om att frihetskämpar tog sig in i Rho
desia vid Chirundu, Livingstone eller Kariba, eller ens från Zambia. Gränsstängningen för
anleddes av hans fascistiska rasism. Han kunde inte finna sig i att det progressiva Zambia
och det fascistiska Rhodesia levde sida vid sida. Jämförelsen mellan länderna var alltför för
hatlig för honom. När det gäller konfrontationen i Zimbabwe vet vi att hans och hans före
trädares uppträdande har gjort att nästan varje invånare i Zimbabwe är en frihetskämpe i
sitt hjärta.

Kampen har blivit hårdare och kommer att bli ännu hårdare. Allt fler afrikaner överallt i Zim
babwe kommer att gå över till väpnad kamp. Och denna kamp kommer obevekligt att gå
mot en seger för rättvisan över orättvisa och fascism, för mänsklig värdighet över förned
ring och förtryCk, för frihet över tvång, för framsteg över exploatering och rashat. Smiths
djävulska metoder kommer inte att föra det afrikanska folket från den befrielserevolutio
nens väg som ZANU har visat dem. Tvärtom är dessa metoder den eld som skall härda dem
och bränna bort den antirevolutionära slagg som ännu kan finnas i deras sinnen.
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APIPenldix 5

Zimbabwe: den fiende vi stål' inför och det bistånd vi behöver
(Utdrag ur uttalande gjort av ZAPUs representant vid Oslo-konferensen)
Fred innebär inte lugn som har påtvingats aven förtryckarmakt. Fred innebär självklart att
man måste eliminera förtryckarmakten. Eftersom det inte finns något fredligt förtryck kan
man inte tänka sig någon fredlig eliminering av förtryckarmakten. Kolonialismen och apart
heidpolitiken i södra Afrika är i varje avseende den mest brutala form av förtryck. I denna
del av världen har man gett anledning till ett våldsamt motstånd från sina offer, och därför
har vi den revolutionära väpnade kampen i södra Afrika.

Storbritannien, lan Smith, Vorster och Caetano exploaterar och förtrycker inte folken i
södra Afrika av misstag eller omedvetet. De utövar silt förtryck enligt en genomtänkt medve
ten plan. En fredlig avveckling av kolonialismen i södra Afrika är därför en orimlighet.

Handlingsprogram som i sig själva är fredliga men som kompletterar den väpnade befrielse
kampen är självfallet av den största betydelse, exempelvis:

1. Diplomatiskt stöd för kampen på det internationella planet.
2. Finansiellt, materiellt och moraliskt stöd till befrielserörelserna.
3. Utbildning och tekniskt bistånd till befrielserörelserna.

Dessa program har i viss mån kommit igång denna konferens är ett exempel på stöd
inom den tekniska och diplomatiska sektorn.

Vi har visserligen en gemensam grundsyn på avkoloniseringen, men vi har kunnat konsta
tera att den svagaste punkten, som leder till bristande solidaritet, är att det inte finns några
direkta reguljära kontaktvägar mellan de länder som stöder oss, de internationella organisa
tionerna och befrielserörelserna. Fortlöpande ömsesidigt utbyte av informationer och
ideer borde leda till ömsesidig förståelse som i sin tur borde leda till ömsesidigt förtroende.
Ömsesidigt förtroende borde leda till ökat samarbete och därmed till bättre gemensamma
åtgärder i syfte att främja frihetsrörelsens sak.

Våra mest akuta behov är följande:

1. Betydande direkt ekonomiskt stöd till hjälp åt befrielserörelsen, t.ex. i form av drivmedel
och reservdelar. När man skall ge ekonomiskt stöd bör man ta i beaktande att Rhodesias fas
cistregering satsar 50 millioner pund per år på sin försvarsmakt, kostnaderna för materiel
oräknade.

2. Tillräckligt bistånd till transportresurser i form av jeepar, lastbilar och snabba fordon
som kan hjälpa oss att bli snabba och rörliga i vår kamp mot en fiende som förfogar över ett
förfinat transport- och kommunikationssystem.

3. Lämpliga vapen och annan teknisk utrustning samt utbildning för handhavandet av
dem.

4. Utrustning för informationsspridning: skrivmaskiner av olika slag, stencileringsutrust
ning samt reservdelar och annan utrustning till dessa apparater; portabla tryckerier, kopie
ringsutrustning och annan lämplig utrustning.

5. Filtar, stora mängder kläder, såväl för kvinnor som män, både för frihetskämparnas be
hov som för sociala ändamål.

6. Mediciner för militärmedicinska ändamål och mot tropiska sjukdomar, sjukvårdsutrust
ning samt medicinsk utbildning.
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7. Utbildning och tekniskt bistånd inom alla samhällssektorer.

När det gäller diplomatiskt stöd har vi följande önskemål:

1. Den nu rådande tendensen att ta emot frihetsrörelserna som observatörer i internatio
nella sammanhang bör permanentas och göras allmänt giltig så att exempelvis
befrielserörelsen i Zimbabwe erkänns som den enda accepterade företrädaren för Zimbab
wes folk som helhet i alla internationella sammanhang.

2. Den nuvarande isoleringen av fascistregimen i Rhodesia i alla internationella samman
hang måste upprätthållas och utvidgas på så sätt att man inte erkänner Storbritanniens an
språk på att företräda Zimbabwes folk eller uppträda som opartisk skiljedomare. Storbritan
nien hör till de anklagades skara.

3. Länder som ger diplomatiskt stöd till Storbritannien, Lex. USA, bör fördömas och upp
manas att upphöra med detta stöd.

4. Regeringar och organisationer som på allvar stöder befrielsekampen i Zimbabwe och
södra Afrika bör så långt möjligt påverka andra länder till att bli aktivare och ge mer verk
samt stöd med de medel som står dem till buds.

ADlllendix 6

Nedan följer de viktigaste delarna av den resolution om Zimbabwe som antogs av
OAUs ministerråd och som godkändes av OAUs stats- och regeringschefer vid or
ganisationens tioårsjubileum i Addis Abbeba i maj 1973.

Vi beklagar att Storbritanniens regering som administrerar landet inte har lyckats vidta eff
ektiva åtgärder för att göra slut på Smiths illegala regim och fördömer de senaste förrädiska
finterna för att bortförklara det kompakta motståndet mot förslaget till överenskommelse
mellan Storbritannien och Smith.

Vi konstaterar med oro att de obligatoriska sanktioner mot Rhodesia som beslutats av FNs
säkerhetsråd ständigt överträds aven rad stater, även medlemsstater i FN, framför allt av
USAs regering.

Vi konstaterar med tillfredsställelse den senaste tidens strävanden att samla befrielsekraf
terna i Zimbabwe vilket har lett till en överenskommelse mellan ZAPU och ZANU i Lusaka i
mars 1973.

Vi fäster uppmärksamheten på det handlingsprogram i Zimbabwefrågan som antogs vid
den internationella Oslo-konferensen till stöd för kolonialismens och apartheidpolitikens
offer.

Vi uttalar vårt fulla och villkorslösa stöd till och solidaritet med Zimbabwes folk i deras rätt
mätiga kamp för nationellt oberoende på grundval av majoritetsstyre.

Vi kräver att de stater, i synnerhet USA, som öppet bryter mot säkerhetsrådets resolution
om ekonomiska sanktioner mot Rhodesia upphör med dessa brott i enlighet med sina skyl
digheter i Artikel 25 i Förenta Nationernas stadga.
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Vi uppmanar Säkerhetsrådet att utvidga och genomdriva sanktionerna mot rebellregimen i
Rhodesia genom att vidta alla de åtgärder som anges i Artikel 41 i Stadgan och genom att in
leda en blockad mot Sydafrika och Portugal för deras medvetna brott mot dessa sanktioner
och för deras massiva militära och ekonomiska stöd till rebellregimen i Rhodesia.

Vi vädjar till alla stater att ytterligare öka sitt materiella, ekonomiska och moraliska stöd till
den nationella befrielserörelsen i Zimbabwe, antingen direkt eller genom OAU.

Resolution antagen av Förenta Nationernas generalförsamling vid dess 28:de ses
sion i september 1973.

Resolutionen fastslår principen att Zimbabwe inte skall få självständighet innan landet fått
majoritetsstyre och att varje överenskommelse om landets framtid måste utformas i samar
bete med folkets politiska ledare och företrädare för de nationella befrielserörelserna, som
är de enda verkliga företrädarna för de verkliga strävandena hos Zimbabwes folk, samt att
varje överenskommelse frivilligt och helhjärtat skall stödjas av folket.

Resolutionen riktas framför allt till Storbritannien, som har det främsta ansvaret för Rho
desia, och manar landet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ett slut på lan Smiths
olagliga regim.

Resolutionen fastslår följande villkor som en förutsättning för att folket i Zimbabwe skall få
sin självständighet genom att utöva sin rätt till självbestämmande:

A. Att alla sydafrikanska styrkor snarast drivs ut från området;

B. Att alla politiska fångar villkorslöst friges;

C. Att alla lagar som syftar till diskriminering och förtryck upphävs;

D. Att alla inskränkningar för politisk verksamhet upphävs och att man skapar full demokra
tisk frihet och politisk jämlikhet;

E. Att man så snart som möjligt kallar samman en nationell konstitutionerande församling
där de verkliga företrädarna för Zimbabwes folk och för befrielserörelserna ges möjlig
het att utforma en överenskommelse för områdets framtid som därefter skall godkännas
av folket genom fria och demokratiska val.

8

Rekommendationer om åtgärder för Zimbabwe, antagna av den internationella
expertkonferensen för stöd till offren för kolonialism och apartheid, anordnad av
Förenta Nationerna och den afrikanska enhetsorganisationen OAU i april 1973 i
Oslo.
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Nyckelordet när man beskrev konferensens syfte var stöd, dvs. de praktiska åtgär
der och det materiella stöd som förväntades från världens länder gentemot be
frielserörelserna i deras växande offensiv mot de koloniala och rasistiska regi
merna i södra Afrika.

Förslag till handlingsprogram för Zimbabwe (Sydrhodesia).

1. Alla internationella krafter, såväl stater som andra organisationer, som strävar efter att ut
rota kolonialismen och det hot som den utgör mot freden i södra Afrika, bör mobilisera ett
allmänt stöd och ge fullt moraliskt, politiskt och materiellt bistånd till befrielserörelsen i Zim
babwe.

2. Befrielserörelsen i Zimbabwe bör erkännas som den enda verkliga företrädaren för Zim
babwes folk i alla nationella och internationella sammanhang.

3. Regeringar bör inte tillåta att något organ som företräder eller ger service till rasistregi
men i Sydrhodeisa får verka inom deras land.

4. Förenta nationerna bör mana alla medlemsstater att genomföra sanktioner genom att:

a) Sätta Sydafrika och Mor;:ambique i blockad.
b) Vidta åtgärder för att förhindra att enskilda flyttar till Sydrhodesia eller besöker landet
som turister; detta kan ske genom indragning av pass eller genom åtal.

5. Förenta nationerna bör vidare uppmana alla medlemsstater att utvidga sanktionerna till
att gälla försäkri ng av alla laster som går till eller från Syd rhodesia och alla flygplan och flyg
passagerare som flyger till eller från detta område.

6. Laster som bevisats komma från Syd rhodesia eller är destinerade till Sydrhodesia bör be
slagtagas och försäljas, och vinsten av försäljningen bör ställas till befrielserörelsens förfo
gande.

7. USA bör upphöra att köpa mineral från Sydrhodesia.

8. Fackföreningarna bör vägra att ta befattning med varor som går till eller från Sydrho
desia.

9. Alla stater, i synnerhet medlemsstaterna i OAU, bör undersöka investeringar och han
delsintressen inom respektive länder som har anknytning till andra stater eller bolag som
överträder sanktionerna eller på annat sätt stöder den illegala regimen i Sydrhodesia, och
göra klart att man är beredd att vidta åtgärder mot dessa intressen.

10. Allt stöd skall ges Zambia, som i sin egenskap av gränsstat är utsatt för militärt och
ekonomiskt hot från rasistregimen i Sydrhodesia, från Sydafrika och Portugal.

11. Säkerhetsrådets sanktionskommitte och Samväldets sanktionskommitte bör arbeta un
der insyn, och deras rön bör ges så vid spridning som möjligt.
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