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Forord
Dette arbeid har tidligere vrert publisert i Internasjonal Politikk, nr. 4,
1972. Det ble avsluttet i november 1972. Senere er det foretatt noen mindre
ajourföringer. For0vrig har jeg ikke funnet det n0dvendig å trekke inn
begivenheter fra det siste halvår.
I denne tiden har det funnet sted en hovedbegivenhet, her i Oslo. FN og
Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) organiserte i tiden 9-14 april i
år en ekspertkonferanse til st0tte for ofrene for kolonialisme og apartheid i
det s0rlige Afrika. På denne konferansen deltok delegasjoner fra frigj0ringsbevegelsene i det s0rlige Afrika, fra medlemslandene i OAUs
frigj0ringskomite, og fra medlemslandene med sete i FNs sikkerhetsråd,
med unntak av Frankrike, Storbritannia og USA. Dessuten deltok delegasjoner fra de nordiske land, fra enkelte av FNs srerorganisasjoner og
noen spesielt innbudte enkelt-eksperter. De mange konkrete forslag som
kom ut av denne konferansen, viI bli behandiet i den kommende sesjon av
De forente nasjoner med utgangspunkt i en rapport fra Generalsekretreren.
Hensikten med dette arbeidet har vrert å gi en kortfattet oversikt over
situasjonen i det s0rlige Afrika, med fokus på forholdet mellom S0r-Afrika
og dets naboer. Dialog-politikken har dermed kommet i sentrum. Denne
har imidlertid hatt adresse langt ut over det s0rlige Afrika. Enhver
behandling av denne viI derfor måtte fange inn forholdet mellom de hvite
regimene i S0r og det 0vrige Afrika. En selektiv bibliografi over arbeider
utgitt på dansk, norsk og svensk om den s0r-afrikanske regjerings utenrikspolitikk overfor de afrikanske stater, og politikk og samfunnsforhold i de
enkelte stater og områder i det s0rlige Afrika, vii utfylle denne oversikten.
En del publikasjoner på engelsk er inkludert. Jeg takker Birgitta Fahlander,
bibliotekar ved Nordiska Afrikainstitutet, for det betydelige arbeid hun har
nedlagt i utarbeidelsen av denne bibliografien.
Oslo i mai 1973,
Olav Stokke
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Innledning
Den spr-afrikanske regjering har de siste år satset hardt og aggressivt
for å komme ut av den internasjonale politiske isolasjon den har befunnet seg i siden 1948, som ble srerlig markert etter 1961. 1
I 1948 overtok afrikaanernes Nasionale Party regjeringsmakten.
Boernes herrenvolk-ideologi overfor afrikanerne og deres bitterhet
overfor britene etter nederlaget i 1902 - en bitterhet som ble utdypet da fattigdommen på landsbygda og srerlig depresjonen i 30-årene
tvang mange boere til å forlate sine farmer og sl?lke arbeid som ufaglrerte i storbyene hvor briter dengang satt med den pkonomiske og
politiske kontroll - dannet kjernen i partiets verdigrunnlag: Ajrikaanerdom var anti-britisk, anti-semittisk, anti-liberal og anti-kapitalistisk
- forsåvidt gjaldt «den britisk-jpdiske kapitalen» som da kontrollerte
industrien og srerlig gruvedriften.
Raseskille og rasediskriminering er gamle foreteelser for den hvite
befolkning i Spr-Afrika. Dette var nedfelt i myndighetenes praksis og
i lovgivningen fpr 1948. Etter afrikaaner-partiets maktovertakelse bIe
imidlertid apartheid-Iovgivningen satt i system og utvidet.2 De ikkehvite bIe systematisk fratatt de begrensede rettigheter de tidligere
hadde, og Spr-Afrikas ulike befolkningsgrupper ble planmessig adskilt. Mens «forandringens vind» feiet over det afrikanske kontinent
de fleste andre steder, og afrikanske regjeringer overtok, gikk utvikIingen i motsatt retning i Spr-Afrika. I 1961 ble Spr-Afrika ytterligere
isolert på statsplanet. Etter Sharpeville-massakren og etter at de selvstendige statene i den tredje verden hadde meldt sin ankomst med
tyngde, ble Spr-Afrika i virkeligheten drevet ut av Commonwealth.
I tiden som fulgte, lyktes det de afrikanske stater å drive S0r-Afrika
ut aven rekke internasjonale organisasjoner - fra Den pkonomiske
kommisjon for Afrika, UNESCO og ILa. I begynnelsen av 1960tallet var det få som anså mulighetene srerlig store for at en sprafrikansk regjering som stod fast på en hensynslps og konsekvent
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apartheid-politikk, skulle komme tilbake i det gode internasjonale selskap. Likevei er det nettopp en slik utvikling som karakteriserte utgangen av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-årene.
Det var f~rst i midten av 1960-årene den s~r-afrikanske regjering
gjorde noe alvorlig fors~k på å bryte sin internasjonale politiske isolasjon. Tradisjonelt har en internasjonal isolasjon ikke fortont seg srerlig
skremmende for boerne, snarere som noe positivt. Da regjeringen utformet sin «outward strategy», representerte dette på mange måter et
brudd med partiets tidligere linje, og tradisjonalister innen regjeringspartiet hadde vanskelig for å godta denne politikken.

*
Den utadrettede strategi som den s~r-afrikanske regjering slo inn på
i årene etter 1966, kan f. eks. analyseres innenfor rammen av:
(1) Det s~rlige Afrika;
(2) Det afrikanske kontinent;
(3) S~r-kalotten; og
(4) Det internasjonale system.
Valget av ramme viI påvirke utvalget av de forhold som blir satt
i sentrum. Her vii vi legge hovedvekten på å beskrive S~r-Afrikas
«outward strategy» innenfor rammen av det s~rlige Afrika og det
afrikanske kontinent. Vi viI i denne sammenheng konsentrere oss om
relasjonene til de afrikanske regjeringene og til Organisasjonen for
afrikansk enhet (OAU). Utenom-kontinentale akt~rer, inklusive de
multinasjonale selskaper, som spiller eller kan spille en betydelig rolle
i konflikten, blir derfor bare marginalt trukket inn i framstillingen.

Dialog-politikkens mål og midler
Den s~r-afrikanske regjerings «outward strategy» - innenfor den regionale og kontinentale ramme vi har begrenset oss til - består av
to komponenter: 3
(1) En «god nabo»-politikk overfor de afrikanske regjeringer i det
s~r1ige Afrika. Denne politikken ble utvidet til statene i Afrika
s~r for Sahara.
(2) St~tte av de hvite minori(etsregimene i regionen.
De to komponentene i denne strategi er rettet til forskjellige akt~
rer. De har en delvis forskjellig målsetting. Virkemidlene er delvis for-
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skjellige. De to komponentene er ikke nodvendigvis gjensidig avhengige: suksess på den ene front forutsetter ikke, og er heller ikke
avhengig av, suksess på den annen front. Forsåvidt kunne de like
gjerne blitt definert som to forskjellige strategier. Når de her likevei
blir samlet under samme hatt, er dette dels for å gjore det mulig å
belyse dem gjensidig, og dels fordi de to komponentene, fra den sorafrikanske regjerings synsvinkel, viI fremtre som to forskjellige måter
å trygge sin egen situasjon på. Begge komponentene har imidlertid
både «defensive» og «offensive» innslag. Dette gjelder såvel de politiske, de okonomiske som de sikkerhetspolitiske målsettingene som er
implisitte.
De to komponentene av denne helhetsstrategi, innenfor en afrikansk ramme, er tilsynelatende selvmotstridende. Det må åpenbart
va:re problematisk for aktorene å gjennomfore en slik strategi samtidig. A gjennomfore (1) må by på problemer innad i Sor-Afrika, noe
som også har va:rt tilfelle. «God nabo»-politikken inneba:rer bl. a. at
det må sondres mellom afrikanere i Sor-Afrika, som systemet forutsetter skal bli betraktet som mennesker av 4. sortering, og som har sin
eksistensberettigelse for de tjenester de yter det hvite samfunn; og
afrikanere som opptrer som representanter for stater som formelt er
suverene, og som skal betraktes som venner og behandIes som jevnbyrdige gjester. Dette problemet viI selvsagt va:re storst for de hvite
sor-afrikanere som oppfatter apartheid som en fortsettelse av baasskapideologien, hvor den hvite mann er herre; men mindre for de intellektuelle hvite afrikanere som forst bidro til å utforme apartheiddoktrinen - i retning av skille mellom rasen e og adskilt utvikling.
Et tilsvarende problem må vel også melde seg for de afrikanske
statsdelegasjoner som blir mottatt som gjester i SOr-Afrika. Dette må
sa:rlig va:re tilfelle for representanter for stater som har innpå halvpaIien av sin arbeidsstyrke periodevis sysselsatt i Sor-Afrika - landsmenn som langt fra blir behandiet som gjester av de offentlige myndigheter og som ikke har mange rettigheter ifolge sor-afrikansk lovgivning.
Det må også va:re ytterst problematisk for den sor-afrikanske regjering å kombinere (2) med (1) overfor den målgruppe «god nabm>politikken tar sikte på: de selvstendige afrikanske stater som har forpliktet seg selv til å arbeide for frigjoring av hele Afrika. Dette problemet er neppe blitt mindre ved det forhold at den sor-afrikanske
regjerings «god nabo»-strategi ikke er blitt fulgt opp gjennom en moderering av apartheid-politikken i forholdet til de ikke-hvite befolk-
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ningsgrupper i S0r-Afrika. Tvert om er apartheid-politikken - med
dens 0konomiske og sosiale konsekvenser for de ikke-hvite diskriminerte folkegrupper - blitt ytterligere utbygget og skjerpet parallelt
med «god nabo»-politikken. Den s0r-afrikanske regjering betrakter
åpenbart dette som to sider av samme sak, og på det prinsipielle plan
er det ikke n0dvendigvis noe motsetningsforhold tilstede mellom dens
bantustan-politikk og dens fors0k på å opprette gode forhold til nabostater med afrikansk regjering. Forsåvidt kan Malawi betraktes som et
annet Transkei. Men nettopp derfor kan slike forhold til det s0r-afrikanske politiske og 0konomiske system ikke fortone seg altfor tillokkende fra de afrikanske staters synsvinkel. A bli satellitter på linje
med Transkei kan neppe vrere fristende.

*
«God nabo»-politikken overfor de selvstendige afrikanske stater
har hatt flere målsettinger:
(1) Sikkerhetspolitiske målsettinger. Disse er i bunn og grunn defensive, men det dreier seg om et fremskutt forsvar. Den s0rafrikanske regjering har tatt sikte på å bygge opp et belte av
vennligsinnede stater rundt S0r-Afrika, stater som ser sine interesser tjent med at geriljavirksomheten mot de hvite regimene
blir stoppet - med eller uten aktivassistanse fra den s0r-afrikanske regjering. Når også stater utenfor dette beltet ble objekt for
«god nabo»-politikken, var hensikten å oppnå at disse afrikanske
stater stilte seg mer eller mindre n0ytrale - og i det minste nektet å gi bistand til frigj0ringsbevegelsene - for derved å bryte
den afrikanske front.
(2) 0konomiske målsettinger. Disse er klart ekspansive. Siktepunktet er å finne avsetning for S0r-Afrikas raskt 0kende forbruksvare- og industriproduksjon innenfor dets eget oppiand på det afrikanske kontinent og dessuten å få investere den raskt akkumulerte kapital i lpnnsom utnytting av naturressursene i regionen.
Disse målsettinger viI vrere tilstrekkelige i en snever pkonomisk
sammenheng. En slik pkonomisk penetrering viI imidlertid samtidig tilfredsstille - og vrere instrumentell for - ekspansive politiske målsettinger: å oppnå innflytelse over politiske beslutninger i afrikanske land - i f0rste rekke slike som berprer sprafrikanske politiske og I?lkonomiske interesser.
(3) A bli «salong-fähig» i internasjonal sammenheng - ut fra en
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antagelse av at sameksistens og samarbeid med selvstendige afrikanske stater ville få slike virkninger.
For å oppnå slike målsettinger har «god nabo»-strategien tatt i bruk
flere virkemidler - de fleste ylkonomiske. Det er i denne sammenheng viktig å sondre mellom den sylr-afrikanske regjerings dominanspolitikk og dens tilbud om bistand. Dominanspolitikken er rettet mot
statene i det Sylrlige Afrika, der den sylr-afrikanske regjering allerede
har penetrert landenes ~konomi og langt på vei også deres politikk,
og hvor regjeringene står i et mer eller mindre sterkt avhengighetsforhold til S~r-Afrika. Men også overfor disse statene inngår bistandstilbud som en komponent, et forhold som kan variere med graden
av avhengighet. Foruten Namibia er det srerlig Lesotho, Swaziland
og Botswana dette gjelder, og Malawi viI etterhvert komme i en
tilsvarende stilling. Disse statene - dette gjelder også Zambia - har
hatt en latent trusel om sanksjoner, over et bredt spektrum, hengende
over seg, mot fors~k på å bryte ut av den s~r-afrikanske regjerings
innflytelsessfrere - endog mot forsiktige bestrebelser på å redusere sin
avhengighet av S~r-Afrika. I enkelte tilfeller har også riset blitt brukt. 4
Den slZlr-afrikanske regjerings tilbudspolitikk er i fprste rekke rettet
mot de afrikanske regjeringer som ligger utenfor Spr-Afrikas direkte
innflytelsessfrere, eller i utkanten av denne. Malawi og Zambia befinner seg idette grenselandet. Men mens Malawi - som et resultat av
slike virkemidler - etterhvert er blitt fanget sterkere inn i denne innflytelsessfrere, er Zambia på rask vei ut av denne - i mange henseender allerede ute. Den s~r-afrikanske regjering har gjort en nrermere
kontakt tillokkende gjennom tilbud om handelsoverenskomster med
gunstige kredittvilkår, investeringer og teknisk og finansiell bistand.
Mens de aller fleste afrikanske regjeringer - med noen viktige
unntak - befinner seg i en pkonomisk situasjon der gunstige tilbud
av denne art kan fortone seg tillokkende, er det stor forskjell på deres
sårbarhet overfor sanksjoner fra Spr-Afrika. Landene i den s~r1ige
region kommer her i en srerstilling.

Regimer avhengige av S0r-Afrika
Ti land inngår i denne regionen. I fem av disse er det hvite regimer - i Spr-Afrika, Namibia, Rhodesia, Angola og Mo<;ambique. De
pyrige fem har afrikanske regjeringer - Zambia, Malawi, Botswana,
Lesotho og Swaziland. S~r-Afrika er giganten i området. Omtrent halv-
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parten av regionens befolkning hlZlrer hjemme der, og den slZlr-afrikanske lZIkonomiske kapasitet og innflytelse, og republikkens milit<ere
styrke, er også langt st0rre enn naboenes s - når man ser bort fra at
Portugal har stasjonert godt over 100000 soldater i Angola og Mo<;;ambique. 6

Statene i regionen med afrikansk regjering.

Botswana, Lesotho og Swaziland kommer i en spesielI stilling. De to
flZlrstnevnte av de tre tidligere britiske mandat-områdene ble suverene
stater i 1966 og Swaziland i 1968. Samtlige var fattige og sterkt integrert i SlZIr-Afrika: deres kommunikasjonsforbindelser, deres toll- og
avgiftsystem, deres pengesystem og deres handel var integrert i det
s0r-afrikanske system. Dette gjorde det umulig for de tre selvstendige
regjeringene å bryte kontakten med SlZIr-Afrika.
Lesotho er omgitt av SlZIr-Afrika på alle kanter. Alle kommunikasjoner til og fra Lesotho går over s0r-afrikansk territorium. Det vesle landet har få naturressurser utover diamanter, og et svakt utbygget n<eringsliv utover jordbruk. Den voksne arbeidsfl2lre del av den mannlige
befolkningen arbeider stort sett i de s0r-afrikanske gullgruvene. 7 Avhengigheten av regjeringen i Sl2lr-Afrika - og sårbarheten - er derfor meget stor.
Swaziland er i en noe tilsvarende situasjon - omgitt av SlZIr-Afrika
og det portugisisk-kontrollerte Mocambique. Naturressursene er riktignok noe stlZlrre - og omfatter bl. a. jernmalm og asbest - men avhengigheten av SlZIr-Afrika er stor. Dets lZIkonomi og kommunikasjonssituasjon setter rammer for man~vreringsfriheten.8 Mulighetene for
tradisjonell lZIkonomisk kontakt med utenverdenen viI åpenbart kunne
tilstrammes så snart regjeringen beveger seg utenfor visse snevre rammer for hva den s\'5r-afrikanske regjering kan godta, der portugisiske
eller s\'5r-afrikanske interesser blir ber0rt. Dette gjelder f. eks. direkte
eller indirekte st~tte til frigj~ringsbevegelser i det s~rlige Afrika.
Botswana kommer i en noe gunstigere situasjon, selvom den i
mangt er sarnmenfallende med Lesothos og Swazilands. Landet er så
å si fullstendig omgitt av S~r-Afrika, Namibia og Rhodesia, men det
har en trang åpning til utenverdenen gjennom en noen meter bred
stripe der Namibia, Rhodesia, Zambia og Botswana m\'5tes. Denne åpningen har st\'5rst verdi for Botswana gjennom den mulighet for kommunikasjon med utenverdenen som den gir. Regjeringen har gjort for-
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sl'lk på å utvide denne kommunikasjonskanalen til Zambia. Nå skjer
forbindelsen over Zambezi gjennom fergetrafikk. Botswana har tilkjennegitt sin intensjon å bygge en bruforbindelse, noe den sszjr-afrikanske regjering har protestert sterkt imots' Botswana har også de
langt rikeste naturressursene av de tre enklavene. lo
I mangt kommer også Malawi i en tilsvarende situasjon, selvom
dets strategiske beliggenhet i forhold til de hvite regimer er bedre
gjennom dets fenes grense med Tanzania. Nreringsgrunnlaget er fattig
og naturressursene små. ll En stor del av den voksne befolkning er
sesongarbeidere i Sszjr-Afrika - et forhold som for en stor del er et
resultat av at regjeringen valgte å bygge sin politikk på et godt forhold tU den sszjr-afrikanske regjering fra 1966 av.l2 De viktigste kommunikasjonskanalene til utenverdenen går gjennom Mocambique.
Zambia står i en srerstilling i denne sammenheng. De rike naturforekomstene danner en viktig forutsetning for dette, men også dets
strategiske beliggenhet muliggj9ir en mer uavhengig politikk overfor de
hvite regimer i regionen, enn tilfellet er for de ~vrige fire statene med
afrikanske regjeringer. I 19ipet av de siste år har regjeringen i Zambia
satset på å redusere sin avhengighet av S~r-Afrika. Tan-Zam jernbanen, som skal knytte forbindelsen mel10m jernbanenettet i Zambia
og havnen i Dar es Salaam, er det viktigste og tyngste enkelt-prosjekt
i denne sammenheng.l 3 Den s~r-afrikanske regjerings muligheter til
å drive en utpressingspolitikk overfor regjeringen i Zambia på grunnlag av dens kontroll over kommunikasjonskanalene, viI vrere sterkt
redusert når Tan-Zam-jernbanen er ful1f~rt.

*
Selvom det således er viktige forskjeller i de fem statenes situasjon
i forhold til de hvite regimer i regionen, og til S~r-Afrika i srerdeleshet,
er det likevei fel1estrekkene som dominerer: Samtlige står i et sterkt
avhengighetsforhold til Sl'lr-Afrika på flere områder, avhengighetsforhold som blir ytterligere aksentuert dersom man også trekker de ~vrige
hvite regimer i regionen inn i bildet. Samtlige fem er i dag avhengige
av konununikasjoner som går gjennom områder under kontroll av de
hvite regimer. Samtidig binder dette kommunikasjonsnettet regionen
sammen, et forhold som har skapt grunniaget for handelsforbindelser
mellom statene i regionen. Denne struktur kan bare nye kommunikasjonsforbindelser bryte. Avhengigheten er i h~y grad asymmetrisk:
S0r-Afrika er langt mindre avhengig av denne samhaudelen enn de
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fem stater med afrikansk regjering. Det gjj1\r dem alle sårbare overfor
press fra den sj1\r-afrikanske regjering. Zambia står som nevnt i en noe
gunstigere stilling enn de j1\vrige i så måte, på grunn av sine naturressurser, befolkningens stj1\rrelse, og muligheten til å utbygge en kommunikasjonskanal som reduserer avhengigheten av transitt gjennom de
«hvib>-kontrollerte områder - Tan-Zam-jernbanen og Tan-Zam-veien.
Botswana kan komme i en noe tilsvarende situasjon, selvom regjeringen der alltid viI vrere mer sårbar overfor press fra regjeringen i S\?5rAfrika.

De hvite regimene i regionen
Også når det gjelder den sj1\r-afrikanske regjerings forhold til de hvite
regimer i det sj1\rlige Afrika, er det viktig å sondre mellom målsettinger
innenfor forskjellige områder - i fj1\rste rekke mellom sikkerhetspolitiske og j1\konomiske målsettinger. På begge områder eksisterer det både
defensive og offensive målsettinger.
De sikkerhetspolitiske målsettinger springer ut fra et interessefellesskap - slik det blir oppfattet av de involverte regjeringer: å demme
opp mot frigjpringsbevegelsene. Dette interessefellesskap bygger på en
domino-teori tillempet situasjonen i det Sj1\rlige Afrika: Dersom det
hvite regime i ett av områdene faller, blir de gjenstående regimer et
lettere mål for frigjj1\ringsbevegelsene fordi disse da viI vrere i stand til
å bygge opp nye angrep fra det frigjorte land. Slik situasjonen i det s(2lrlige Afrika har utviklet seg, er det sannsynlig at teorien har meget for
seg. 0konomisk og militrer st\?5tte til de hvite regimene i det sprlige
Afrika viI derfor fremstå som et fremskutt forsvar, og primrert ha defensive formål. I den utstrekning slik st(2ltte også får brodd mot de
selvstendige afrikanske stater - gjennom angrep eller trusel om intervensjon, og dette har forekommet - viI den imidlertid også få et
offensivt preg. Denne sondringen viI imidlertid alltid vrere betinget av
hvordan disse termer blir definert - her er de generelt beskrivende.
Den «defensive» stj1\tten til de hvite regimer i regionen har forsåvidt
det samme generelle siktepunkt som de sikkerhetspolitiske målsettinger ved «god nabo»-politikken. Virkemidlene er imidlertid delvis forskjellige - de rommer både pkonomisk og militrer stj1\tte - og de er
også mer direkte. Dessuten bygger de på et interessefellesskap.
Den slZlr-afrikanske jilkonomiske stlZltte til de hvite regimer inklusive private investeringer - viI primrert vrere et redskap i for-
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bindelse med reg]enngens sikkerhetspolitiske målsettinger. Men derved tilfredsstiller åpenbart den slilr-afrikanske regjering også sine egne
lilkonomiske målsettinger. Disse vii generelt stort sett v<ere identiske
med dem som lå til grunn for «god nabo»-politikken overfor de afrikanske regjeringene: å få et marked for slilr-afrikanske industrivarer
og mulighet til llilnnsomme investeringer i utnytting av naturrikdommene. Disse målsettinger har en klart ekspansiv karakter. Den lilkonomiske penetrering som har funnet sted, har sannsynligvis v<ert en
målsetting i seg selv. Dessuten vii den gi innflytelse over politiske beslutninger hos disse regimer med konsekvenser for slilr-afrikanske interesser slik disse blir definert av regjeringen. Ved å tilfredsstille en
slilr-afrikansk interesse i lilkonomisk penetrering, antar imidlertid den
portugisiske regjering at den vii sikre seg fortsatt lilkt sikkerhetspolitisk
stliltte. I den utstrekning den slilr-afrikanske lilkonomiske penetrering
fortoner seg ugunstig ut fra Portugals egne lilkonomiske interesser noe som ikke nlildvendigvis behlilver å v<ere tilfelle fra enhver synsvinkel, den kan fortone seg overveiende gunstig også i slik sammenheng
- vii antatte sikkerhetspolitiske fordeler åpenbart fortone seg mer
tungtveiende.
Også de hvite regimer i regionen er i praksis kommet i et stadig
sterkere avhengighetsforhold til den slilr-afrikanske regjering. I denne
forbindelse danner Namibia et problem for seg, siden det de facto
blir administrert av den slilr-afrikanske regjering som en integrert del
av republikken. Tallrike FN-resolusjoner har imidlertid krevd at dette
forholdet skal opph~re. Siden Haag-domstolens kjennelse i juni 1971
er imidlertid denne saken kommet inn i en ny fase. 14 Det er nå prim<ert et splilrsmål om hvorvidt FN kan tolerere at den slilr-afrikanske
regjering fortsatt skal styre Namibia - og eventuelt hvor lenge dette
vii vedvare. Det er også et sPlilrsmål om hvilke virkemidler FN vii
v<ere villig til å ta i bruk for å endre dette forholdet, og hvor sterkt
Slilr-Afrika i siste omgang viI satse på å beholde Namibia.
Rhodesias hvite regime har etter den ensidige uavhengighetserkl<eringen i 1965 v<ert avhengig av stliltte fra regjeringen i Slilr-Afrika for
å unngå de hardeste virkningene av sanksjonene som FNs sikkerhetsråd har vedtatt. 15 I tillegg til denne lilkonomiske avhengighet - som
viI v<ere s<erlig stor så lenge FN-sanksjonene blir opprettholdt og respektert av FNs lilvrige medlemmer - viI Smith-regimet også v<ere avhengig av Slilr-Afrika når det gjelder sin sikkerhetssituasjon. Allerede
i 1967 var denne avhengighet kommet så langt at slilr-afrikanske styrker ble stasjonert i Rhodesia for å bekjempe frigjlilrings-geriljastyrker. 16
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Denne avhengigheten vii oke med okt press fra frigjoringsbevegelsene
i Rhodesia.
Det portugisiske regimet i Angola og Mocambique er etterhvert
kommet i en liknende situasjon. Den okonomiske avhengighet er voksende, etterhvert som koloniene i tiden etter 1965 noe motstrebende
er blitt åpnet for internasjonale selskaperY Selskaper basert i SorAfrika spiller her en fremtredende rolle. To kraftutbyggingsprosjekter
- som i sin tur kan danne grunnlag for nye samarbeidsprosjekter er de storste og mest interessante i denne sammenheng.l 8 Det ene
- Cabora Bassa-prosjektet, befinner seg i Tete-provinsen i Mocambique, et prosjekt som er beregnet å koste $ 350 mill. og vii få en kapasitet på 170 prosent av Aswan-dammens. Det andre befinner seg i
Cunene i Angola, nrer grensen til Namibia, og er kostnadsberegnet
til $ 200 mill. Disse to prosjektene er viktige fordi de representerer
store samarbeidsprosjekter som binder sammen de hvite regimene i
regionen. De tar sikte på å forsyne Sor-Afrika med elektrisk kraft, og
vii derved lZlke Sor-Afrikas interesse av at Angola og Mocambique
fortsatt blir under et regime som de kan samarbeide med. 19
Også sikkerhetspolitisk vii Portugals avhengighet av Sor-Afrika oke
i årene som kommer, i takt med okt press fra frigj0ringsbevegelsene.
Allerede i dag er Sor-Afrika direkte engasjert i kampen mot frigj0ringsbevegelsene i Angola og Mocambique - utover planleggings- og .
rådgivingsassistanse. 2o

Holdningene til dialog
Den sor-afrikanske regjering hadde framgang med sin «god nabo»politikk overfor de f1este afrikanske regjeringer i det sorlige Afrika.
Regjeringene i Botswana, Lesotho og Swaziland stod i mangt i en
tvangsstilling på grunn av sin avhengighet. Samtlige tre regjeringer
har tatt avstand fra apartheid. Ingen av de tre regjeringene har gått
til det skritt å etablere diplomatiske forbindelser med den slZlr-afrikanske regjering. LikeveI er det klare nyanser ideres forhold til regjeringen i SOr-Afrika. Deres forhold til den sor-afrikanske regjering kan
imidlertid bare delvis forklares som en funksjon av «god nabo»-politikken. Det er mer relevant å betrakte det som en funksjon av SlZlrAfrikas dominans og deres avhengighet avog sårbarhet ove rEor den
sor-afrikanske regjering.
Lesotho har den sterkeste politiske tilknytning til SlZlr-Afrika. Den
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nåvrerende regjeringssjef, Chief Leabua Jonathan, fikk hjelp av den
sor-afrikanske regjering under valgkampen foran valget i 1970, og
under statskuppet da valget syntes tapto
Regjeringen i Swaziland har ligget lavt, men har likeveI inntatt en
noe mer uavhengig stilling. Den har gjort bestrebelser på å utbygge
handelskontakter med stater i Sentral- og 0st-Afrika.
Regjeringen i Botswana, under president Seretse Khama, har derimot konsekvent forsokt å distansere seg fra den sor-afrikanske regjerings politikk, og å redusere sin avhengighet. Dette har skjedd på det
deklaratoriske plan, og ved å utbygge kontakten med regjeringene i
Zambia og Tanzania. Da regjeringen opprettet diplomatiske forbindclser med Sovjetunionen, til tross for skarpe reaksjoner fra den sorafrikanske regjering, skjedde dette bl. a. for å markere selvstendigheten. Botswanas geografiske, okonomiske og politiske situasjon setter
imidlertid klare grenser for regjeringens manovreringsmuligheter, og
en aktiv stotte til frigjoringsbevegelsene, ved å gi dem tillatelse hl å
virke innenfor eller operere fra Botswanas territorium, ville åpenbart
vrere å overskride slike grenser. 21
Regjeringen i Zambia har avvist den s\2lr-afrikanske regjerings
dialog-fremst\2lt, selvom transitt-behov og handelsforbindelser fore1opig
setter Zambia i en utsatt posisjon. Dette ble klart demonstrert da Rhodesia i 1966 stengte jernbaneforbindelsene inntil det ble oppnådd
enighet om at betalingen skulle skje i konvertibel valuta. Da Zambia
brot handelsforbindelsene med Rhodesia etter Smith-regimets ensidige
selvstendighetserklrering, resulterte dette i \2Ikt handel med S~r-Afrika.
Andre alternativer stod ikke åpne. Fra 1969 s\2lkte regjeringen i Zambia å redusere denne handelen. Til tross for sin utsatte situasjon har
frigj\2lringsbevcgelsene fått et tilholdssted i Zambia. Regjeringen har
lagt et sterkt press på de striden de rhodesiske partiene, Zimbabwe African National Union (ZANU) og Zimbabwe African People's Union
(ZAPU), for å få slutt på stridighetene og å få dem til å kombinere
kreftene. 22
Regjeringen i Malawi har slått inn på den motsatte kurs. Med åpne
yejyne er den kommet inn i et stadig sterkere avhengighetsforhold til
den sor-afrikanske regjering. Ved å stille seg positivt til «god nabo»utspillet, har Malawi oppnådd finansiell bistand fra Sor-Afrika - i
forste rekke til å bygge opp en ny hovedstad i president Bandas hjemtrakt, Lilongwe. 23 Prisen for dette er en avhengighet som blir iIIustrert ved at det sitter en sor-afrikansk statstjenestemann som leder av
den statlige informasjonstjenesten i Malawi. 24 Regjeringen i Malawi
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har vcert det fremste brohode for den sor-afrikanske regjerings «god
nabo»-politikk, og er den eneste afrikanske regjering som hittil har
opprettet diplomatiske forbindelser med regjeringen i Sor-Afrika og
utvekslet ambassadOrer. Det har også vcert gjensidige statsbesok av
statsoverhodene i de to statene. 25 Dette innebcerer imidlertid ikke at
regjeringen i Malawi har godtatt den sor-afrikanske apartheid-politikk. 26
Dialog-villige afrikanske regjeringer

Også flere afrikanske regjeringer utenfor det sorlIge AIIlKa ram «guunabo»-politikken tillokkende. Denne utvikling innebar en dramatisk
endring i forhold tiI den kurs som var staket ut: en felles front på det
ylkonomiske og politiske plan mot det sor-afrikanske regimet. På sIutten av 1950-tallet og i begynnelsen av 1960 hadde FN gått over fra
å fordomme apartheid til å vedta forbud mot våpeneksport til SorAfrika (Sikkerhetsrådet) og å anbefale en verdensomfattende handelsboikott (Generalforsamlingen).27 Organisasjonen for afrikansk
enhet (OAU) gikk ett skritt videre i årene etter at den ble dannet i
1963. En rekke resolusjoner foreskrev GAUs medlemsstater å nekte
innreise for hvite sor-afrikanske turister, å nekte det sor-afrikanske
ilyselskap landings- og overflyvningsrettigheter, og å stanse eksport til
og import fra SOr-Afrika. 28 Dessuten forpliktet gjentatte resolusjoner
dem til å gi politisk og finansiell stotte til frigjoringsbevegelsene ideres
bestrebeIser på å fore geriljakrig mot de hvite regimene. 29
Det som så senere var i ferd med å skje, var at flere afrikanske regjeringer, utenom det sorlige Afrika, åpent sa seg interessert i en eller
armen form for okonomisk samkvem med Sor-Afrika - å etablere
handelsforbindelser, å trekke til seg sor-afrikanske turister, og åpne
for investeringer av sor-afrikansk kapital. Andre regjeringer holdt seg
avventende, men var uvillige til å forplikte seg på en måte som kunne
odelegge muligheten tiI å innlede et okonomisk samarbeid med SprAfrika. Selvom det var mulig for afrikanske regjeringer å kombinere
et slikt samarbeid med stotte til frigjpringsbevegelsene - i hvert fall
tiI dem som opererte i de portugisiske kolonier - oppfattet neppe
noen av partene dette som den mest ncerliggende kombinasjon. I kjplvannet av denne tilncerming på det okonomiske plan, fulgte også en
politisk tilncem1ing: en «dialog» på statsplanet som åpent eller stilltiende forutsatte at forholdene i Sor-Afrika ble akseptert som et indre
anliggende for den sor-afrikanske regjering. 3fJ
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Regjeringen i Madagaskar ble ett viktig brohade for den spr-afrikanske regjering. Malawi og Madagaskar er de eneste land som har
fått noe finansielt utbytte av sin tilmerming til Spr-Afrika. Kontakten
ble innledet ved at regjeringen i Madagaskar sendte en handelsdelegasjon til S\Zlr-Afrika i 1968. Flyselskapene i de to land åpnet en regelmessig flyforbindelse to ganger ukentlig, og i 1970 innrpmmet den
s\Zlr-afrikanske regjering Madagaskar et lån på f 1,35 mill. til å utvikle sin turistmeringY
Tilsvarende signaler kom fra regjeringen i Gambia, som tidlig i
1970 gav uttrykk for l"nske om å utvikle handels- og turistforbindelser
med Sl"r-Afrika. 32 Heller ikke regjeringen i Zaire har demonstrert at
den har hatt sterke prinsipielle motforestillinger når det gjelder handel med Spr-Afrika. Etter at regjeringen Busia overtok makten i
Ghana h\Zlsten 1969, kom sterke signaler om en tilsvarende holdning
derfra. Regjeringen stod imidlertid splittet idette spl"rsmålet. 33 Flere
regjeringer i det fransk-språklige Vest- og Ekvatorial-Afrika reagerte
positivt på det sl"r-afrikanske utspillet. Dette gjaldt fl"rst og fremst president Houphouet-Boignys regjering i Elfenbenkysten, som etterhvert
framstod som et annet viktig brohode for den sl"r-afrikanske regjering
- på grunn av sin innflytelse kanskje det viktigste. President Houphouet-Boigny var villig til en dialog uten reservasjoner. 34 Men også
regjeringene i Den sentral-afrikanske republikk, Gabon, Mauritius,
Dahomey og Togo var blant dem som ikke stilte seg prinsipielt uvillige
til en dialog. 35 General Amins regime, som overtok styret i Vganda
etter militrerkuppet i 1971, uttalte seg også til fordel for en dialog. 36
Ingen av disse regjeringene hadde imidlertid endret syn på Sl"rAfrikas rasepolitikk og regjeringens behandling av de ikke-hvite befolkningsgruppene. Bruddet med den linje som GAV hadde trukket
opp, ble dels rettferdiggjort med at dette var en ny strategi for å få i
stand en endring av disse forhold i Sl"r-Afrika. Dels ble en endret
politikk forsvart med at et l"konomisk samarbeid med Sl"r-Afrika fra
en pragmatisk synsvinkel representerte en gunstig åpning tatt i betraktning de begrensede foreliggende muligheter, i en tid der den amerikanske bistand har blitt kontinuerlig redusert og den britiske bistand
var i ferd med å forsvinne på noe lengre sikP7 Det er de mest «konservative» regjeringer i Afrika som har vrert sterkest fristet til å bryte
ned de barrierer mot samkvem med regjeringen i Sl"r-Afrika som GAV
har bygget opp.
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OA U avviser dialog

De f1este afrikanske regjeringer har imidlertid forblitt lojale mot GAVs
retningslinjer. Det s0r-afrikanske utspillet ble fanget opp aven konferanse i Lusaka i 1969. Konferansen, der 14 regjeringer fra 0st- og
Sentral-Afrika var representert, vedtok et manifest.3 8 Det tilb0d
de gjenvcerende hvite regimer i Afrika vennskap og kontakt fra afrikansk side, så snart de forpliktet seg til prinsippet om menneskelig
likhet og selvbestemmelse. Dette ble den nye afrikanske plattformen.
Lusaka-manifestet ble avvist av den s0r-afrikanske regjering med den
begrunnelse at det representerte en innblanding i S0r-Afrikas indre
anliggender. 39
Motene i GAVs Ministerråd og Statssjefforsamling i 1971 bIe dominert aven skarp splittelse i sp0rsmålet om hvordan regjeringene
skulle stille seg til en dialog med S0r-Afrika. Ministerrådet vedtok etter
sterk strid et utkast til resolusjon som avviste en dialog, og denne ble
vedtatt av Statssjefforsamlingen med 28 slemmer mot 6. Det het i
denne resolusjonen at den eneste hensikt med å innlede en dialog,
måtte vcere å oppnå at S0r-Afrikas undertrykte folk fikk anerkjent sine
rettigheter, og at apartheid ble eliminert i tråd med Lusaka-manifestet.
En eventuell dialog burde starte mellom rasist-regimet i S0r-Afrika og
det folk som dette regimet undertrykker og utnytter, het det i resolusjonen. De seks statene som stemte imot, var Elfenbenkysten, Gabon,
Lesotho, Madagaskar, Malawi og Mauritius. Fem stater avstod fra å
stemme: Dahomey, Niger, Swaziland, Togo og 0vre Volta; mens to
regjeringer ikke var tilstede: Den sentral-afrikanske republikk og
Vganda. 40 Dette må registreres som en klar suksess for den s0r-afrikanske regjering. Den hadde maktet å splitte den afrikanske fronten.
Bortimot en tredjedel av GAVs medlemsland hadde enten stemt
imot, avstått fra å stemme eller vcert fravcerende under avstemningen
over en resolusjon som bekreftet GAVs tidligere linje overfor S0rAfrika.
I tiden fram til mötet i GAVs Statssjefforsamling i 1972 hadde nye
begivenheter skapt en endret situasjon idette sp0rsmålet. Et av de
fremste brohodene for den s0r-afrikanske regjering - regjeringen i
Madagaskar - var i mellomtiden blitt styrtet, og den militcere statsledelse som hadde overtatt, inntok en annen holdning i dialog-sp0rsmålet. 41 President Senghor iSenegal hadde fjernet den uklarhet som
tidligere hadde vcert tilstede om regjeringens holdning i dialog-sp0rsmålet. 42 Et militcerknpp hadde fjernet regjeringen Busia i Ghana, og
det nye regimet inntok et utvetydig anti-dialog standpunkt. 43 General
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Amin i Vganda hadde svinget på ny, og gikk nå imot en dialog med
SOr-Afrika. 44
Selvom presidentene Houphouet-Boigny i Elfenbenkysten og Banda
i Malawi ikke hadde endret signaler (Malawi deltok ikke i motene),
og andre regjeringer i det fransktalende Afrika som hadde utvist en
mer passiv interesse for en dialog, fremdeles ikke hadde altfor sterke
motforestillinger overfor okonomisk samkvem med Sor-Afrika, og selv
om situasjonen i det sorlige Afrika ikke var vesentlig endret, oppstod
ikke sporsmålet om en dialog med den sor-afrikanske regjering som
et kontroversielt problem på denne konferansen. 45 Det var ikke lenger påtrengende aktuelt i en OAV-sammenheng. Derimot vedtok
Ministerrådet enstemmig resolusjoner som bl. a. tok sikte på å isolere
Portugal, å få EP til å bryte alle handeIsforbindelser med Sor-Afrika,
og som ford~mte den s~r-afrikanske regjerings apartheid- og Bantustan-politikk. 46 Samtidig ble stotten til frigj~ringsbevegelsene y)kt med
50 prosent. Dc:batten var mer militant enn tidligere. African National
Congress (ANC) og Pan-Africanist Congress (PAC), de to fremste
frigjoringsbevegelsene i S~r-Afrika (PAC er en utbrytergruppe av
ANC), ble sterkt kritisert fordi de ikke kunne vise til mer positive
resultater. 47 Samtidig fremmet Mali, med sty)tte av den militcere stormakten i Afrika, Nigeria - som har en kvart million mann under
våpen 48 - et krav om at Ministerrådet skulle opprette en pan-afrikansk styrke for å sty)tte frigjpringsbevegelsene i deres krig mot kolonialisme og rasisme. 49 Dette skjedde i den politiske komite som behandiet rapporten fra frigjy)ringskomiteen. Ministerrådet vedtok en resolusjon som <inbefalte at OAV skulle gi «konkret bistand» til fem
afrikanske stater som hadde vcert utsatt for angrep fra Portugal (Guinea, Senegal, Tanzania, Zaire og Zambia), for å styrke deres forsvar.
OAVs medlemsstater b~r stille militcere enheter eller militcert utstyr
til disposisjon for slike stater som anmodet om dette, het det i resolusjonen. 50 Imangt ble Rabat-m~tene i Ministerrådet og Statssjefforsamlingen langt på vei en konsolidering av den afrikanske enhetsfront
overfor de hvite regimer i det sy)rIige Afrika.
Men fristelsen viI ligge der fremdeles, selvom den politiske pris for
å bryte den gjenopprettede afrikanske fronten åpenbart er blitt hyjyere.
President Houphouet-Boignys regjering i EIfenbenkysten kan vel
fremdeles betraktes som et latent brohode for den s~r-afrikanske regjering til det fransk-språklige Vest-Afrika, og regjeringen i Gabon
kanskje som et tilsvarende brohode til det fransk-språklige EkvatorialAfrika. Men den s~r-afrikanske regjerings muligheter til å utnytte
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disse brohodene er åpenbart blitt mindre. Utsikten til noe fullstendig
gjennombrudd er blitt redusert gjennom den oppdemning som har
funnet sted. Fremdeles viI imidlertid de afrikanske regjeringene i det
sj,)rlige Afrika - fremst Malawi og Lesotho, men tildels også Swaziland
og i en begrenset utstrekning også Botswana og Zambia, så lenge
deres avhengighet vedvarer - utgjj,)re det svake leddet i kjeden fordi
de befinner seg i en sårbar situasjon. Av disse har Zambia eksplisitt
avvist dialog-politikken, og Botswana har langt på vei gjort det samme.

Tvilsomme "fordeler" av samarbeid med S0r-Afrika
Det er tvilsomt om Sj,)r-Afrika har så meget å tilby de afrikanske regjeringer - enten de befinner seg i det sj,)rlige Afrika eller utenfor
denne regionen. De fordelene som er forespeilet de afrikanske regjeringer, er (1) kapital for utviklingsformål; (2) et marked for deres
eksport; (3) billigere import av industrivarer; (4) inntekter av sj,)rafrikanske turister; og (5) inntekter avog sysselsetting for sesongarbeidere eksportert til Sj,)r-Afrika - et forhold som forelj,)pig er begrenset tillandene i regionen: Malawi, Botswana, Lesotho og Swaziland.
Det er bare Malawi og Madagaskar - forbindelsene med sistnevnte
er som nevnt nå bruttSl - som har mottatt finansiell statlig bistand
fra Sj,)r-Afrika. Privat sj,)r-afrikansk kapital har for det meste gått til
de statene som er kontrollert av hvite regimer. En god del ble dessuten investert i Zambia fj,)r landet ble uavhengig. Derimot er det beskjedne belj,)p som er investert i de selvstendige afrikanske stater, selv
om noen investeringer også har gått til disse. Anglo-American Corporation har f. eks. nylig åpnet en koppergruve i Mauretania. s2 Innholdet av de sj,)r-afrikanske tilbud om kapitalinvesteringer - og omfanget av slike investeringer - kan imidlertid ikke bedyjmmes utelukkende på grunnlag av tidligere praksis under de rådende omstendigheter. Den uklarhet som har gjort seg gjeldende om hvilke muligheter
som har vrert til stede, har kanskje bidratt til å få mulighetene for en
kapitaltilgang fra Sl'lr-Afrika til å fortone seg stl'lrre og mer tillokkende
for de afrikanske regjeringer enn virkeligheten skulle tilsi. Utsikten
til å motta kapital for utviklingsinvesteringer viI fortone seg like betydningsfull for kapitalfattige afrikanske regjeringers reaksjoner på utspillet, som omfanget av de tidligere investeringer. Utspillet med signaler om slike kapitalinvesteringer kom på et tidspunkt da det var
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kjent at en betydelig kapitaloppsamling hadde funnet sted i Sy:jrAfrika, noe som !'\ket troverdigheten av det generelle «tilbudet». I
tid falt dette sammen med at muligheten for kapital-tilgang fra andre
finansieringskilder ble redusert.
LikeveI er det investeringsmy:jnster som kaR spores, av stor betydning: sy:jr-afrikansk kapital er stort sett blitt kanalisert til å utnytte
naturressurser i de afrikanske land - kopper i Zambia; jernmalm i
Swaziland; gull, kull og krom i Rhodesia; gull, diamanter og jernmalm
i Angola; og nå etterhvert diamanter, kopper og nikkel i Botswana. 53
Derimot er lite kapital fra S!'\r-Afrika blitt investert i utbygging av
industribedrifter i de afrikanske land som vilJe sette dem i stand til å
foredle eller bearbeide sine egne produkter. Kapital er lånt ut for
«uproduktive» formål, som f. eks. til å reise den nye hovedstad i Malawi; og som ledd i eksportfremst!,\t, som f. eks. når Optichem, et datterselskap aven sy:jr-afrikansk kunstgj!'\dselbedrift, oppnådde å få enerett i fem år på all Malawis import av kunstgjy:jdsel, ved å sette opp
en lokal bedrift som blandet og pakket den kunstgjy:jdselen som ble
importert fra S!,\r-Afrika. 54 Lån er dessuten bundet til innkjy:jp av s!'\rafrikanske kapitalvarer eller tjenester. 55 I dette ligger det også en fare
for at s0r-afrikanske verdinormer rent generelt, og slik de kommer til
uttrykk på arbeidsplassene, viI fy:jlge med. Erfaringene fra Zambia tilsier at denne fare ikke bylr bli undervurdert,56
Heller ikke handelsforbindelsene med Sylr-Afrika er uproblematiske
for de afrikanske land. S!'\r-Afrika har en negativ handelsbalanse med
verden utenom Afrika, men en positiv handelsbalanse med de afrikanske stater. 57 Dette forhold gjylr at Sylr-Afrika ikke har behov for å utvikle et gjensidig handelsutbytte, men en handelsstruktur som f0lger
det klassiske m0nster for handelsutbytte mellom kolonimakt og koloni:
eksport av egne industrivarer, og en viss import av råvarer - som
S!'\r-Afrika for en stor del er vel forsynt med selv. Sylr-Afrika viI neppe
godta å åpne sitt marked for de afrikanske statenes etter hvert voksende industrivare-produksjon. Dets eget meringsliv er sårbart overfor
konkurranse fra lavkost-1and innenfor enkelte sektorer. 58
Industrivarer fra S!'\r-Afrika er dessuten ikke like konkurransedyktige overalt i Afrika som det er gitt inntrykk av. Rent generelt kan de
vanskelig ta opp konkurransen med varer fra Japan eller Hong Kong
innenfor sektorene tekstil, plast og elektrisk utstyr - selv i S0r-Afrikas
naboland. 59 De kan stort sett bare konkurrere prismessig med europeiske varer der transportomkostningene er mindre. 50
Fra de afrikanske lands synsvinkel er det srerlig to forhold som ikke
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taler til fordel ror import av industrivarer fra S~r-Afrika: (1) Import
av konkurransedyktige s~r-afrikanske industrivarer vii redusere de
afrikanske regjeringers tilskyndelse til å stimulere framveksten aven
egen industri, som kan erstatte import utenfra og sette i gang en vekstprosess. Dette forhold gjelder ikke bare import av slike varer fra S~r
Afrika, men vil vrere tilfelle for all slik import. (2) En slik import fra
S~r-Afrika viI dessuten selle vedkommende afrikanske land i et avhengighetsforhold til S~r-Afrika p.g.a. den medf~lgende avhengighet
av reservedeler, rådgivning for vedlikehold, etc. Dette er et viktig forhold når det gjelder forbindelser mellom land som det hersker et latent
konfliktforhold mellom. Zambia har fåll f~le noen av de problemer
som kan oppstå aven slik avhengighet. 61
Den mulighet som So r-Afrikas naboer har til å eksportere sesongarbeidere til de s~r-afrikanske gruver eller til det s~r-afrikanske jordbruk - en mulighet som er ansell som en av fordelene ved et godt
politisk nabo-forhold til S0r-Afrika - kan åpenbart vrere en blandet
velsignelse. Noen av de afrikanske regjeringer i regionen har som
nevnt aktivt s~kt å oppnå en slik eksportmulighet. De har betraktet
delle som en stor fordel både for de enkeltindivider det gjelder og deres
familier, og for sitt eget land gjennom de inntekter arbeiderne oppnår.
Malawis regjering kan tjene som eksempel her. Zambia har derimot
forsokt å hindre en tilsvarende rekruttering. 62
Fordelene er langt mindre enn antatt. Ll'lnningene som de afrikanske arbeiderne må godta, er lave og arbeidsvilkårene er usle. 63 (Tii
de uheldige sider ved systemet med denne rekruttering utenfra, h~rer
også de virkninger det får innad i S~r-Afrika. Det reduserer mulighetene for afrikanerne i S0r-Afrika til å bedre sine ~konomiske og sosiale
vilkår.) Henvendelser fra de dialog-villige regjeringene i Malawi og
Lesotho om bedre og mer menneskelige arbeidsvilkår for sine landsmenn i S~r-Afrika, har m0tt en mur av taushet fra den s~r-afrikanske
regjering. 64 I virkeligheten dreier det seg om en hensynslps utnyttelse
aven utenlandsk arbeidskraft som ikke har noen rettigheter i SprAfrika, og som hverken arbeidsgiverne eller myndighetene der tar noe
ansvar for. Fra en utviklingssynsvinkel må det dessuten åpenbart få
konsekvenser for hjemlandets egen vekst at en stor del av den mest
arbeidsfpre, voksne mannlige befolkning tilbringer storparten av tiden
utenfor sitt eget land. «Overskudd» på arbeidskraft viI det vrere i de
fleste land hvor den «moderne» sektor utgjpr bare 10 prosent av 0konomien. Delle innebrerer imidlertid ikke at innsats innenfor de resterende 90 prosent av ~konomien - selv innenfor et selvforsyningsjord-
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bruk - viI va:re uten betydning for landets vekst. Det er i denne sammenheng un9Jdvendig å trekke inn de konsekvensene dette frava:ret
må få for familielivet - de rent menneskelige omkostningene av systemet.

Frigj0ringsbevegelsene har konsolidert stillingen
Flere av de målsettinger den s9Jr-afrikanske regjering hadde med sin
"god nabo"-strategi overfor de afrikanske regjeringer, er ikke - eller
bare delvis - blitt innfridd. Bare framtiden kan vise om dette tilbakeslaget er midlertidig eller av mer varig kanikter. Det dreier seg åpenbart ikke om et fullstendig nederlag, siden flere av de afrikanske regjeringene i det sorlige Afrika som nevnt fortsatt er innstilt på en politisk dialog - dette gje!der i f9Jrste rekke statene innenfor den s0rafrikanske dominanssfa:re, Malawi og Lesotho, og i noe mindre grad
også Swaziland.
De 9Jkonomiske målsettinger som den utadrettede strategi tok sikte
på å tilfredsstiiie, er bare i liten grad innfridd når det gjelder de afrikanske statene utenfor det sorlige Afrika. Også her kommer clenne
regionen i en sa:rstiIling - men neppe som en funksjon av «god nabo»politikken. Flere av statene s9Jker dessuten aktivt å balansere den s0rafrikanske innflytelse. Derimot er ekspansive s0r-afrikanske 9Jkonomiske interesser langt på vei innfridd gjennom det innpass S0r-Afrika
har fått i de hvit-kontrollerte områder i det s9Jrlige Afrika - med god
utsikt til h9Jy profitt fra investeringer i utnyttelse av mineralrikdommer. Også i Botswana dominerer kapital som horer hjemme i S9JrAfrika, når det gjelder utnyttelsen av de nye mineralfunn,65 selvom
regjeringen i Botswana aktivt har s9Jkt å trekke inn kapital fra andre
kilder, og har sikret seg selven viss innflytelse. 66
Den sy)r-afrikanske målsettingen med «god nabo»-strategien som
gikk ut på å bii politisk akseptert i det gode internasjonale selskap,
har vel neppe hatt den h91yeste prioritet, og er ve! heller ikke oppnådd. Dette har likeveI ikke fått noen direkte alvorlig innflytelse på
S9Jr-Afrikas lilkonomiske forbindelser - handel og investeringer med resten av verden, i fy)rste rekke med Japan, USA, Storbritannia
og Frankrike. 67 Gode forbindelser på dette plan har åpenbart langt
st9Jrre verdi, og har sikkert også hatt h91yere prioritet.
Den viktigste målsettingen med «god nabo»-utspillet var vel imidlertid den sikkerhetspolitiske: å demme opp mot gerilja-aktiviteten fra
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frigjpringsbevegelsene. Det er vel på dette området strategien har
mptt sitt stprste nederlag i kontinental sammenheng, og delvis også i
regional sammenheng - unntaket Malawi til tross, og selvom Botswana, Lesotho og Swaziland fremdeles befinner seg i en geografisk og
politisk situasjon som gjpr en åpen og aktiv stptte til frigjpringsbevegelsene umulig. Den passivitet i denne sammenheng som regjeringene
i den spr-afrikanske region utviser - med Zambia og delvis Botswana
som unntak - er derfor bare i liten grad en funksjon av «god na-bo»politikken.
Den sikkerhetspolitiske oppdemning er derimot blitt styrket gjennom
den annen komponent av den Sl'lr-afrikanske regjerings utadrettede
strategi: det regionale samarbeidet med de I'lvrige hvite regimer i det
syjrlige Afrika.

*
Den syjr-afrikanske regJenngs relative suksess med sin «outward
strategy» for å ti1fredsstille sine sikkerhetspolitiske målsettinger, kan
bed\lSmmes på grunnlag av hvordan objektene for «god nabo»-politikken - de afrikanske regjeringene - har reagert på utspillet; og hvordan de yjvrige akt\lSrene - de hvite regimene i regionen - har reagert
på samarbeids- og koordineringsutspillet. En like viktig målestokk å
bedpmme dette på grunnlag av, viI vGere å se på hvordan politikken
har påvirket de fremste motstanderene: frigj\lSringsbevegelsene.
Flere steder i det s\lSrlige Afrika har situasjonen tidligere vGert preget
av strid mellom ulike frigj\lSringsorganisasjoner. Dette har sGerlig vGert
tilfelle for frigjlllringsbevegelsene i Angola, Rhodesia og S\lSr-Afrika. I
Guinea Bissau og i Mocambique eksisterte ikke noen tilsvarende
sterk splittelse - Partido Africano da lndependencia da Guine e Cabo
Verde (PAIGe) og Frente de Libertar;iio de Mor;ambique (FRELIMO) har nGermest vGert enerådende og har i stor utstrekning - men
ikke helt - maktet å unngå innbyrdes splid, selvom indre spenninger
selvsagt ikke har VGert fravGerende. I !l?5pet av de siste par år har det
imidlertid funnet sted en konsolidering og samling av frigjlllringsbevegelsene i det slilrlige Afrika. Press utenfra har bidratt sterkt til dette,
sGerlig presset fra OAUs frigjlllringskomite og fra regjeringen i Zambia.
I Angola har frigjlllringsbevegelsene i Governo Revolucionario de
Angola no Exiiio (GRAE) - OAU innstilte st\?5tten til denne Zairebaserte eksilregjering, ledet av Halden Roberto, i 1971 - og Movimenta Popular de Libertar;iio de Angola (MPLA) sluttet fred. 68 I
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kj~;j\vannet

til den protest-bolge som Ajrican National Council (ANC)
reiste mot et forlik mellom Smiths regime og den britiske regjering,
har også de rhodesiske partiene ZANU og ZAPU sluttet fred og gått
sammen. 69 Frigjoringsbevegelsenes virksomheter er blitt bedre samordnet, og geriija-aktiviteten er blitt utvidet både i Moc;ambique og i
Angola, der bl. a. de store kraftutbyggingsprosjektene i Cabora Bassa
og i Cunene-en OAU resolusjon fra Rabat-motet i 1972 oppfordret
de vestlige investorene om å trekke seg ut av disse prosjektene70 er blitt nye mål for geriljaoperasjoner. 71 Samtidig med at disse frigjy;ringsbevegelsene har konsolidert og styrket sin sti!ling, har de også
fått okt sty;tte utenfra - både pkonomisk og politisk. n

Mulighetene for flertallsstyre i det s0rlige Afrika
Selvom «god nabo»-fremsty;tet fra den sy;r-afrikanske regjering overfor de afrikanske regjeringer delvis er blitt avvist, inneba;rer ikke dette
nY;dvendigvis at regjeringens makt er blitt svekket, hverken i SprAfrika eller i regionen som helhet. I dag er det ikke lett å se noen stor
mulighet for at den i na;r framtid viI bli styrtet eller at den - tvungen t
eller frivillig - viI omlegge sin politiske doktrine og den praktiske
gjennomfy;ring av denne doktrine innad i SY;r-Afrika.
Mulighetene for å komme fram til et flertallsstyre i Sy;r-Afrika viI
va;re avhengig av mange faktorer. De vii ikke va;re begrenset til hvorvidt det hvite regimes utadrettede strategi - innenfor den ramme vi
har operert med her - Iykkes eller ikke. Forsåvidt faller slike spekulasjoner utenfor rammen for denne fremstilling.
Regimets framtid viI bl. a. va;re avhengig av utviklingen av styrkeforholdet innenfor Sy;r-Afrika: mellom de hvite og de ikke-hvite; og
innenfor hver av disse to omfattende og komplekse gruppene. Den
fremherskende utviklingslinje i de siste par tiår er en stadig sterkere
polarisering - der skillelinjen har gått mellom hvit og ikke-hvit med en tilsvarende demping av politiske, kulturelle og pkonomiske
motsetninger på begge sider av skillelinjen. De politiske, kulturelle og
y;konomiske motsetninger mellom de to store hvite folkegruppene boerne og britene - manifesterer seg fremdeles, men nyansene i avgjprende politiske spprsmål er blitt stadig svakere. I dag sitter denne
alliansen med kontrollen over statens maktmidler, og kontrollerer
samtidig det y;konomiske liv. Dette er helt avgjy;rende redskaper til å
demme opp mot en indre frigjy;ring fra de diskriminerte og utbyttede
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afrikanernes side - i en situasjon der maktmidlene er vel utbygget
og viljen til å bruke dem maksimalt, om npdvendig, er utbredt. Noen
garanti for at systemet for aU framtid skal fortsette som nå - i en
situasjon der den afrikanske majoriteten pker år for år, og viI bli seg
sin situasjon og sine muligheter stadig sterkere bevisst - viI imidIertid neppe dagens kontroll over maktmidlene v<ere.
Også ytre faktorer viI påvirke det sittende regimes framtid. I denne
sammenheng inngår de forho1d vi har drpftet her: regimets mllh!sh(:t
og evne til på den ene side å demme opp for utfordringen fra frigjl/lringsbevegelsene, og svekke deres operasjonsmuligheter og deres st~tte
fra de l/lvrige afrikanske regjeringer; og på den annen side dets evne
til I'Skonomisk penetrering - som toruten å styrke regimets I'Skonomiske
stilling, også vii gi politisk avkastning. Frigj125ringsbevegelsenes evne og
muligheter viI v<ere like avgj125rende for konfliktens utgang. Dette er
kanskje de viktigste ytre faktorer - dersom konflikten betraktes innenfor en regional ramme.
Konflikten har imidlertid aldri utelukkende hort hjemme innenfor
en slik begrenset ramme. Den har v<ert en gjenganger i de f1este internasjonale tora det meste avetterkrigstiden, som vi allerede har fremholdt. Også passivitet og aktivitet fra aktorer i det internasjonale system - fremst internasjonale organisasjoner som FN og OAU, og stormaktene; men også aktl/lrer utenom statsplanet, så som de stprste multinasjonale selskaper - innenfor et bredt spektrum virksomhetsområder - fra handelssamkvem til massive sanksjoner på den ene eller
den andre side, som kan inkludere milit<ere tvangsmidler - viI få
innvirkning på konfliktens utgang. Slike intervensjoner har funnet
sted - okonomiske sanksjoner, som handelsboikott, etc. mot den sprafrikanske regjering. Når enkelte land ikke har etterlevet slike anbefalinger, men aktivt motarbeidet dem, kan dette betraktes som en indirekte stotte til det hvite sor-afrikanske regimet. Slike internasjonale
sanksjoner viI sannsynligvis forekomme også i framtiden. Sannsynligheten for at den spr-afrikanske regjering skal få direkte stotte utenfra,
er vel kanskje ikke s<erlig stor, selvom det ikke kan utelukkes - i
tilfelle en av parten e i et internasjonalt konfliktforhold engasjerer seg
direkte og massivt på den annen side. En slik mulighet må vi v<ere
forberedt på å ml'Ste. Vår plass - og våre alliertes - bpr ikke v<ere
bak et rasistisk hvitt regime. Sannsynligheten for at den spr-afrikanske regjering skal få indirekte stptte, viI derimot v<ere langt st~rre. Slik
indirekte st~tte kan bl. a. bestå i å hindre at sanksjoner mot det hvite
regimet blir vedtatt eller at de blir virksomme. Også i forhold til slike
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eventualiteter
vi ha oversikt over virkningene av vår paSSivitet
eller vår indirekte medvirkning. Drpftelsen av disse forhold har imidlertid falt utenfor rammen av denne fremstilling.
Utfallet av konflikten viI avhenge av utviklingen innenfor samtlige
av disse områdene. Utsikten til flertallsstyre i Spr-Afrika viI vrere avhengig av hvilket press det hvite rninoritetsregimet blir utsatt for utenfra og innenfra - og kombinasjoner av indre og ytre press. Det viI
også vrere avhengig av hvilken stptte dette regimet får utenfra - direkte som indirekte.

*
Det er presentert flere modeller for hvordan en systemomforming
i retning av flertallsstyre kunne komme i stand i Spr-Afrika.
En modell går ut på at en total boikott av Spr-Afrika viI forårsake den pnskede utvikiing. En slik boikott kunne ikke vrere begrenset tiI forbud mot å selge våpen til den spr-afrikanske regjering, men
måtte omfatte all handel, investeringer og samkvem forpvrig. Som
har FNs sikkerhetsråd gjort vedtak om boikott av våpensalg til
Spr-Afrika, og FNs generalforsamling har anbefalt en handelsboikott.
Resultatene har imidlertid ikke stått i forhold til forventningene, fordi
boikotten ikke nar vrert fullstendig. De viktigste statene i denne sammenheng - Storbritannia, USA, Vest-Tyskland, Frankrike og etterhvert også Japan - har ikke vrert villige til å slutte opp om en pkonomisk boikott. Det har vrert tillokkende å investere kapital i Spr-Afrika
på grunn aven ekstraordinrer hpy profitt. 73 Frankrike har ikke engang respektert Sikkerhetsrådets vedtak m.h.t. forbud mot våpensalg. 74
I dag er det vel tvilsomt om en slik boikott alene - selvom den hadde
fått full oppslutning - ville ha fprt fram. S16r-Afrika er Iangt på vei
selvforsynt med det mest npdvendige, og den hvite regjering har stptte
for sin politikk i den overveiende del av den hvite befolkning - ikke
utelukkende fra boerne. Denne hvite befolkningen er forankret i landet og dens privilegerte pkonomiske stilling bygger på utbyttingen av
majoriteten i Spr-Afrika. En total boikott ville riktignok utsette den
slllr-afrikanske pkonomi for press, men den ville neppe alene forårsake
en systemomforming i retning av flertallsstyre. Forutsetningen om at
en boikott måtte få full internasjonal oppslutning, viI dessuten neppe
vrere realistisk.
(2) En annen resept foreskriver den stikk motsatte medisin: 0kte
utenlandske investeringer og kontakt med utenverdenen viI utvikle en
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moderne jIlkonomi i S!/lr-Afrika. Etterhvert som denne ekspanderer, viI
apartheid-systemet vise seg upraktisk, fordi det ikke tilfredsstiller de
krav til sosial organisasjon som en moderne jIlkonomi forutsetter. Dette
viI tvinge fram en systemendring. Den fremste talsmann for denne resepten er Harry Oppenheimer,75 lederen aven av de store trustene
i SjIlr-Afrika, the Anglo-American Corporation. Denne resepten er tiIpasset behov hos hvite industridrivende som ser segregasjonspolitikken
- dersom den skulle bli fulls tendig satt ut i livet - som en upraktisk
og fordyrende faktor som viI redusere bedriftenes ljllnnsomhet gjennom
en ubekvem industri-lokalisering. Hitti! har imidlertid en ekspansjon
innenfor den moderne sektor av !/lkonomien i SjIlr-Afrika gått hånd i
hånd med en utvidelse og utbygging av apartheid-politikken.
(3) En erkjennelse av at tiI tross for forsjllk på å få tiI en systemendring i SjIlr-Afrika gjennom en internasjonal boikott - som riktignok ikke har vrert fullstendig, og som, med unntak for våpensalg,
heller ikke har vrert obligatorisk, og som ikke har fått srerlig stor oppslutning - sitter det Sjllr-afrikanske regimet i dag sterkere enn på
lenge, har bidratt til at en tredje resept har vokst fram, som en
ling av boikott-linjen og ikke njlldvendigvis som et alternativ til denne.
Resepten går ut på å forandre det jIlkonomiske og sosiale system i S\ZlrAfrika innenfra, via de utenlandske bedrifter som har etablert seg der.
Disse utenlandske firmaer - i f\Zlrste rekke britiske, men også firmaer
og
som h\Zlrer hjemme i andre vest-europeiske land, i USA og
som opererer i sine hjemland og til dels også i andre land hvor de kan
vrere sårbare overfor press - kan derfor la seg overtale til gjennom
egen praksis å bidra til å endre strukturen innenfra ved sin behandling
av afrikanske sysselsatte. Polaroid-eksperimentet er et eksempel på
en slik fremgangsmåte - selvom dette er oppreklamert slik at det
har fått misvisende dimensjoner. 76 En slik strategi viI åpenbart kreve
lang tid
synbare resultater kan påvises, og mulighetene for at
den skal vinne fram på bred front og f\Zlre til en fundamental systemomforming - uten i kombinasjon med langt sterkere medisin - viI
neppe vrere srerlig store.
(4) De afrikanske frigj\Zlringsbevegelsene representerer en annen
mulighet for systemendring. Selvom deres virksomhet innenfor S\ZIrAfrika hitti! ikke er egnet til å inngi store forhåpninger om en snarlig
frigj~ring, er det vel bare gjennom et slikt press å gj\'lre omkostningene ved den nåvrerende politikk f\Zllbare og store for den hvite befolkning og for nreringslivet, gjennom et bredt spektrum av virkemidler
som også omfatter sabotasje og gerilja-aktiviteter - at et flertallsstyre
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i SlZlr-Afrika kan bli mulig. Andre virkemidler - f. eks. slike som inngår i
og (3) - kombinert med (4), vii virke i samme retning.
Presset viI dermed ~ke både utenfra og innenfra. Selvom f. eks. en
~konomisk boikott alene ikke ville vrere tilstrekkelig til å få den hvite
befolkning i SlZlr-Afrika til å presse regjeringen til å endre signaler,
slik de oppfatter sin egen situasjon, kan den svekke deres moral og
samtidig forårsake oppr~r fra den ikke-hvite del av befolkningen, som
sammen med et press fra frigj~ringsbevegelsene kan tvinge fram en
systemendring.
Veien til flertalIstyre i S~r-Afrika viI gå gjennom en kombinasjon
av mange press, men kanskje fremst - i tråd med domino-teorien via frigj~ringen av de portugisiske kolonier, Rhodesia og Namibia. Den
viI derfor starte i Guinea Bissau. Den oppgaven frigj~ringsbevegelsene
står overfor, er omfattende og vanskelig. Motstanden fra de hvite regimer, med den stlZltte disse kan mobilisere, viI bli srerlig stor når kontrollen over de rike mineralforekomstene i det s~rlige Afrika blir berlZlrt, fordi så store ~konomiske interesser kan komme til å stå på spill.
Disse ~konomiske interesser er forankret i S~r-Afrika, men i stor utstrekning også i de vestlige stormakter. De vestlige stormakters reaksjoner kan i en slik situasjon bli ledet av at deres kontroll over ressursene kan bli utsatt. Dette viI imidlertid ikke n~dvendigvis bety at de
utenlandske selskaper som har investert i disse mineralforekomstene
- og regjeringene ideres hjernIand, som normalt viI stjZltte opp om
slike interesser, dersom de ikke har andre interesser av h~yere prioritet som går i en annen retning - viI anse eksistensen avet hvitt
regime - i S~r-Afrika, eller i de andre land i det s~rlige Afrika som den sikreste garanti for en slik kontroll.
Fortsatt er det ve! ureaiistisk, på kort sikt, ii forvente en direkte aktiv
intervensjon utenfra - internasjonale tvangstiltak, fra FN eller OAV,
eller en direkte stormaktsintervensjon på frigj~ringsbevegelsenes side
- til fordel for flertallsstyre i S~r-Afrika. Selvom det kom slike signaler på OAVs toppm0te i Rabat i 1972. Og til tross for at S0r-Afrika har
satt seg suverent ut over FNs mange resolusjoner - bl.a. i N amibia-sakenog FN har et klart ansvar for å sette Haag-domstolens kjennelse i den
sistnevnte sak ut i livet.
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Noter
I. En omfattende litteratur beskriver og analyserer forskjellige sider ved sylrafrikansk innenriks- og utenrikspolitikk. og den politiske doktrine apartheid - som dels reflekterer den sosiale konflikt i Sylr-Afrika og som
dels også ligger til grunn for det s",r-afrikanske problem. På norsk gir
Colin og Margaret Legum. S'fJr-Afrika - krise for vesten, Pax Forlag,
Oslo, 1965, s<erlig fylrste del (pp. 9-192), en god oversikt og analyse av
viktige strukturelle forhold i S",r-Afrika, selv om det er gått noen år siden
den f",rst ble utgitt (1964). Dagens Nyheters Afrika-medarbeider, Anders
J ohansson, har skrevet en bok (på svensk) som gir en oversiktlig og kort
skisse av den s",r-afrikanske «outward strategy" - Sydafrika - offensiv
mot norr, Aktuell debatt, Almqvist & Wiksell Förlag, Stockholm, 1970 (66
sider). To andre korte studier er verdt en spesiell referanse: Robert Molteno, Africa and South Africa. The implicalions of South Africa's «outwardlooking" policy, The Africa Bureau. London, 1971; og Larry W. Bowman,
South Africa's Outward Strategy: A Foreign Policy Dilemma for the
United States, Center for International Studies, Ohio University, 1971.
2. Colin & Margaret Legum. op.cit., beskriver denne utviklingen, se s<erlig pp.
13-89. Forfatterne fremholder (p. 13) at apartheid-regjeringen «representerer de hvites svar på den f",rste alvorlige svarte utfordring mot det tradisjonelle systemet med hvitt herred",mme siden zuluenes makt ble knust i
1938 ... Dens program var å forsvare det hvite herred",mme - baasskap.
Hver regjering i Spr-Afrika siden 1652 har basert sin appell på denne maktkampen. «Tanken om raseskille og gjensidig avhengighet kombinert med de
hvites politiske overtak og ",konomiske privilegier, er de viktigste elementer
i S",r-Afrikas politikk gjennom århundrer. Den eneste viktige forskjellen
mellom de ulike regjeringer er den vekt de la på henholdsvis makt- og samarbeidsmetoder for flopprettholde status quo i disse henseender. Men selv
regjeringer som foretrakk en overtalelsespolitikk, unnlot ikke å bruke makt
hver gang en svart oppstand blusset opp... Den ideologiske overbygning for
dette har imidlertid variert. Nasionale Party kom til makten gjennom en
appell til baasskap-holdninger - apartheid-doktrinen ble fremstilt som et
redskap for fortsatt hvitt herred",mme. Apartheid - slik doktrinen er fremstilt av enkelte intellektuelle afrikaal1ere - forutsetter ikke n",dvendigvis
baasskap rent teoretisk. I sin praktiske utforming har den imidlertid styrket nettopp dette, også etter den ansiktsl",ftning doktrinen fikk i 1959.
Afrikanerne har i virkeligheten ikke eksistensmuligheter i de reservatene
som er avsatt for deres «separate utvikling" på grunnlag av sine egne tradisjoner og under tradisjonelt politisk lederskap. Disse små områdene er
de fattigste fra naturens side. Afrikanerne er derfor i praksis tvunget til å
s",ke sy;selsetting i de områder som er definert som «hvite». Her har de ingen sosiale eller politiske rettigheter overhode. For utviklingen av apartheidideologien etter 1947, og Verwoerds modernisering av den etter 1959 betoning av "adskilt utvikling", avvisningen av baasskap som et naturgitt forhold, og
tilpasningen av rase-adskillelsen til okonomiske og praktiske behov hos den hvite
befolkning - se C. & M. Legum, ap.cil., p. 50 ff.
3. En tredje komponent i den spr-afrikanske regjerings «olltward strategy"
sprenger den regionale og kontinentale ramme som denne fremstilling er gitt: en sorkalott allianse. Tradisjonelt har den sor-afrikanske regjering hatt gode forbindelser
med Australia og New Zealand. Bowman (ap.cit., p. 21) peker på en videreutvikling av
slike forbindelser. Han setter de mange besok den sor-afrikanske utenriksminister, dr.
H. Muller. har foretatt til Argentina, Uruguay og BrasiI i sammenheng med en
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målsetting om å utvikle en ser-atlantisk allianse mellom ser-amerikanske stater og
stater i det sedige Afrika. Bowman peker i denne forbindelse på at det ekonomiske
samkvem mellom disse land har ekt. Se også en rapport om Apartheid, utarbeidet til
OAUs politiske komite i august 1969. Denne fremholder at Ser-Afrika har utviklet
sine ekonomiske forbindelser med Bolivia, Brasil, Colombia, Peru, Uruguay og
Venezuela, og tar sikte på en ser-atlantisk militrer blokk sammen med flere latinamerikanske land. Se Africa Research Bulletin, Political, Social and Culturai Series,
p. 1488 (august 1969). (Ved senere referanser til denne publikasjon brukes
forkortelsen ARB. Ved referanser til ARBs Economic, Financial and Technical
Series, vii dette bli spesielt markert.)
Etter regjeringsskiftene i Australia og New Zealand i 1972 er imidlertid aksen
Pretoria - Canberra - Wellington blitt svekket. Dette fremtrer bl.a. av de hilsningstelegram som ble utvekslet mellom FN/OAU-konferansen i Oslo 9-14 april 1973 og
statsministrene i de nye Labour-regjeringene i Australia og New Zealand.
Den spr-afrikanske regjering har dessuten - som en fjerde komponent i
sin "outward strategy» - forspkt å oppnå en sikkerhetspolitisk allianse
med USA, og har fremstilt sin egen regionale rolle som en bastion i forsvaret av "den frie verden». For fremstillinger av dette, se bl. a. Abdul S.
Minty, South Africa's Defense Strategy, Anti-Apartheid Movement, London, 1969; J. E. Spence, The Strategic Significance of Southem Africa,
Royal United Service Institution, London, 1970; og South Africa in World
Strategy, South African Embassy, London, 1969.
4. Se i.a. Molteno, op.cif., pp. 24--25; og Bowman, op.cit., p. 17.
5. Dette framgår av nedenstående tabell over en del viktige karakteristika ved
landene i regionen:
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Ki/der: Oppgavene i kolonnene 1 (folketaIl), 2 (areal), 3 (BNP) og 4 (BNP
per capita) er hentet fra The Europa Yearbook 1972, Yol. I, pp. xx-xxi;
med unntak for Mocambique, der oppgavene i kolonne 1 og 2 er hentet fra
The Europa Yearbook 1972, Yol. II, p. 1237, og oppgavene i kolonne 3 og
4 (for 1968) er hentet fra Africa Annual Review 1972, p. 182. Oppgavene
i kolonne 4 gir selvsagt ikke noe bilde av fordelingen av BNP på de forskjellige folkegrupper, men er gjennomsnittstall for befolkningen som helhet.
Oppgavene i kolonne 5 og 6 er hentet fra The Armed Forces of African
States, 1970 (by Richard Booth with an Introduction by William Guttridge),
Adelphi Papers, No. 67, The Institute for Strategic Studies, London, 1970,
pp. 17 og 19-24. Oppgavene i kolonne 5 omfatter bare reguhere vrepnede
styrker, ikke reservestyrker, paramilitrere styrker eller landenes politistyrke.
De nevnte kategorier viI imidlertid vrere aven viss relevans for styrkeforholdet mellom statene. Det kan derfor nevnes at SlOr-Afrika i tillegg til
de nevnte styrker har en kommandostyrke, organisert og trenet på samme
måte som Citizen Force, på ca. 58 000 mann, en politistyrke på 32700
mann og en reserve på 15000. Rhodesia har en reserve på 4000 mann,
en paramilitrer styrke på 6400 aktive og 28 500 i reserven, og en politistyrke på 5000 mann. Også for landene i regionen med afrikanske regjeringer, kommer deres politistyrker i tillegg til oppgavene i tabellen. Politistyrken er på 6250 mann i Zambia, 3000 mann i Malawi, 1000 mann i
Botswana, 1325 mann i Lesotho, og 700 mann i Swaziland. Oppgavene refererer seg til 1969-70 for SlOr-Afrikas og Rhodesias vedkommende, og til
1968 for Malawi og Zambia. Tilsvarende oppgaver - om enn med noen
endringer i stlOrrelsene - framtrer av The Military Solonce 1971-72, The
International Institute for Strategic Studies, London, 1971. De stlOrste endringene gjaldt S~r-Afrika, der de regulrere styrker var kommet opp i 44250
mann og militrerbudsjettet (for 1971-72) var kommet opp i $ 442,4 mill.
Også den paramilitrere reserve var lOkt - til 78 000 mann - hvorav kommandostyrken utgjorde 75 000 mann. Det militrere styrkeforhold avspeiles
selvsagt ikke bare gjennom antal! mann under våpen, men også ved utstyr
etc. Også på dette område er S~r-Afrika langt overlegen sine naboer. Dette
blir delvis avspeilt i militrerbudsjettenes stlOrrelse. For en god översikt over
disse forhold, se Signe Landgren, Comment on South Africa's Defence
Production, The Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1972
(stensil). Oppgavene i kolonne 7 er hentet fra Bowman, op.cit., p. 4, med
unntak for Zambia, der forholdstallet er beregnet på grunnlag av Europa
Yearbook 1972, Yol. II, p. 1749.
6. Se supra, note 5. Oppgavene over sWrrelsen av de portugisiske styrkene i
Afrika varierer imidlertid sterkt. Bengt Ahlsen, Portugisiska Afrika, Utbildningsförlaget, Stockholm, 1972, peker på at da opprlOret mot det portugisiske kolonistyret i Afrika br",t ut i 1961, hadde Portugal en arme på 30 000
mann. Oppr~ret startet i Angola i 1961, i Guinea Bissau i 1963 og i Mocambique i 1964. N å har Portugal ca. 200 000 soldater stasjonert disse stedene
(p. 116). Han anslår omfan get av de portugisiske styrkene i Mocambique
ved inngangen til 1972 til mellom 80000 og 100000 mann (p. 126), og i
Guinea Bissau til 35000 mann (p. 127).
7. If~lge Mo!teno, op.cit., p. 15, hadde Lesotho 164000 mann og 30000
kvinner i arbeide i SlOr-Afrika i 1965. Se infra, note 63. Se for",vrig også
A. Johansson, op.cif., pp. 30-36, for en oversikt over slOr-afrikansk innflytelse i Lesotho. Avhengigheten av S~r-Afrika innebar imidlertid ikke at
Lesothos regjering har godtatt den s~r-afrikanske regjerings apartheidpolitikk. Chief Jonathan, regjeringssjefen, som har meget å takke den s~r·
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8.

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

afrikanske regJenng for (se in/ra), har imidlertid fprt en dobbeltbunnet
utenrikspolitikk på det deklaratoriske plan. Han har f. eks. gitt dialogpolitikken sterk stptte, men har insistert på at denne dialog skulle ta utgangspunkt i LusaLl-manifestet (se in/ra). Se Coli n Legum, A/rica Contemporw'y Record, 1971-72, pp. B 314-16. For valget i januar 1970, se
ARS, pp. 1639-40. Opposisjonspartiet Basutoland Congress Party, som
hadde utsikt til å gå seirende ut av valget. tok avstand fra «foreign-based,
foreign-stringed and foreign-controlled» pkonomisk vekst i Lesotho. For
statsminister Jonathan's uttalelse på OAUs toppmpte i 1971 (se in/ra), se
Colin Legum, A/rica Contemporw'y Record. 1971-72, pp. C 74--75. For
andre uttalelser, se bl. a. ARS pp. 1922 og 2305. Se også in/ra, note 45.
For en oversikt over Swazilands pkonomi og avhengighetsgrad, se bl. a.
A/rica. Annual Review 1972, pp. 71 og 170. Se også Colin Legum, A/rica
Contemporary Record, 1971-72, pp. B 393-405. Antallet arbeidere som
var eksportert til Spr-Afrika, var blitt redusert fra 20000 i 1966 til 8000
i 1969. Anders Johansson (op.cit., pp. 36-40) fremholder at Swaziland
riktignok har gjort bevisste forspk på å utvide sin kontakt med det pyrige
Afrika - bl. a. inngått handelsavtaler med Kenya, Uganda og Zambia men samtidig er landet i pkende grad blitt pkonomisk penetrert av SprAfrika.
Se bl. a. Zdenek Cervenka, Republie o/ Sotswono, The Scandinavian Institute of African Studies. Uppsala, 1970, Appendix 11. Se også Molteno, op.cit.,
p. 24.
For omfanget av de kopper- og nikkelforekomster som ble avdekket i 1967,
og de store diamantforekomstene - neststprst iverden - som b1e oppdaget i Orapa, se Zdenek Cervenka, Republic o/ Sotswona, op.cit., pp. 15-17.
Se også A. Johansson, op.cit., pp. 27-30.
For enkelte npkkeldata med hensyn til Malawis pkonomi, se A/rica. Annua{
Review 1972, pp. 57 og 142. Se også A. Johansson, op.cit., pp. 45-48; og
Anthony Hughes, Molawi and South A/rica's Co-prosperity Sphere, The
Scandinavian Institute of African Studies, Uppsala, 1972, pp. 26-29 (stensil).
I 1967 ble det inngått en mellomstatlig avtale mellom Malawi og SprAfrika. Denne inneholder provisjoner for pkt handel, og tar også sikte på å
oppmuntre arbeidskraft fra Malawi å spke til Spr-Afrika som sesongarbeidere.
Ifyjlge Molteno, op.cit., p. 8, har Malawi en årlig eksport på 80 000 sesongarbeidere. A. Johansson, op.cit., angir dette antallet til 90000, og peker samtidig på at Malawis lpnnede arbeidsstyrke hjemme er på 140000, mens hele
300 000 arbeider i utlandet - de fleste, 200 000 i Rhodesia, og resten i SprAfrika og Zambia. (Se p. 48.)
For en oversikt over dette prosjektet og dets forhistorie - det ble igangsatt
ifplge en avtale i juli 1970 mellom Folkerepublikken Kina, Tanzania og
Zambia, og omfatter en stor kinesisk personellbistand og et rentefritt kinesisk lån på J2- 168 milL - se Karl Eric Ericson, Järnvägen Zambia-Tanzania (Uppsats för proseminariet i statskunskap, vt 1971, Uppsala, stensil).
Se også Richard Hall, The High Pricc o/ Principles. Kaunda and the
White South, Hodder and Stoughton, London, 1969, pp. 209-23.
For Haag-domstolens tidligere håndtering av denne saken, se Zdenek Cervenka, The Organisation o/ A/rican Unity and its Charter, C. Hurst & Co.,
London, 1969. pp. 115-38. For en presentasjon av de problemene som er
involvert, se bL a. Ruth First. South West A/rico, Penguin, 1963.
Se i.a., Bowman, op.cit., pp. 12-13. Se også Eileen Haddon, "Rhodesia's
Four Years of Sanctions», i Colin Legum & John Drysdale, A/rico COll-
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16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

lempO/'ary Reeord, 1969-70, pp. A 1-11. Av interesse i denne sammenhen g - sa:rlig i forbindelse med sammenfallende og motstridende interesser mellom den britiske og den sl'ir-afrikanske regjering og Smith-regimet i
Rhodesia - er også Richard Hall, ap.cil., srerlig kapitlene 10 og 16.
Se Hall, op.ell., p. 232; og Bowman, op.eil., p. 13. Et interessant aspekt ved
dettc ligger like meget på det folkerettslige som på det politiske plan. Den
sl'ir-afrikanske regjering er den som sterkest har insistert på at FN-paktens
art. 2,7 skal tolkes restriktivt - regjeringenes suverenitet over indre anliggender, og ikke-innblanding av utenforstående. Dette selvsagt for å beskytte
seg mot inngrep mot sin egen politikk fra verdensorganisasjonen. Selv etterkom den imidlertid en anmodning fra en regjering som det internasjonale
samfunn ikke hadde godkjent: formelt var Rhodesia et britisk avhengig
område.
Se Bowman, op.eil., p. 14. Bl. a. har Gulf Oil Company gjennom et datterselskap investert for flere hundre millioner dollar for å åpne Cabinda oljefeltet; og et internasjonalt konsortium, med Krupp i spissen, har investert
over 100 mill. dollar i utvinning av jernmalm i Cassinga. Japanske finansmenn har satset betydelig for å åpne koppergruver både i Angola og Mocambique - og skipet mesteparten av produktet til Japan for foredling. Se også
Bengt Ahlsen, op.eil., pp. 59-62, og 87.
Se b1. a. Colin Legum, Africa ConlempO/'ary Record 1971-72, pp. B 446
og 452; og Ahlsen, op.eil., pp. 60-62. Se også infra, note 19.
For disse samarbeidsprosjektene, se bl. a. Colin Legum, Africa Conlemporary Record, 1971-72, pp. B 447-48 og 542. Se også ARB. Eeonomic,
Financial and Tecllllical Series. pp. 2152-53; A. Johansson, Op.ell., pp. 21
22: og B. Ahlsen, op.eil., pp. 47 og 72-75. Se også supra, note 18. Disse
kraftutbyggingsprosjektene har også en annen side av stor betydning: i forbindelse med oppdemningene viI det bli satt i gang irrigasjonsprosjekter som
vii l'ike antalJet portugisiske settlere med 100 000 både i Mocambique og i
Angola i lyipet av kort tid. Dette viI aksentuere en strukturell utviklingslinje.
lnnflyttingen av europeere til Angola og Mocambique har skutt stor fart
i Il'ipet av de siste 20 år. AntaIlet europeere i Angola i årene 1950, 1960 og
1969 var henholdsvis 79 000, 200000 og 400000, og de tilsvarende tall for
Mocambique var henholdsvis 48 000, 80000 og 170000.
Dette samarbeidet involverer også Rhodesia. Styrker fra Rhodesia har va:rt
innblandet i kamper med frigjl'iringsstyrker i disse områdene - bl.a. er det fra
offisie!t hold innrl'immet ved en leilighet at 7 soldater var blitt drept (se C.
Legum, Africa Contemporary Reeord 1971-72, pp. B 452-53). For tilbud fra den sl'ir-afrikanske regjering om landstrids- og flyenheter mot geriIjaen i Mocambique, se ARB, p. 2022. For medvirkning også fra regjeringen
i Malawi, se bl. a. ARB, p. 2307. Bowman, op.cil., p. 15 hevder at det var
sendt en sl'ir-afrikansk troppekontingent for å beskytte Cabora Bassa, «and
it is rumored that South African helicopters and perhaps soldiers are in
action in southern Angola». Se agså Ahlsen, op. eil., pp. 37, 74 og 88.
Se bl. a. Seretse Khama, Bolswana - a Developing Demoeraey in Soulhem
Africa, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, 1970 (stensil); Z. Cervenka,
Republie of BOlswana, op.ell.; og A. Johansson, op.eit., pp. 27-28.
For et ring-side perspektiv over Zambias posisjon og politikk, se Richard
Hall, op.ell. Se også Zdenek Cervenka, Zambia, Utbildningsförlaget, Stockholm, 1972, sa:rlig pp. 39--40, 42--45, 51-56 og 86.
Se i.a. Mo!teno, Op.ell., p. 8. Den sl'ir-afrikanske regjering ga Malawi et lån
på if:. I mill. for å bygge en sukkerfabrikk i juni 1966; et lån på if:. 4 mill.
for å finansiere utbyggingen av den nye hovedstaden; og et lån på if:. 6,4
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24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

milJ. for å finansiere utbyggingen aven jembaneforbindelse som vil forbinde
Malawis jernbanenett med jernbanenettet i Mocambique. Dessuten er noe
privat kapital kommet til fra 1969 av - for bygging avet turisthotell (J:- ~
mill.) og en bedrift til å blande og pakke importert kunstgjl15dsel. Malawis
eksport av jordbruksvarer til det sl15r-afrikanske marked har dessuten l15kt
noe. Dertil kommer eksport av 80 000 sesongarbeidere til Sl15r-Afrika.
Richard Hall, ap.cit., p. 35; Bowman, ap.cit., p. 17; og A. Johansson,
ap.cit., p. 44. Sistnevnte gir flere eksempler på slik sl15r-afrikansk «infiltrasjon» gjennom besettelse av nl15kkelstillinger i statsadministrasjonen i Malawi.
For statsminister Vorsters statsbesl15k i Malawi i mai 1970, se bl. a. ARB,
pp. 1750-51. For utveksling av ambassadl15rer mellom Malawi og Sl15rAfrika, og president Bandas statsbesl15k i Sl15r-Afrika i august 1971, se bl. a.
ARB, pp. 2156-57, 2189-91 og 2226-27. For president Fouches statsbesiZlk i Malawi i mars 1972, se bl. a. ARB, pp. 2401-2.
Se infra, note 37.
Sikkerhetsrådets resolusjon No. 281 (1970), som fordl15mte alle brudd på
dets forbud mot våpensalg til Sl15r-Afrika, og ba om at dette ble styrket,
ble vedtatt med 12 stemmer mot O, mens Frankrike, Storbritannia og USA
avstod fra å stemme. Den 29. november året etter vedtok Generalforsamlingen en resolusjon som henstilte alle regjeringer om å gjennomfl15re en full
embargo mot våpensalg til Sl15r-Afrika. Resolusjonen ble vedtatt med 107
stemmer mot to (S"r-Afrika og Portugal), mens fem avstod fra å stemme
(bl. a. Frankrike). For en diskusjon av sanksjonspolitikken, se bl. a. Ronald
Segal (ed.), Sanctions against South Africa, Penguin, 1964.
For en kortfattet oversikt over resolusjonene om avkolonisering og apartheid
og rasediskriminering, som ble vedtatt på det afrikanske toppmiZltet i Addis
Ababa i mai 1963, da OAU ble stiftet, og OAUs oppfl15lging av resolusjonene, se Zdenek Cervenka, The Organisation. ", op.cit., pp. 16-23. Den
fl15rstnevnte resolusjonen foreskrev også at de afrikanske stater brl15t de diplomatiske og konsuirere forbindelser med S"r-Afrika. Alle disse tiltakene var
rettet både mot Sl15r-Afrika og Portugal.
ldem. Resolusjonene innebar også at det skulle innkjl15pes våpen til frigjiZlringsbevegelsene, at freedom fighters skulle få militrer oppirering i treningsleire i uavhengige afrikanske stater, at de uavhengige afrikanske stater skulle
gi dem ly og transitt til kampområdene i de avhengige områdene - og på
denne måten understl15tte en gerilja-krig mot koloniregimene og de hvite mindretallsregjeringer.
Den siZlr-afrikanske statsminister, Vorster, uttalte i et intervju i Star, Johannesburg, 23. mars 1971 at «we want to establish good and close relations
with all non-communist countries of whatever colour', men at det var et
vilkår for at en dialog skulle bli fruktbar: «l have no intention of meddling
in other countries' internai affairs, and l accept that this is also the spirit
in which the other man will approach me.' (Her gjengitt fra ARB, p. 2037.)
President Houphouet-Boignys begrunnelse for sin dialog-politikk, med vekt
på fred gjennom nl15ytralitet og politisk nl15ytralitet, er i godt samsvar med
dette vilkår (se f. eks. ARB, p. 2127).
Se Molteno, op.cit., p. 8. Se også ARB, p. 2189; og ARB - Econamic,
Financial and T echnical Series, p. 1840, som opererer med et lån på 4000
mill. CFA til å utvikle turistnreringen på Nossi-Be l15ya. For regjeringens
holdning til dialog-politikken, se også ARB, pp. 2012, 2037, og 2065 fl15r
OAU-mptet i juni 1971, og ARB pp. 2189-91 etter dette, da dialog-politikken ble opprettholdt. Se for"vrig in/ra, notene 33, 37, 41 og 45.
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32. H\'llge Molteno, op.cil., p. 8. H\'llge et kommunike av 14. november 1970
tok imidlertid regjeringen avstand fra en dialog (ARB, p. 1922), og Gambia
stemte med flertallet på OAUs mpte i Addis Ababa i juni 1971.
33. Denne splittelsen ble reflektert i to forhold: På OAU-toppm~tet i 1971
stemte den ghanesiske utenriksministeren med flertallet. For utenriksminister W. Ofori-Attas uttalelse i Addis Ababa 20. juni 1971, se Colin Legum,
Africa Conlemporary Record 1971-72, pp. C 75-76. Statsminister Busia
uttal te seg for en dialog også etter OAU-m~tet i 1971, og lot sin regjering
vrere representert på et m~te i «Dialog-klubben» i Maseru, Lesotho, i oktober 1971. Der mptte også representanter for Elfenbenkysten, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Swaziland og Uganda, sammen med fremtredende s~r-afrikanske regjeringsmedlemmer (se ACR 1971-72, p. B 314).
Da nasjonalforsamlingen i Ghana ga sin tilslutning til Busia-regjeringens
dialog-politikk i mars 1971, uttalte den bl. a. at en dialog som tok sitt utgangspunkt i Lusaka-manifestet, ville skape vilkår for flertallsstyre i SprAfrika (se uttalelse av Ofori-Atta, op.cil., og ARB, p. 2037). For Busiaregjeringens og statsminister Busias dialog-politikk, se forpvrig bl. a. ARB,
pp. 1575 (november 1969), 1671, 1922 og 1950 (februar, november og
desember 1970), 2156 og 2190-91.
34. For positive utsagn til en dialog med S~r-Afrika f\'lr OAU-mptet i 1971,
se bl. a. ARB, pp. 1921, 2064--65 og 2098. En begrunnelse for denne
politikken fremtrer avet utdrag aven tale av president Houphouet-Boigny
i Colin Legum, Africa ContempOl'ary Record 1971-72, pp. C 72-74. Et
hovedtema er fred gjennom nlZiytralitet, og at han er imot og har liten tillro
til maktanvendelse. President Houphouet-Boigny tok initiativet til et mlZite i
Ententen i april 1971 for å drlZifte sitt dialog-initiativ. For utfallet av dette,
kommentert av president Maga (Dahomey), se Colin Legum, «Dialogue: the
great debate» i Colin Legum, Africa Contemporary Record 1971-72, pp.
A 69-71. Etter OAU-mlZitet i juni 1971 fortsatte Elfenbenkysten sin dialogpolitikk (se infra, nate 45), noe utenriksministeren har bekreftet så sent som
i august 1972. Han uttalte da at regjeringen fortsatt var interessert i en
dialog, men at den ventet på et positivt tegn på goodwill fra den slZir-afrikanske regjering - så som positive resultater i Namibia-sPlZirsmålet fra samtalene mellom FNs generalsekretrer Waldheim og SlZir-Afrikas statsminister
Vorster. Elfenbenkysten ville imidlertid ikke handle idette splZirsmålet uten
i forståelse med sine afrikanske partnere (se ARB, p. 2561).
35. For dialog-villige uttalelser fra regjeringen i Den sentral-afrikanske republikk, se bl. a. ARB, pp. 2037 (der den stlZittet prinsippet om ikke-innblanding) og 2098. Regjeringen deltok ikke på OAU-mlZitene i Addis Ababa i
juni 1971 (se infra), men uttalte seg for en «anerkjennelse» av S\'lr-Afrika
etter dette (se ARB, p. 2129). Se forlZivrig infra, nate 38 og 45.
For tilsvarende uttalelser fra regjeringen i Gabon, se uttalelser av president Bongo i juli 1971 om at man ikke kunne frigjlZire afrikanske brlZidre med
våpen (ARB, p. 2126). Se agså ARB, p. 2099 (dialog-villig, på Lusakamanifestets grunn) og p. 1922.
Regjeringen i Mauritius uttalte seg dialog-villig - og interessert i s$Zlrafrikanske turister og investeringer - i mai 1971 (ARB, p. 2098), men deltok ikke på OAUs mlZiter i Addis Ababa i juni samme år. Se forlZivrig supra,
nate 33.
Regjeringen i Dahomey stlZittet utspillet fra president Houphouet-Boigny
i november 1970 (ARB, p. 1922).
Regjeringen i Toga var dialog-villig i mai 1971 (se ARB, p. 2099). I
november 1971 tok regjeringspartiets kongress avstand fra apartheid og det
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portugisiske kolonistyret, og styjttet frigjyjringsbevegelsene. Forutsetningen
for en dialog var at den syjr-afrikanske regjering fyjrst innledet en dialog med
afrikanerne i Syjr-Afrika (se ARE, p. 2283).
Flere fransk-språklige regjeringer enn de ovenstående har blitt identifisert som dialog-villige. Se f. eks. Bowman, op.ci!., p. 10, som peker på
at Senegal og Tchad kunne v<.ere villige til å innlede en dialog-politikk. For
Senegal, se infra, note 42. Tchad stemte med flertallet på OAUs myjte i
Addis Ababa i juni 1971. Colin Legum, «Dialogue: the great debate»,
op.cif., p. A 73, inkluderer også Rwanda og 0vre Volta på en liste over regjeringer som styjttet president Houphouet-Boignys dialog-fremstyjt forut for
OAU-myjtet i 197 L Denne listen omfattet dessuten Den sentral-afrikanske
republikk, Gabon, Ghana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Togo og Uganda.
Han karakteriserte dessuten Dahomey, Tchad og Mauritius som «undecided
and ambiguous».
36. Se ARE, p. 2219. General Amin iZlnsket hyjsten 1971 å sende en delegasjon
til Syjr-Afrika for å finne ut hvordan forhaldene der var i virkeJigheten. Den
s~r-afrikanske regjering svarte med å invitere ham eller medIernmer av hans
regjering til Syjr-Afrika (se ARE, pp. 2221 og 2251). Like etter maktovertakelsen i januar 1971 hadde imidlertid general Amin uttalt styjtte til frigjyjringsbevegelsene (se ARB, p. 2041).
37. For Ghanas vedkommende (regjeringen Busia). se SlIpra, note 33, m.h.t.
målsettingen for en dialog. Se bL a. ARE, pp. 1575, 1671 og 1950. For president Houphouet-Boignys regjering i Elfenbenkysten, se bl. a. ARE, pp.
2064, 2098 og 2250. For president Bandas regjering i Malawi, se bL a.
ARE, pp. 1804, 1922, 2190, 2305 og 2402. For den tidligere regjering i
Madagaskar. se bL a. ARE, pp. 1576 og 1924. Se foryjvrig også Colin LeglIm,
«DialoglIe: the great debate», i Colin Legum, Africa Confemporm'y Record,
1971-72, s<.erlig pp. A 68 og 70-71. For en overbevisende argumentasjon
mot holdbarheten avendel av de argumenter som dialog-villige afrikanske
ledere har brukt for å rettferdiggjyjre sin politikk, se Molteno, op.cif., pp.
16-19.
38. Manifestet ble vedtatt på det 5. toppmyjtet av statssjefer og regjeringer i
0st- og Sentral-Afrika iLusaka 14.-16, april 1969. Det var delegasjoner
fra Burundi, Congo, Den sentral-afrikanske repllblikk, Etiopia, Kenya, Malawi, Rwanda, Somalia, Sudan, Tanzania, Tchad, Uganda, Zaire og Zambia.
Både manifestet og det felles sluttkommunike etter toppmyjtet fordyjmte
apartheid og rasediskriminering, og avviste skarpt en dialog med minoritetsregimene i det syjrlige Afrika som hadde forkastet prinsippet om menneskelig likhet. Malawi reserverte seg både mot manifestet og sluttkommunikeet.
Se ARE, pp. 1371-72.
Det etterfyjlgende toppmyjte i Kartoum 26.-28. januar 1970 konkluderte
med at ved å forkaste Lusaka-manifestet hadde regjeringene i Syjr-Afrika og
Portugal «lukket dyjren for muligheten aven frede1ig Jyjsning». Også denne
gang reserverte Malawi seg. Se ARE, pp. 1631-32.
39. ldem.

40. For myjtene i Ministerrådet og Statssjefforsamlingen, se ARE, pp. 2123-28.
I resolusjonen het det bL a.: «The Council has rejected the idea of any kind
of dialogue with the racist minority regime of South Africa, unless it has the
sole objective of obtaining for South Africa's oppressed people recognition
of their legitimate and imprescriptible rights and the elimination of apartheid
in conformity with the Lusaka Manifesto.» Det het videre at det var vedtatt
at «all actions concerning the solution of the problems of colonialism, racial
discrimination, and apartheid in Africa must be taken within the framework
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41.

42.

43.

44.

45.

of the OAU in close consultation with the liberation movements of the
territories concerned. If there is dialogue of any kind, it should start between
the racist minority regime of South Africa and the people whom that regime oppresses and exploits.» Under debatten i Ministerrådet tok delegasjonslederne for 16 land avstand fra en dialog med S~r-Afrika. For debatten
i Ministerrådet - som foregikk for åpne d9lrer se bl. a. et resyme i
Colin Legum. «Dialogue: the great debate». op.cif., pp. A 74-79. B1ant
disse regjeringer var Algerie, Etiopia, Kamerun, Liberia, Libya, Mali. Mauritania, Nigeria. Sierra Leone. Somalia. Sudan og Tanzania. To delegasjoner
var for en dialog: Madagaskar og Malawi (Colin Legum: av 29 talere var
5 for dialog alle på Lusaka-manifestets grunnlag). Elfenbenkysten
trakk seg fra konferansen i protest mot den måten saken ble behandIet på,
og 0vre Volta, Togo. Dahomey og Gabon nektet å delta i debatten om
dialog-politikken. Dessuten var ikke Den sentral-afrikanske republikk. Mauritius, Uganda og Zaire representert på Ministerrådets m~te. Under avstemningen av resolusjonsutkastet på dette m9ltet, stemte Swaziland mot. Det er
verdt å notere fra avstemningen i Statssjefforsamlingen at medlemmene av
Ententen enten stemte mot (Elfenbenkysten) eller avstod (Dahomey, Niger,
Togo og 0vre Volta).
Se ARB, pp. 2501 og 2505. Regjeringen i Madagaskar avbr9lt konvensjonen
dens forgjenger hadde inngått med den s9lr-afrikanske regjering i 1970 om
utvikling avet turistsentrum på 9lya Nossi-Be. Se også uttalelse av Madagaskars nye utenriksminister under et offisielt bes9lk i Dar es Salaam (Tanzania) I. september 1972: hans regjering forkastet fullstendig dialog-politikken med Spr-Afrika (A RB. p. 2562).
På OAU-m~tene i Addis Ababa i juni 1971 stemte Senegal med flertallet.
og president Senghor hadde et innlegg i generaldebatten som klargjorde hans
posisjon i dialogsP9lrsmctlet (se ARB, p. 2126). Senghor tok også avstand fra
president Bandas statshesyik til S~r-Afrika i august 1971 (se ARB. p. 2191).
Uklarheten om Senegals holdning hadde oppstått av tidligere uttalelser.
President Senghor hadde bl. a. i FralemiIIi Mafin, Abidjan, 19. april 1971.
uttalt at han på ingen måte var foruroliget av president Houphouet-Boignys
anbefaling aven dialog med Syir-Afrika. Senegals egen holdning var Iitt annerledes - i det regjeringen var mest opptatt av utviklingen i de portugisiske
kolonier, og - i likhet med Elfenbenkystens - også gikk inn for en dialog
med Portugal. En dialog mellom regjeringen i Portugal og afrikanerne i deres kolonier og mellom regjeringen i S9lr-Afrika og afrikanerne i S9lr-Afrika
burde gå forut for denne dialogen. (A RB. p. 2064). Se også C. Legum. «Dialogue: the great debate». op.cif., p. A 81.
Se bl. a. en uttalelse av oberst L K. Acheampong, den nye statssjef i Ghana
etter kuppet, om National Redemption Councils utenrikspolitikk, avgitt 17.
januar 1972 (ARB, p. 2350).
Se president Amins tale ved åpningen av den 20. sesjon av OAUs frigj9lringskomite i Kampala (Uganda) 16. mai 1972 (ARB, pp. 2463-64). Se også
ARB, p. 2527.
For myitene i OAUs Ministerråd og Statssjefforsamling i Rabat i juni 1972,
se ARB. pp. 2495-2500.
For utviklingen mellom OAUs toppm9lter i 1971 og 1972 er det flere
forhold - i tillegg til dem som er nevnt i teksten (slIpra) - som er av sxrlig relevans i denne sammenheng.
(a) President Banda (Malawi) tok ikke hensyn til OAU-resolusjonen. og
gjennomf~rte statsbespk til Spr-Afrika (se ARB. pp. 2189-91) og Mocambique (se ARB, p. 2219).
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(b) President Houphouet-Boigny (Elfenbenkysten) fastholdt sin dialogpolitikk (se bl. a. ARB, p. 2156); det samme gjorde regjeringen i Madagaskar
fram til statskupet. Begge regjeringer hadde utsendinger til Spr-Afrika Elfenbenkystens på «uoffisielt> bespk (se ARE, p. 2250). Av andre som
fastholdt sin dialog-politikk til tross for OAU-vedtaket, var regjeringen
Gabon (se C. Legum, «Dialogue: the great debate>, op.Git., p. A 80).
(c) Et interessant tidens tegn kom imidlertid fra statsministerens kontor i
Lesotho den 7. mars 1972. I et budskap til de afrikanske regjeringer som
var for en dialog, oppfordret statsminister Jonathan om å utsette dette inntil OAU kunne opptre samlet i spprsmålet. (Se ARB, p. 2401).
(d) Samtidig hardnet holdningen mot dialog. Dette framgår bl. a. av Moga·
dishu-erklreringen, vedtatt av det 7. toppmptet av pst- og sentral-afrikanske
stater i oktober 1971. Denne fastslo at det ikke finnes noe annet middel til
å frigjpre det sprlige Afrika enn vrepnet kamp. Denne frigjpringskampen
ville medlemmene fortsatt gi sin fulle stptte. Dialog-politikken ble avvist,
og de regjeringer som fortsatte den, ble fordpmt. lipige en AFP-melding
hadde Burundi, Den sentral-afrikanske republikk, Kenya og Malawi reservert seg mot erklreringen. lipIge Radio Malawi hadde Den sentral-afrikanske
republikk og Malawi reservert seg (se ARB, pp. 2247-49).
Se ARE, p. 2496.
1bid.. pp. 2495-98.
Oppgavene over de vrepnede styrker i Nigeria varierer sterkt. The Armed
Porees of Afriean States, 1970, op.eit., p. 12, opererer med 163 500 mann,
mens The Military Balanee ]971-72, op. eit., p. 36 angir 252000 mann.
ARB, p. 2495.
]bid., p. 2496.
Supra, note 41.
Se Molteno, op. eit., p. 9.
]dem.
]dem.
Molteno (ibid., pp. 9-10) dokumenterer denne påstanden med å vise til at
det spr-afrikanske lån til Malawi for å bygge ut jernbanenettet (se eupra,
note 23), forutsatte at et spr-afrikansk firma fikk entreprisen, og at j.::rnbaneskinnene var av spr-afrikansk stål.
Molteno (ibid., p. 10) fremholder at det har tatt Zambia flere år å bryte
med slike importerte adferdsmpnstre - der afrikanerne ikke fikk yrkesoppIrering, og derved ble hindret i å oppnå kvalifisert arbeid; et raseskille som
reserverte alle stilJinger som krevde fagutdanning eller forutsatte arbeidsledelse for hvite; et stort lpnnsskille mellom afrikanere og hvite, adskilte
boligområder og forskjellige sosiale goder; afrikanske arbeidere ansatt på
korttidsbasis og borte fra sine hjerntrakter; og rasistisk opptreden fra de
hvites side overfor afrikanerne. Denne arven forårsaket sosial strid og uro
på arbeidsplassene - og pkonomisk ineffektivitet - etter uavhengigheten,
fremholder Molteno.
Spr-Afrikas handeJsbalanse med Afrika har hatt fplgende utvikling i tiden
1964-70 (i mill. Rand, l R
US $ 1,40): Eksport til Afrika: 129,8, 147,1,
196,3, 223,4, 249,1, 255,3 og 263,9. Import fra Afrika: 90,1, 108,9, 128,3,
138,0, 120,5, 111,0 og 131,2. (Kilde: for 1964-69: Africa. Annual Review
1972, p. 80; og for 1970: Africa Cantemparary Record, 1971-72, p .380).
S(lIr-Afrikas overskudd har dermed (likt fra R. 39,7 mill. i 1964 til R. 132,7
mill. i 1970. S(lIr-Afrikas beste eksportmarked har gjennomgående vrert
Zambia. If9Hge Hall, ap.cit., pp. 233-34, importerte Zambia spr-afrikanske
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varer for i:- 16 mill. i 1964 og i:- 40 mill. i 1968. 0kningen skyldes, som
nevnt foran, sanksjonene mot Rhodesia etter den ensidige uavhengighetserkla:ringen i 1965.
Molteno, ap.cit., pp. 11-12, påviser at den sylr-afrikanske regjering har
beskyttet sin egen industri mot konkurranse fra importerte industrivarer fra
afrikanske stater. Han refererer i denne sammenheng til handelsavtalen som
i 1967 ble inngått med Malawi. Denne gir visse jordbruks- og industriprodukter fra Sylr-Afrika adgang til Malawi på preferansebasis, men begrenser
Malawis eksport til SliSr-Afrika til jordbruksvarer. Forhandlingene med
Botswana, Lesotho og Swaziland om en fornyelse av tolllunion-avtalen i
1969 demonstrerte de samme intensjoner. Her forlangte SliSr-Afrika beskyttelse for sin egen industri, og fri adgang for sin egen industriproduksjon til de
tre andre landene. Riktignok Iyktes ikke SliSr-Afrika helt med dette. Også
overfor altfor vellykte eksportfremstylt fra Rhodesia har den sliSr-afrikanske
regjering forsylkt å beskytte sin egen industri.
Molteno, ap.cit., p. 13.
ldem. Tradisjonelle forbindelser mellom importylrer og eksporwrer innenfor den private sektor spiller imidlertid en like betydelig rolle som prisene,
og i det sylrlige Afrika har de afrikanske stater tradisjonelt importert industrivarer fra Sylr-Afrika.
ldem.
lbid., p. 14.
Molteno, op.cit., pp. 14--15, hevder at årsinntekten ikke er tilstrekkelig til
å underholde arbeideren og hans familie. Systemet bygger på at familien
- i reservatet - greier seg selv. Arbeiderne får ingen sykepenger, ingen
arbeidsll'lshetsstl'ltte, ingen fridager med Il'lnn og ingen pensjon. Han har ikke
lov til å slutte seg til en fagforening eller bedre sine arbeids- og Il'lnnsforhold gjennom å delta i streik. Han får ingen fagoppla:ring som kan komme
til nytte i hjemlandet. Molteno fremholder også at bidragene til nasjonalinntekten for det land som eksporterer arbeidere på korttidsbasis, er ytterst
små. Som eksempel viser han til Lesotho, som i 1965 hadde 164000 menn
og 30 000 kvinner i arbeide i Sl1Ir-Afrika - og fikk en inntekt av dette på
i:- 3,2 mill. Dette utgjorde en I'lkning på i underkant av i:- 3 av landets per
capita inntekt. Den tilsvarende per capita l1Ikning for Malawis vedkommende anslo han til omtrent 4-5 kroner (30 p). 1f0lge Z. Cervenka, Repubtic
of Botswana, ap.cit., p. 12, har Botswana ca. 46 000 korttidsarbeidere i Sl'lrAfrika. Disse tjener omtrent R 8 mil!. (l R
US $ 1,40), og bringer hjern
til Botswana ca. R 2 mill.
Molteno, ap.cit., p. 18.
Se Z. Cervenka, Republic of Botswana, op.cit., pp. 15-17, og Bowman,
op.cit., p. 8.
Se bl. a. Zdenek Cervenka, Republic of Botswana, op.cit., pp. 16--18 og
30-34.
Se infra, note 73, og supra, note 57. For en kritisk gjennomgang av den
britiske handels- og investeringspolitikk i Sl1Ir-Afrika - med konklusjoner
som bryter med den utbredte oppfatning at Storbritannia er sterkt avhengig
av forbindelsene med Sl'lr-Afrika og sårbar overfor s~r-afrikansk press - se
Barbara Rogers, South Africa's Stake in Britain, The Africa Bureau, London, 1971.
For en kortfattet beskrivelse av frigjl1lringsbevegelsene i Angola fram til forsoningen, se Bengt Ahlsen, op.cit., pp. 96--104. For samarbeidsbestrebelsene,
se den oversikt president Ould Daddah ga på OAUs toppml1lte i Rabat i juni
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1972 i egenskap av OAUs avgIlende president (ARE, p. 2497). Se også ARE,
pp.2515-16.
Et kommunike fra OAUs frigjylringskomite annonserte 23. mars 1972 at
lederne for ZANU og ZAPO hadde opprettet en forent milila:r kommando
for å lede og koordinere virksomheten, etter at de hadde undertegnet en
felles protokoll (se ARE, pp. 2419-20). Se også ARE, p. 2497.
Se ARE, pp. 2496 og 2499.
Se bl. a. Colin Legum. Africa COlllemporary Reco!'d 1971-72, pp. B 450
-52; ARE, p. 2307; Bowman, op.cil., p. 15; og B. Ahlsen. op.cil., pp. 74
og 124--27.
OAOs Statssjefforsamling vedtok på sitt mylte i Rabat (Marokko) i juni 1972
å 0ke frigjylringskomiteens budsjett med 50 prosent. Det lå på ,;f. 1 mill., og
vii fortsatt ligge på et ytterst beskjedent nivå. Vertslandet Marokko hadde
tid1igere ikke betalt sitt tilskudd til denne virksomheten (se ARE, p. 2098 andre som ikke hadde betalt: Botswana, Lesotho, Malawi, Rwanda), men
nå ble det annonsert at kong Hassan II ville gi et privat bidrag på $ l milJ.
(se ARE, pp. 2497-98). Den svenske regjering har Ytt styltte til frigjpringsbevegelsene i flere år. og etterhvert har bl. a. også den norske regjering gitt
slik stptte.
Spr-Afrikas fremste handelspartnere er Storbritannia, USA, Vest-Tyskland
og Japan. Dette framtreI' av fplgende oversikt (kilde: Africa COlllemporary
Record, 1971-72, pp. B 380-81) for året 1970. avrundet til mermeste
mill. Rand (l R = 1,40 OS $): Spr-Afrikas totale eksport utgjorde R l 543
mill. og dets import R 2547 mill. De fire landenes andel av henholdsvis
eksporten og importen (i R mill.) utgjorde: Storbritannia 446 og 561; USA
129 og 424; Vest-Tyskland 109 og 372; og Japan 181 og 221. De tilsvarende tall for enkelte andre store handelspartnere var henholdsvis 42 og 104
for !talia; 40 og 89 for Frankrike; 35 og 59 for Nederland; 55 og 34 for
Be1gia; og 28 og 71 for Canada.
De utenlandske investeringene i Spr-Afrika har stadig pkt. Uplge Africa.
Allllual Review 1972, p. 80. var de private langsiktige investeringer kommet opp i R 2700 mill. ved utgangen av 1969. Storbritannia har bidratt
med ca. R l 800 mill. og USA med R 500 mill. av dette. De britiske investeringene har pkt sterkt i lppet av 1960-tallet til tross for Storbritannias egne
0konomiske vanskel' og til tross for at Spr-Afrika ikke lenger var medlem av
CommonweaJth. Se også SI/pra, note 67.
l tilknytning til de amerikanske investeringene i Spr-Afrika noterer Bowman, op.cil., pp. 19-20. at årslltbyttet er over 20 prosent, dobbelt så stort
som utbyttet av de amerikanske investeringene i resten av verden. Bowman
peker også på at de amerikanske investeringene er konsentrert til slike kritiske områder som «compllter technology. heavy capital goods, oil exploration, and chemical industries... those sectors that provide South Africa
with access lo technological skills and advanced indllstria] processes which
are available nowhere else in the world".
For leveranse aven undervannsbåt som var bygget i Frankrike, se bl. a.
ARE p. 2]22. For fransk tillatelse til å bygge milita:rfly i Spr-Afrika på
lisens (Mirage 111 og F 1). se bl. a. ARE, p. 2147. En uttalelse av den franske utenriksminister er av interesse i denne sammenheng: han hevdet at sistnevnte ikke var i strid med Sikkerhetsrådets embargo; men tilla at Frankrike ikke ville gi tillatelse til ytterligere salg av helikoptere eller «light armoured weapons» til SiiJr-Afrika, Rhodesia eller Portugal, eller inngå lisensavtaler for fremstilling av slike våpen med disse. Den spr-afrikanske forsvarsminister kommenterte senere disse uttalelser med å vise til at Spr-
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Afrika nå var selvforsynt med de våpen regjeringen trengte for å opprettholde indre sikkerhet (se ARB, p. 2180). Til tross for et vedholdende og
sterkt press fra Commonwealth, gjenopptok den britiske konservative regjering våpensalget til Sylr-Afrika i begynnelsen av 1971 (se bl. a. ARB, pp.
2026-28). Se også ARB pp. 2125-27 for OAUs fordylmmelse av de stater
som fortsatt forsyner Spr-Afrika med våpen - s<erlig Frankrike og Storbritannia.
75. For en kort presentasjon av Harry F. Oppenheimer og Oppenheimer-konsernet (Anglo-American Corp., De Beers og Charter Consolidated), se A.
Johansson, ap.cit., pp. 10-12. Imperiet har sitt tyngdepunkt i utvinning av
mineraler i det sylrlige Afrika (gull, kull, koppel', uran, diamanter, etc.), men
virksomheten er spredt til et utall virksomhetsområder, på mer enn 280 forskjellige firmaer og på mange land i de fleste verdensdeler. Harry F. Oppenheimer leder denne virksomheten. I 1963 fprte han de engelsktalende
kapital- og gruveinteresser i Sylr-Afrika inn i kompaniskap med de nye og
ekspanderende afrikaanske forretnings- og finanssammenslutninger, og derigjennom med det afrikaanske lederskikt (se C. & M. Legum, ap.cit., p. 46).
Han er medlem av det vesle opposisjonspartiet Progressive Party, og finner
apartheid upraktisk av ylkonomiske årsaker. Johansson skriver at «trots sin
kritik är Oppenheimer i verkligheten Vorsterregimens bundsförvant. AngloAmerican och dess många dotterbolag har hjälpt till att göra Sydafrika ekonomiskt oberoende - och ... aktivt bidragt till den stora upprustningen av
republikens krigsmakt. Oppenheimer lovprisar den nya «utåtriktade» politiken i vilken hans olika bolag ju gör prominenta insatser».
76. For en kritisk bedpmmelse av det såkalte Polaroid-eksperimentet, se Polaraid and South Africa. The Africa Research Group, Cambridge, Mass.,
USA, March 21, 1970. Andre utenlandske firmaer som har forspkt på noe
tilsvarende, er bl. a. Van Leer (Nederland); og Barclays Bank har i noen
utstrekning forsylkt å slå inn på en Iikelylnnspolitikk.
Diskusjonen om de utenlandske firmaers - spesielt de britiske - lönnspolitikk
overfor afrikanske arbeidstakere i S0r-Afrika og Namibia !lammet opp i britisk presse
tidlig på vårparten 1973. Et utgangspunkt for debatten var bJ.a. de beskrivelser av
virkeligheten som ble fremlagt av journalisten Adam Raphael i The Guardian.
London, 12 mars 1973 ("British firms pay Africans starvation rate", og "The
company we keep"). Hans undersokelse av 100 britiske bedrifter avsl0fte at det bare
var tre av dem som betalte "all employees above the minimum for an African family to
avoid malnutrition. Some prominent British companies earning large profits in South
Africa are paying between a third and a half of this minimum subsistance standard."
Utgangspunktet var en uttaJelse fra en Research Officer i Johannesburgs NonEuropean Affairs Department, om at "If your income is below the poverty datum line
(f lO-f Il a week for a family of five) your health must suffer. In real sense this is
starvation."
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