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INLEDNING

"Vi skall inte ge våra afrikanska provinser någon falsk själv

ständighet." Så sade den portugisiske ledaren Marcello Caetano

inför de portugisiska valen i oktober 1969. Caetano markerade

därmed att frågan om koloniernas frigörelse inte fick tas upp i

valkampanjen. Caetano har annonserat att han kan tänka sig en

större inre självstyrelse i kolonierna, men aldrig en frigörel

se. Han fullföljer därmed den oförsonliga linje som också var

Salazars.

Det finns fyra huvudskäl till att Portugals ledare inte anser

sig kunna vika från kolonierna:

l. Den koloniala myten: Under 1930-talet uttalade Marcello

Caetano: "Afrika är för oss en moralisk rättfärdiggörelse och

vårt raison d'etre som stat. Utan Afrika skulle vi vara en liten

nation, med Afrika är vi en stormakt."

Tanken på att Portugal har en speciell, fostrande mission i

Afrika, att ödet har utsett Portugal att förvalta stora delar

av Afrika, att portugiserna som människor är speciellt lämpade

att skapa förståelse mellan raserna - dessa tankar återkommer

gång på gång i den portugisiska kolonialrnytologin. De är också

bakgrunden till att man från portugisisk sida hävdar - och tro

ligen själva är övertygade om - att de nationalistiska strävan

dena är styrda utifrån, från Kina, Sovjet eller USA.

Genom att bygga upp denna koloniala myt har regimen i Portugal

skapat en verklighetsbild som skulle slås sönder om frigörelse

för kolonierna togs upp till diskussion.

2. Myten om de "transmarina provinserna". Kolonierna är enligt

Portugals uppfattning inte kolonier utan delar av moderlandet.

Detta ger Portugal en annan ställning än de gamla kolonial

makterna England och Frankrike. England och Frankrike betrakta

de sina kolonier som områden de förvaltade i avvaktan på att

den infödda befolkningen skulle "mogna" till självstyre. När

självständighetssträvandena tog fart efter andra världskriget
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kunde England och Frankrike - om än inte utan svårigheter - an

passa sig till en situation då de inföddas "uppfostran" var av

slutad och länderna kunde börja sköta sig själva. Det intressan

ta undantaget från denna inställning är Algeriet som Frankrike

betraktade just som en del av moderlandet.

De som bor i Angola är enligt Portugal portugiser, Angola är ett

landskap i Portugal. Därför kan man omöjligt börja diskutera att

avskilja en del av moderlandet och ge det självständighet. Myten

om de "transmarina provinserna" binder kolonierna hårdare till

Portugal.

3. Det ekonomiska beroendet. Portugal har en markerat negativ

handelsbalans. Denna uppvägs i någon mån genom den positiva han

delsbalansen för Portugal i förhållandet till kolonierna -

främst Angola. Vissa råvaror från Angola är också centrala för

moderlandets ekonomi. Det gäller främst råolja, sisal och bomull.

4. Risken för motstånd bland europeerna i Angola. Det finns ca

400 000 invandrare i Angola. De flesta har sedan generationer

bott i Angola. Bland dessa grupper har det i alla tider funnits

resonemang om en frigörelse från Portugal och skapandet aven

vit stat i Angola. Bakgrunden till dessa resonemang har främst

varit ekonomiska: Portugal har lagt på kolonierna pålagor och

restriktioner i handeln och kolonierna har inte kunnat utveck

las ekonomiskt på så sätt som invandrarna önskat.

Under senare år har andra faktorer kommit till. Rhodesias euro

peiska minoritet har förklarat sig självständig och samarbetet

mellan Angola/Mo~ambique, Rhodesia och Sydafrika har ökat. Oron

för att Portugal inte skall fullfölja kolonialkriget kan få den

vita minoriteten att åter aktualisera tanken på en "självstän

dighet" i samarbete med Sydafrika. Detta skulle dock kräva att

Sydafrika är berett att sätta in mycket stora resurser i Angola,

vilket i dag inte förefaller troligt.

Existensen aven debatt om självständighet bland de europeiska

invandrarna i Angola tvingar dock Caetano att ständigt betona

att han ämnar verka för att kolonierna för all framtid stannar
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i portugisiska händer.

HISTORIA

Portugiserna kom till Afrika i slutet av 1400-talet. De upprätta

de kring Kongo-mynningen och utefter Angolas kust små depåer och

stationer för att understödja sjöfarten till Indien. Portugiser

na stötte i området söder om Kongo-floden på ett utvecklat kunga

rike - Bakongoriket. 1491 lyckades portugiserna kristna bakongo

kungen Nzingasi-Cuum till Joao I. Sonen Alfonso regerade i över

30 år som en kristen monark. Han talade portugisiska och försök

te göra sitt hov till en kopia av det portugisiska. Ända till

sin död förvånades och sörjde han över att portugiserna så lite

följde de höga kristna principer han blivit uppfostrad i.

Under ISOO-talet trängde portugiserna in i landet i hopp om att

finna silver. Man hittade inget silver, men slavhandeln intensi

fierades. Brasiliens expanderande plantageekonomi krävde fler

och fler slavar. Under 1600- och 1700-talen gjorde portugiserna

inga större territoriella utvidgningar i Angola, men slavhandeln

intensifierades.

Den kristnande insatsen som kommit igång i slutet av 1400-talet

misslyckades helt. I mitten av 1800-talet fanns bara fem präster

i hela Angola. En av orsakerna till den katolska missionens miss

lyckande torde vara slavhandeln. Jesuiterna engagerade sig själva

aktivt i slavhandeln. Enligt författaren James Duffy tycks "det

bästa sättet att kristna en neger varit att sälja honom."

Slavhandeln övergavs 1836 men fortsatte i praktiken åtskilliga

år till. Slaveriet i Angola avskaffades 1869, men förändringen

torde ha märkts mycket lite för afrikanerna.

Mer än tre miljoner slavar - en del källor hävdar att summan bör

vara upp till IS miljoner - skeppades ut från Angolas hamnar.

Många dog på vägen i de trånga och ohälsosamma slavskeppen.

Nordamerika - men främst Brasilien - var målet för slavarna. En

mycket stor del av Brasiliens nuvarande befolkning kan räkna
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sitt ursprung till Angola. Handeln mellan Brasilien och Angola

var under hela 1700- och l800-talen intensiv. Det är betecknan

de att när Brasilien 1822 blev oberoende försökte det slita loss

Angola och Mo~ambique från Portugal och skapa en transatlantisk

federation.

I mitten av l800-talet var Angola en nedgången koloni. När Li

vingstone når Luanda 1854 kan han rapportera hem om kraftig van

skötsel. De afrikanska kolonierna var de i stort sett enda Por

tugal hade kvar i mitten av l800-talet. Orsaken till att Portu

gal lyckats behålla dem var att de ansågs som betydelselösa.

Alkoholismen hade brett ut sig och vin var en av kolonins vik

tigaste importvaror.

Berlinkonferensen 1885 - då kolonialmakterna med karta och lin

jal delade upp Afrika mellan sig - blev ett fiasko för Portugal.

Man fick skrinlägga planerna på en koloni som skulle omfatta

hela Kongo-området, utan fick dra sig tillbaka söder om Kongo

floden. Misslyckandet på Berlinkonferensen fick Portugal att

starta en viss exploatering av det inre av Angola. Tanken var

att skapa en sammanhängande koloni från väst- till östkust. An

gola och Mo~ambique skulle förenas genom en landkorridor. Engels

männens fr3mryckning från söder stoppade dock detta. 1891 bestäm

des Angolas nuvarande gränser genom ett avtal med England.

Exploateringen av Angola gick långsamt. Först 1910 kunde portu

giserna - efter strider - ockupera Dembos-området, som endast

ligger några tiotal mil utanför huvudstaden Luanda. Efter första

världskriget kan Portugal sägas ha skaffat sig kontroll över

Angola. Men fortfarande gäller att landet är föga integrerat.

Det portugisiska inflytandet håller sig kring kusterna, vägar

och järnvägar. Det finns stora områden i Angola som aldrig om

fattats av den portugisiska administrationen.

EKONOMI OCH BEFOLKNING

Av Angolas drygt fem miljoner invånare är ca 400 000 av euro

peiskt ursprung. Ungefär 90% av befolkningen bor på landsbygden.
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Invandringen av europeer till Angola har varit kraftig, dels be

roende på arbetslösheten i Portugal och dels beroende på en med

veten strävan från kolonialmaktens sida att de-afrikanisera An

gola. 1962 tog Lissabon initiativet till en massinvandring av

kineser från Formosa och Hongkong till Angola. Planerna skrin

lades dock.

Den största staden är Luanda med ca 200 000 invånare. Hamnstaden

Benguela spelar en viktig roll som transithamn.

I Angola finns över 30 olika språkgrupper. De viktigaste språken

är Kikongo i norra Angola, Kimbundo i mellersta Angola och kring

Luanda, Chokwe i öster och Umbundo i söder.

Jordbruket är huvudnäring. Ca 80 procent av Angolas befolkning

livnär sig på jordbruk. 60 procent av den totala exporten består

av jordbruksvaror. 1901 deklarerades all icke privatägd jord som

statlig. Detta har lett till att afrikanerna i praktiken är

rättslösa när det gäller jordinnehav. Afrikanerna har ytterst

sällan juridiska bevis på att de äger jorden. En europeisk in

vandrare får brukningsrätt på en bit jord som officiellt är stat

lig och kan då köra iväg de afrikaner som brukar marken.

Enligt en FN-rapport 1968 har jordbruket i Angola i stort stag

nerat sedan 1950-talet. Bortsett från inkomsterna av kaffet har

exportintäkterna av jordbruksvaror minskat under perioden 1960

65.

Kaffe är den viktigaste exportprodukten på jordbruksområdet. De

övriga huvudsakliga exportgrödorna är sisal, majs, palmolja,

bönor, bomull och maniok (cassava).

Gruvorna står för 20 procent av exporten och intäkterna från

denna sektor ökar. Angola är oerhört mineralrikt och stora ännu

oexploaterade fyndigheter av olja, kobolt och uran finns med all

sannolikhet.

Portugiserna har endast i mindre utsträckning själva haft mOJ

ligheter att exploatera naturtillgångarna. Stora utländska före-
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tag har fått monopolkoncessioner i Angola. Det engelskdominerade

Angola Diamang Company har t ex koncession på diamantfyndigheter

na fram till 1971. I Cabinda-enklaven norr om Kongo-floden ut

vinns oljan sedan 1958 av det USA-dominerade Cabinda Gulf Oil

Company. Järnbrytningen sköts främst av tyska företag.

Enligt en FN-rapport var 1962 sammanlagt 2 800 miljoner escudos

investerade i ca 300 anläggningar i Angola. Av dessa stod elva

anläggningar ensamma för en tredjedel av det totala kapitalet.

Investeringarna är följaktligen starkt koncentrerade - främst

till några stora gruvindustrier.

Investeringarna i Angola har under 60-talet visat en uppåtgåen

de trend, men fluktuationerna är stora. Portugals visade beslut

samhet att stanna i Angola har med all sannolikhet en avgörande

betydelse för investeringsviljan. Storbritannien var tidigare

den dominerande intressenten i Angola men trängs nu allt mer ut

av Västtyskland och USA.

Som tidigare nämnts är handelsbalansen mellan Angola och Portu

gal positiv och väger i någon mån upp moderlandets underskott.

Transitohandeln från och till Sydafrika och Zambia har stor be

tydelse för Angolas ekonomi.

SOCIALA FORHALLANDEN

utgångspunkten för alla försök att närma sig de portugisiska

kolonierna är tvångsarbetet. Arbetet är ett sätt att förädla och

utveckla afrikanerna, enligt en av grundtankarna i den portugi

siska kolonialideologin. De afrikaner som inte har regelbundet

arbete tvingas till arbete av kolonialmakten.

Det finns olika typer av tvångsarbete. Straffarbete utdöms av

domstol vid vissa lagbrott. Varje afrikan är tvungen att ha ett

pass - caderneta - som innehåller legitimationshandlingar för

afrikanen och hans familj, arbetsbevis, skattekvitton, speciella

uppehålls- och resetillstånd samt övriga stämplar. Den afrikan

som inte har alla sina papper och stämplar i ordning kan föras
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bort till tvångsarbete. Genom denna paragraf är afrikanerna ut

lämnade åt godtycke. Portugisernas registreringsarbete har ännu

inte nått ut till alla byar. I samband med att portugisiska

tjänstemän drar in i en ny by för att genomföra registreringar

hämtar man ofta stora kontingenter straffarbetare.

Till olika typer av offentliga arbeten - hamn-, väg- och järn

vägsbyggen - kan befolkningen i området kommenderas ut för

tvångsarbete. Detta obligatoriska arbete är oavlönat. Även kvin

nor och barn förs bort till vägarbete och fortfarande byggs en

stor del av de nya vägarna av just kvinnor.

Den viktigaste typen av tvångsarbete är kontraktsarbetet. Det

drabbar alla afrikaner som inte uppfyller de av regimen uppställ

da ytterst vaga kriterierna på att kunna försörja sig själv. En

afrikan måste ha haft arbete under minst sex månader föregående

år, han måste kunna leva av eget arbete, han måste ha betalt

skatt, han måste kunna försörja sin familj och kunna ge familjen

en hälsosam bostad. Uppfylls inte dessa krav blir tvångsarbete

aktuellt. Reglerna är så utformade att över 90 procent av afri

kanerna kan drabbas av tvångsarbete.

Tvångsarbetarna rekryteras av offentliga tjänstemän. I praktiken

sker ingen kontroll av om afrikanerna verkligen uppfyller kra

ven, utan en portugisisk lastbil kör in i en by, namnen på ut

tagna till kontraktsarbete läses upp. Det är sällan någon vågar

vägra följa med. Kontraktsarbetare utnyttjas både av offentliga

och privata företag. Det vanligaste arbetsfältet för tvångsarbe

tarna är de stora jordbruks farmerna. Kontraktsarbetet är i prin

cip avlönat. Den normala lönen för ett års kontraktsarbete är

l 000 escudos. Utbildning över grundnivån kostar för ett afri

kanskt barn ca 300 escudos i månaden.

Dessutom förekommer s k frivilligt arbete. Metoderna för rekry

tering även till frivilligt arbete är tämligen hårdhänta. De som

väljer att gå till frivilligt arbete gör det som regel därför att

de på så sätt slipper det oavlönade tvångsarbetet eller för att

de vill slippa att förflyttas långt från hemorten. Det frivilli

ga arbetet är ofta sämre betalt än kontraktsarbetet. Lönen ut-
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betalas ofta på ett sätt som binder arbetaren vid sin arbets

plats: arbetaren får ta ut varor i affären på plantagen. på så

sätt händer det ofta - eftersom priserna är höga och lönen låg 

att arbetaren när hans kontrakterade tid är slut står i skuld

till plantageägaren. Han tvingas då skriva på kontrakt för

ytterligare en period av frivilligt arbete.

Skillnaden mellan dessa olika typer av tvångsarbete finns fast

slagen i lagen. Under senare år har också ändringar gjorts för

att göra tvångsartetet något mer sIT,ak1igt för omvärlden. I prak

tiken torde dock ytterst få ändringar ha skett under de senaste

decennierna. Portugiserna värvar fortfarande arbetare på samma

sätt som tidigare och skiljer knappast på de olika typerna av

tvångsarbete.

Den portugisiske ämbetsmannen Henrique Galvao skrev 1947 i sin

kritiska rapport om läget i Angola om tvångsarbetet: "I några

avseenden är situationen allvarligare än den som är resultatet

av öppet slaveri. Under slavsystemet betraktades den köpta män

niskan, förvärvad som ett kreatur, som en tillgång för sin hus

bonde. Denne var intresserad av att hålla honom frisk och stark

på samma sätt som han brukade vårda sig om sin häst eller tjur.

I dag säljs inte längre infödingen - man hyr honom helt enkelt

av regeringen, fast han påstås ha en fri människas ställning.

Hans husbonde bryr sig inte om huruvida han blir sjuk eller dör,

så länge han bara fortsätter att arbeta så länge han lever • .•.

När han blir oförmögen att arbeta eller när han dör, kan husbon

den alltid begära att få en ny arbetare."

Under många år har bristen på kapital och möjligheter att exploa

tera naturtillgångarna i Angola ersatts aven hänsynslös exploa

tering av arbetskraften. Arbetskraft exporteras också i någon

omfattning från Angola till gruvor i norra Sydvästafrika.

Det är mot bakgrund av tvångsarbetet man måste se alla sociala

förhållanden i Angola. Befolkningstillväxten är låg. Det anses

av flera bedömare att Ango1as befolkning krympt under det portu

gisiska herraväldet. I dag är tillväxten 1,7 procent - mot om

kring 3 procent, som är en vanlig siffra i u-länderna.
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Barnadödligheten är stor. Några aktuella siffror går inte att få

fram. Galvao rapporterade 1947 en barnadödlighet på 60 procent.

Analfabetismen är den förmodligen högsta i Afrika. Alla till

gängliga siffror ligger på över 90 procents analfabetism. Detta

beror dels på det dåligt utbyggda skolväsendet. Skolan är i

princip treårig, men få skolor finns och ingen kontroll utövas

på skolgången. De som gjort den största utbildande insatsen är

den protestantiska missionen. Dess verksamhetsmöjligheter har

dock allt mer kringskurits under de senaste åren. I motsats till

i regimens skolor får barnen i de protestantiska skolorna lära

sig skriva och läsa även på bantu-språken. Regimen försöker hind

ra afrikanerna att kommunicera på sina egna språk.

Det väsentligaste hindret för skolgång är dock tvångsarbetet som

splittrar familjerna. När både mannen och kvinnan förs bort till

tvångsarbete - som regel mannen på straffarbete eller kontrakts

arbete och kvinnan på tvångsarbete på offentliga anläggningar 

följer barnen som regel kvinnan på hennes arbete. Barn över tio

år tas ut till tvångsarbete och någon regelbunden skolgång kan

därför inte ske.

Befolkningen uppdelas i "indfgenas" och "n!o-indfgenas". "IndI

genas" - infödingarna - är liksom icke-infödingarna portugisiska

medborgare, men endast de senare har något som liknar medborger

liga rättigheter. "Näo-indfgenas" är europeer, mulatter eller

assimilados. Den afrikan som talar flytande portugisiska, har

en viss ekonomisk ställning, har frigjort sig från stamkulturen

och har allmänna egenskaper som uppskattas av regimen kan få an

söka om att bli assimilado och får därvid betala en viss avgift.

Assimilados får inte besöka barer, restauranger, sjukhus o s v

som är reserverade för vita, men de har rösträtt och de behöver

- i motsats till de flesta afrikaner - inte betala speciella av

gifter för att deras barn skall få fortsätta i skolan.

Kravet på att en assimilado skall ha frigjort sig från stamkul

turen och vara uppskattad av regimen har gjort att ytterst få

assimilados finns utanför städerna och att assimilados ofta ses

med en viss misstänksamhet av befolkningen.
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Existensen av assimilados framhävs ofta av portugiserna som ett

bevis på deras uppfostrande och missionerande verksamhet. I An

gola i dag är dock bara ca en procent av befolkningen assimila

dos. Tecken tyder dock på att portugiserna efter kolonialkrigets

utbrott 1961 försöker öka antalet assimilados.

1961

1961 bröt upproret i Angola ut. I slutet av 1950-talet hade na

tionaliströrelserna blivit mer aktiva och börjat bygga ut under

jordiska organisationer i Angola. Portugiserna hade arresterat

flera av de främsta nationalistledarna.

I juni 1960 demonstrerade byarna Icolo och Bengo mot arreste

ringen av poeten och nationalisten Agostinho Neto. Neto prygla

des av den portugisiska milisen inför ögonen på byborna. Portu

giserna bestraffade demonstrationerna med att bränna byarna och

döda de flesta av männen.

De portugisiska invandrarna var skrämda av befrielsekampen i

Algeriet, av Mau Mau-upproret i Kenya och av Belgiska Kongos

självständighet den 30 juni 1960.

I slutet av 1960 och i början av 1961 visade kaffe- och bomulls

priserna en tendens att sjunka, vilket påverkade levnadsförhållan

dena för folket i norra Angola.

I början av februari 1961 väntades Henrique Galvao till Luanda

med det kapade portugisiska kryssningsfartyget Sancta Maria.

Galvao hade genomfört kapningen i ett förtvivlat försök att få

en regimförändring till stånd i Portugal och för att fästa värl

dens uppmärksamhet på förhållandena i Portugal och i kolonierna.

Den 4 februari attackerade mellan 200 och 500 människor tre

fängelser i Luanda. Syftet med aktionen, som var organiserad av

nationaliströrelsen MPLA, var att frigöra fängslade nationalist

ledare.
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Portugiserna svarade med terror. Den 5-6 februari dödades ca

3 000 afrikaner i Luanda. Några dagar senare genomfördes massak

rer på landsbygden. Allt detta skedde inför ögonen på den världs

press som samlats i Luanda i väntan på Galvao.

Attacken den 4 februari var delvis ett misslyckande. Nationalis

terna lyckades inte frigöra sina ledare och de hade uppenbart

inte räknat med den häftiga portugisiska motreaktionen. Samti

digt fäste aktionen världspressens uppmärksamhet på förhållan

dena i Angola.

Den 15 mars bröt upproret ut i hela norra Angola. Om det främst

varit de intellektuella och bildade afrikanerna och mulatterna

i Luanda som genomförde aktionen den 4 februari, var händelserna

kring den 15 mars ett rent bondeuppror. Det är oklart vad som

egentligen hände den 15 mars, men den vanligaste förklaringen är

att en strejk bland arbetarna på plantagen Primavera slogs ner

med våld av plantageägaren. Därefter spridde sig strejker och

oroligheter över hela norra Angola.

Den första dagen stupade 150 vita. Portugiserna reagerade skräck

slaget och ett massdödande startade. på mindre än två månader

dödades - enligt Observers Luanda-korrespondent - ca 20 000 afri

kaner. Man anser att 30 000 afrikaner dödades under det första

året kriget pågick.

Kriget var blodigt från båda håll. Uppenbart dödade rebellerna

åtskilliga assimilados och andra afrikaner som uppfattades som

samarbetsmän. Det mest omfattande våldet kom dock från portugi

serna. Upprepade lynchningar skedde i Luanda och andra större

städer. Terrorn utsträcktes till södra Angola - där inga fient

ligheter utbrutit. I maj inledde portugiserna terrorbombningar

över byar i norra Angola. Befolkningen flydde norrut - mot Kongo.

Under det första året beräknas över 150 000 angoleser ha flytt

till Kongo.

Portugiserna hade trott på sin egen myt om att man lyckats skapa

ett lyckligt, flerrasigt samhälle. Upproret 1961 blev därför en

chock. Den kanadensiske missionären Sid Gilchrist har i en bok
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betonat i hur hög grad den portugisiska motreaktionen tog sig

formen av rena pöbelupplopp. Portugisiska civila åkte ut i byar

na med klubbor och gevär och dÖdade urskiljningslöst.

Särskilt de protestantiska missionerna i norra Angola blev illa

ansatta av portugiserna. Protestantismen ansågs ha utbildat fle

ra av nationalistledarna och gjordes delvis skyldig till mars

händelserna. Missionsstationer brändes och på vissa stationer

dödades samtliga afrikaner. Flera vittnesmål berättar att den

portugisiska terrorn speciellt var inriktad på de utbildade

afrikaner som fanns på missionsstationerna. Alla kyrkliga möten

utom rena gudstjänster förbjöds.

Det är svårt att säga i hur hög grad händelserna den 15 maj var

planerade i förväg. De inföll samtidigt som FN debatterade den

angolesiska frågan och samtidigt som ledaren för nationalist

rörelsen UPA befann sig i FN för att lägga fram sin sak. UPA på

står själva att man planerat upproret och det står klart att man

planerat någon typ av resning - om det var tänkt att komma redan

i mars 1961 är dock mera osäkert. UPA etablerade dock snabbt ett

ledarskap i norra Angola, även om man inte på långt när hade

total kontroll över situationen.

Det tog två månader innan Portugal hunnit konsolidera sin situa

tion. I början av kriget flydde invandrarna från alla större

orter i norra Angola. Nationalisterna höll flera större orter

och kunde fritt börja bygga upp en organisation. Men redan i maj

kom truppförstärkningar och de portugisiska trupperna började gå

till motattack dels på marken och dels genom intensiva bomb

ningar.

Portugisernas skräckslagna inställning kan illustreras av vad

arm~ministern Mario Silvia sade till de trupper som avseglade

till Angola den 5 maj 1961: "Vi skall slåss mot vildar. Vi skall

slåss mot vilda djur - vilda djur som inte är portugiser, därför

att de lyder order från den internationella kommunismen. Vi står

ansikte mot ansikte mot ansikte med terrorister, som måste be

kämpas så som man bekämpar vilda djur."
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I oktober 1961 ansåg sig Angolas generalguvernör Augusto Venacio

Deslandes kunna uttala att kriget i Angola var "avslutat". Por

tugiserna gjorde därefter sitt bästa för att avskärma informa

tionen från Angola.

KRIGET

"I motsats till engelsmännen, fransmännen och belgarna, fann

portugiserna inte det mänskliga och ekonomiska priset för att

behålla ett kolonialt imperium alltför högt." så sammanfattar

den amerikanske sociologen och Angola-kännaren John Marcum kri

get i Angola. Kriget har pågått sedan 1961 med växlande intensi

tet.

Ärsskiftet 1961-62 försökte UPA en offensiv, som skulle leda

till kontroll över hela nordvästra Angola och till etablerandet

aven nationalistisk regering inne i landet. Denna offensiv miss

lyckades och UPA drog sig tillbaka till ett antal befriade zoner,

som man sedan dess använt som utgångspunkt för sin verksamhet.

UPA - eller FNLA som rörelsen numera heter - har sina befriade

områden främst i ett område nordöst om Luanda. Man torde vidare

ha en omfattande militär aktivitet i nordöstra Angola. Vidare

hävdar FNLA att man öppnat en ny front i sydöstra Angola.

MPLA torde ha sina befriade områden i östra Angola. 1964 öppnade

man en front i Cabinda - en angolesisk enklav norr om Kongoflo

den. Cabinda blev väsentligt, inte minst som träningsområde för

gerillan. I ett tal i juni 1968 i radion i Tanzania medgav dock

MPLA-ledaren Agostinho Neto att aktiviteterna minskat i Cabinda.

Orsaken är troligen en ökad portugisisk militär uppladdning för

att skydda oljefyndigheterna. 1966 öppnades den framgångsrika

östra fronten, utmed gränsen till Zambia. MPLA hävdar att rörel

sen nu har militära aktiviteter i så gott som hela Angola.

För att förstå det krig som pågår i Angola måste man hålla i

minnet att landet är mycket stort och mycket glest befolkat. An

gola är 1,2 miljoner kvadratkilometer stort. Detta innebär att
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landet är 14 gånger större än Portugal och ca 3 gånger så stort

som Sverige. Denna stora yta befolkas av drygt 5 miljoner män

niskor.

I norra Angola består terrängen av högt elefantgräs och relativt

små djungler och regnskogar. Norra och östra Angola är höglänt.

Terrängen ger stora möjligheter för gerillatrupper att gömma sig

och hålla sig undan under långa tider.

Det krig som förs är ett rent gerillakrig. Nationalisterna läg

ger sig i bakhåll för portugisiska transporter. De gör ett över

fall och drar sig tillbaka med erövrat material. Mera sällan

förekommer direkta sammanstötningar eller överfall på portugi

siska poster. Gerillan har främst lätta vapen. När kriget star

tade 1961 hade man spjut och mynningsladdare, nu har gerilla

rörelserna automatgevär och maskingevär. De flesta av nationa

listernas vapen torde ha erövrats från portugiserna.

Portugiserna har främst svarat med terrorbombningar. De bombar

de befriade områdena för att skrämma befolkningen och få den att

fly. Bombningarna torde dock inte vara speciellt framgångsrika.

I FNLA:s befriade zoner föreskriver lagarna att byar inte får

byggas - husen skall i stället spridas i djungeln så att de inte

utgör bombmål. Ett av de grövsta brotten är att tända eld på

dagen, eftersom röken kan vägleda de portugisiska planen. Som

regel leder endast en stig in till de djungler gerillan kontrol

lerar. Denna stig kontrolleras av nationalisterna. Om portugi

serna själva försöker hugga sig väg genom djungeln, är de ut

lämnade åt gerillans lokalkännedom.

Portugiserna har fått de flesta vapen genom NATO. Det rör sig

om engelska, amerikanska, belgiska och tyska vapen. Landet är

dock inte utrustat med de modernaste vapnen eller planen. Napalm

bomber och splitterbomber torde vara de vanligaste bomberna.

Dessutom använder sig portugiserna av kemiska medel för att för

störa grödan i de områden som kontrolleras av gerillan.

För att förstöra gerillans förbindelsevägar bränner portugiser

na ofta det höga elefantgräset. Så fort en portugisisk militär-
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grupp slår läger, bränner man gräset för att inte gerillan skall

kunna genomföra ett överraskande anfall.

Hela norra och östra Angola är präglat av kriget. Portugiserna

har dragit sig tillbaka till befästa stödjepunkter. T ex hade

staden Bembe före 1961 ca 12 000 invånare. l dag finns det bara

ett tiotal civila kvar. Den afrikanska befolkningen har i flera

områden samlats till s k säkra byar.

De flesta portugisiska transporter sker med flyg på grund av

risken för överfall. Transporter på landsväg sker i starkt be

väpnade militära kolonner.

Portugal har i dag närmare 100 000 soldater i Angola. Man har in

fört en fyraårig värnplikt. Till dessa soldater bör läggas ett

frivilligt civilförsvar, en militärt organiserad polis samt de

legotrupper som gruvbolagen i nordöstra Angola försörjer. En

stor del av Tshombes katangesiska legotrupper finns i dag kvar

i Angola.

Gerillarörelserna har som uttalat syfte att göra kriget så dyrt

för portugiserna att de av ekonomiska skäl måste börja förhandla.

r detta avseende har man otvivelaktigt kommit en bit på väg. Por

tugals militärutgifter uppgick 1960 till 28,7 procent av landets

budget. 1967 hade siffran stigit till 43 procent och den är nu

över 50 procent av budgeten.

UTLANDETS REAKTION

Protesterna mot kriget i Angola har så gott som endast tagit sig

verbala uttryck. FN:s resolutioner har avvisats med harm av den

portugisiska regimen, som hävdar att FN överträder sina befogen

heter.

Under Kennedy övergav USA för en tid sin tidigare starkt Portu

gal-vänliga hållning. r FN-debatten efter upproret 1961 stödde

USA en resolution som kritiserade Portugal. USA:s hållning var

sannolikt delvis påverkad av att Brasilien under presidenterna
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Quadros och Goulart visat en försiktig positiv hållning till na

tionalisterna i Angola. Kontakter mellan MPLA och Brasilien tor

de ha förekommit.

USA:s nya hållning väckte stor bitterhet i Portugal och man

startade en motoffensiv. PR-firman Selvage and Lee hyrdes av

Lissabon för att föra ut budskapet att rebellerna - främst UPA 

var stödda och finansierade från Moskva.

1962 svängde USA åter och slöt upp bland Portugals försvarare

tillsammans med Frankrike och England. Avgörande för denna kurs

ändring torde ha varit Portugals spel om militärbaserna på Azo

rerna. Dean Acheson har karaktäriserat Azorerna "som de kanske

viktigaste baser USA någonstans har." Avtalet mellan Portugal

och USA om Azorerna gick ut den 31 december 1962. Portugal lät

då sprida ut rykten om att man inte tänkte förlänga avtalet.

Salazar vägrade i tidningsintervjuer att svara på frågor om en

förlängning av avtalet. Detta var en uppenbar påtryckning för

att få USA att stödja Portugal i Angola. När sedan det nya av

talet om Azorerna skulle förlängas vägrade Portugal att medge

ett nytt flerårsavtal. på så sätt har man kunnat upprätthålla

pressen på USA.

Samarbetet mellan Portugal, Sydafrika och Rhodesia har succesivt

intensifierats. För Sydafrika är det väsentligt att Portugal

lyckas avvärja en frigörelse för Angola och Mo~ambique. Ifall de

portugisiska kolonierna blev självständiga, skulle de kunna bli

baser för nationalisterna i Syd- och Sydvästafrika. Vidare gör

hotet om att FN skulle lyckas genomföra ett oljeembargo mot Syd

afrika att landet är angeläget om att kunna få leveranser från

de viktiga oljefyndigheterna i Angola.

Militära befälhavare i Angola, Mo~ambique, Rhodesia och Sydafri

ka träffas regelbundet. Sydafrikanska helikoptrar har satts in i

strider i södra Angola. En militärt betydelsefull väg mellan

Luanda och Johannesburg har nyligen öppnats.

I januari 1969 slöts ett avtal mellan Sydafrika och Portugal om

utbyggnad av Cunene-floden, som utgör gränsen mellan Sydväst-
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afrika och Angola. Kraftverksprojekt - som kommer att kosta 90

miljoner pund - skall finansieras av ett konsortium med sydafri

kanska, brittiska och västtyska intressen. Sydafrika har förbun

dit sig att bemanna en militärbas på angolesiskt område vid

Cunene. Syftet med projektet är - förutom att skaffa elkraft 

att bebygga det nu tämligen öde området kring Cunene. Stora grup

per portugisiska invandrare skall - enligt Lissabons planer 

flyttas till Cunene. Därigenom skall den sydvästafrikanska geril

lan SWAPO:s infiltationsvägar avstängas. Den sydafrikanske am

bassadören i Lissabon kommenterade Cunene-projektet med att be

skriva det som "en symbol för vänskapen mellan våra två länder i

södra Afrika."

En av de viktigaste orsakerna till att Rhodesia lyckats motstå

FN-sanktionerna är att Portugal hela tiden upprätthållit en in

tensiv handel med Rhodesia. Rhodesia har också en diplomatisk

representation i Lissabon. Vidare har rhodesisk milis fått ut

bildning i Portugal.

I ett tal i november 1968 berörde Caetano förhållandena mellan

Portugal, Rhodesia och Sydafrika: "på många punkter sammanfaller

ändå våra intressen i södra Afrika, eftersom vår övertygelse är

att framåtskridandet i detta område kräver den vite mannens när

varo, anpassad till och fäst vid den afrikanska jorden samt sam

mansluten med infödingarna. Därför kan vi inte vara likgiltiga

för Rhodesias öde."

FRAMVAXTEN AV MOTSTANDSRöRELSERNA

portugals kolonialhistoria är fylld av olika uppror som slagits

ner. Under hela 1900-talet fick Portugal i skilda omgångar rycka

ut och bekämpa upproriska grupper i Angola.

De forskare som gett sig i kast med att kartlägga uppkomsten av

motståndsrörelser i Angola före krigsutbrottet 1961 har haft ett

nästan omöjligt arbete. Rörelserna var ofta underjordiska. Några

papper finns knappast kvar. Ledarna fängslades av portugiserna.

De portugisiska myndigheterna lämnar inte ut de upplysningar de
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kan tänkas ha.

1920 startades Liga Africana - en reformistisk och konstitutio

nell rörelse, som arbetade för frigörelse av kolonierna. Denna

rörelse utvecklades under mellankrigstiden till andra rörelser.

Efter andra världskriget bildades den första massrörelsen för

afrikaner i Angola. Det var PLUA (Partido de Luta Unida dos

Africanos de Angola). 1956 ersattes denna rörelse av MPLA (Movi

mento Popular de Liberta~äo de Angola) .

Flera smärre organisationer uppgick senare i MPLA. 1959 arreste

rades flera av MPLA-ledarna och rörelsen gick under jorden. Hög

kvarteret förlades till Conacry i Guinea, men flyttades 1961

till Leopoldville (Kinshasa).

1954 startades i Leopoldville rörelsen UPNA (Uniäo dos Popula

~öes de Norte de Angola) under ledning av Eduardo Pinock. Rörel

sen hade sin förankring bland bönderna i norra Angola och främst

bland de utvandrade angoleserna i södra Kongo. Vissa tankar torde

ha funnits på att restaurera det gamla kungariket San Salvador,

som fortfarande formellt existerade i norra Angola. I och med

att rörelsen 1958 strök sin geografiska anknytning i namnet -

man bytte namn till UPA - och under den nye ordföranden Holden

Roberto satsade på att bli ett nationellt parti kom man dock i

konflikt med dem som stödde tanken på ett återuppr~ttande av

kungariket.

Formellt finns i dag ett 40-tal olika angolesiska nationalist

grupper. De flesta är icke-våldsgrupper som kan tänka sig olika

typer av förhandlingar och samarbete med Portugal. Det överväl

digande flertalet av dessa grupper existerar endast på papperet.

Här skall endast beröras de tre grupper som har kunnat bedriva

en aktivitet inne i Angola: MPLA, FNLA (UPA) och UNITA.

MPLA

Amerikanen John Marcum beskriver MPLA - med vad han själv kallar

en förenkling - som "stadsförankrat, ideologiskt och flerrasigt".



FNLA:s sjukhus i Franquetti utanför Kinshasa i Kongo. Sjukhuset

är avsett för Angola-flyktingar.

Allt bombsplitter tas tillvara. Här tillverkas kokkärl aven

ganunal bomb.



Nationaliströrelserna har ut

bildat sjukvårdare för att

hjälpa befolkningen. Förutom

skador efter bomber är anemi

och andra bristsjukdomar,

malaria och gula febern van

liga. Bristen på medicin är

svåre

En FNLA-soldat i norra Angola.

Vapnet är erövrat från portu

giserna.
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Detta sätts i motsats till FNLA som enligt Marcum är "lands

bygdsförankrat, pragmatiskt och rent afrikanskt". Marcums be

skrivning är förenklad och beskriver främst läget kring 1962.

I dag torde MPLA åtskilligt ha vidgat sin bas från de intellek

tuella assimilados och mulatter, som utgjorde rörelsens bas vid

attacken i Luanda i februari 1961.

I början av 1960-talet återkom tanken på förhandlingar med Por

tugal ofta i MPLA:s yttre framträdanden. Senare har detta ele

ment trängts tillbaka av behovet av att markera vikten av den

väpnade kampen.

1962 lyckades Agostinho Neto fly ur sin portugisiska fångenskap.

Neto som är född 1922 och är en framstående poet, hade under sin

fängelsetid blivit legendarisk. Han var under fängelsetiden he

derspresident i MPLA. När han 1962 återkom till Leopoldville

gjorde han anspråk på det faktiska presidentskapet och den dit

tillsvarande presidenten Mario de Andrade trädde tillbaka. En

av orsakerna till presidentskiftet anses också ha varit att rörel

sen vill minska intrycket av att den främst leddes av mulatter

som Andrade.

1963 genomgick MPLA en politisk kris. Den kongolesiska regeringen

tog bestämd ställning för Holden Robertos FNLA och MPLA blev ut

körda ur Kinshasa och fick lov att förlägga sitt högkvarter till

Brazzaville. Konflikter uppstod mellan å ena sidan dem som direkt

arbetade med krigsförberedelser och å andra sidan de politiska

ledarna i exil. Vidare påverkades MPLA något av konflikten Kina

Sovjet. Den Kina-orienterade Viratio da Cruz lämnade MPLA och

anslöt sig till FNLA. Han kom dock aldrig att spela någon väsent

lig roll i FNLA och är numera bosatt i Peking. Afrikakännaren

Gerard Chaliand hävdar att "MPLA under åren 1962-64 inte gjorde

mycket i den antikoloniala kampen."

1964 hade dock Agostinho Neto lyckats konsolidera rörelsen och

genomföra en reorganisation. Strävan har sedan dess varit att

skapa en rörelse som främst arbetar inne i landet och som har så

bred folklig förankring som möjligt.
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1964 öppnades den viktiga Cabindafronten och några år senare öst

fronten utmed gränsen till Zambia. De befriade zonerna som MPLA

kontrollerar har stor lokal självstyrelse och väljer själva sina

ledare.

MPLA är en socialistisk organisation. Kritik mot utländsk domi

nans och exploatering återkommer ofta i MPLA:s uttalanden. Sam

tidigt är ledningen noggrann med att poängtera att MPLA inte är

en kommunistisk organisation, utan är organiserad på bred bas.

I den portugisiska propagandan framställs MPLA konsekvent som

Moskva-styrt. Det är också riktigt att MPLA har tämligen goda

kontakter med öststaterna och förmodligen mottar viss materiell

hjälp från östeuropeiska stater. Det förefaller däremot mindre

troligt att främmande makter skulle ha något inflytande på den

politik MPLA för. MPLA får ett omfattande stöd från den s k

Casablanca-gruppens stater - främst Algeriet, Guinea, Kongo

Brazzaville och Tanzania. Rörelsens huvudkontor ligger i Brazza

ville, Lusaka och Dar es Salaam. MPLA utgår från Zambia för att

nå sin viktiga östra front.

MPLA bedriver ett omfattande samarbete med de övriga stora be

frielserörelserna i södra Afrika: FRELIMO, ANC, SWAPO och ZANU

samt med PAIGC i Guinea-Bissau. Sedan 1964 ger OAU:s befrielse

kommitte ett omfattande stöd till MPLA.

MPLA har en speciell medicinsk hjälporganisation (SAM), en fack

föreningsrörelse (UNTA), en kvinnoorganisation (OMA) samt en

ungdomsorganisation (JMPLA).

FNLA

FNLA bildades 1962 genom en sammanslagning av det tidigare nämnda

UPA med det mindre partiet PDA (Partido Democratico de Angola).

UPA är den helt dominerande parten i koalitionen. PDA:s ordföran

de Emmanuel Kunzika är vice-president i FNLA, men när Holden Ro

berto är borta från Kinshasa är det UPA-mannen Jonny Eduardo som

är agerande president. Inne i de befriade zonerna råder som regel
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personalunion mellan FNLA och UPA.

Tanken hade varit att man efter en militär offensiv i norra An

gola skulle kunna bilda en provisorisk regering inne i landet

1962. Denna offensiv misslyckades och i stället bildade FNLA

1962 Governo Revolucionario de Angola no Exilo (GRAE) med säte i

Kinshasa. GRAE är uppbyggd i departement som en regering och gör

anspråk på att få bli betraktad som en sådan. Förebilden till

bildandet av GRAE torde ha varit FLN:s provisoriska regering i

Tunis. GRAE erkändes 1963 av OAU och av de flesta afrikanska sta

terna i den s k Monrovia-gruppen. I dag har dock GRAE slutat att

betraktas som en exilregering av OAU som också upprätthåller in

tima kontakter med MPLA.

I Kongo-Kinshasa finns - enligt FN:s flyktingkommissariat ca

en halv miljon angolesiska flyktingar. Till detta kommer åtskil

liga hundra tusen emigrerade angoleser. De angolesiska flyktingar

na har fått jord av den kongolesiska regeringen och lider ingen

större materiell nöd. Emigranterna och flyktingarna ger FNLA

stora ekonomiska bidrag. GRAE har av den kongolesiska regeringen

fått rätt att företräda de angolesiska flyktingarna i Kongo.

Flyktingbyarna utefter gränsen till Angola är utgångspunkten för

gerillans aktioner i norra Angola.

Regimen i Kongo-Kinshasa har upplåtit tre baser åt FNLA. Den mest

kända är Kinkuzu-basen söder om Kinshasa. 1967 öppnades en ny bas

i Katanga.

FNLA var från början dominerad av Bakongo-folket i norra Angola.

I dag finns representanter för alla större stammar på ledande

poster inom rörelsen. I och med den nya Katanga-basen har ett

stort tillskott kommit från Chokwe-stammen i nordöst.

FNLA:s ledare Holden Roberto är född 1923 utanför staden San Sal

vador i norra Angola. Han uppfostrades i en brittisk mission i

Angola men har vistats i exil större delen av sitt liv. I slutet

av 1950-talet kom han i kontakt med Padmore, Nkrumah och Lumumba

och blev starkt influerad av panafrikanismen.
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FNLA är inte lika ideologiskt och politiskt medvetet som MPLA.

Man ser sig som en rörelse som skall befria Angola, men anser

att det efter befrielsen är folket som efter fria val skall få

forma det nya landets politik. Krav på jordreform, nationalise

ring av utländska företag samt satsning på utbildningsreformer

återkommer dock ofta i FNLA:s uttalanden.

I och med att Moise Tshombe kom till makten i Kongo 1964 började

en politisk kris för FNLA. Tshombe förbjöd så gott som helt

FNLA:s verksamhet i Kongo. Rörelsen kunde inte motta vapen uti

från och kunde endast i begränsad omfattning bedriva politisk

verksamhet i Kongo. Ett kuppförsök mot Roberto genomfördes 1965

aven av hans närmaste män, Alexander Taty. Kuppen var under

stödd av Tshombe och eventuellt också av den portugisiska säker

hetspolisen PIDE. Roberto lyckades återta makten i FNLA och Taty

tog tjänst i den portugisiska armen. Efter 1967 har rörelsen kon

soliderats.

1964 korn också brytningen mellan Roberto och Jonas Savimbi - ut

rikesminister i GRAE. Orsakerna till brytningen är oklar. Delvis

torde personliga skäl legat bakom, delvis kan den ha berott på

Savimbis ovilja att acceptera Viratzio da Cruz~ utbrytargrupp

från MPLA. Ett av skälen torde varit att Savimbi krävt öppnandet

aven Katanga-front, men att den kongolesiska regeringen sagt

nej till detta och Roberto känt sig tvingad att böja sig för den

kongolesiska regeringens vilja. savimbi anförde också själv som

skäl för brytningen att Roberto varit alltför USA-positiv. Sam

tidigt skedde brytningen vid ett tillfälle då Savimbi som repre

sentant för FNLA var på v"lg till Peking.

FNLA:s befriade zoner har stor självstyrelse. I varje zon finns

en FNLA-kommitte som väljs i direkta val av befolkningen i zoner

na. Militärhögkvarteret inne i landet avgör själv om militära

operationer.

FNLA får sitt väsentligaste stöd från Kongo och Tunisien. Även

Israel och Indien har under senare år utbildat militär personal

åt FNLA. Indiens traditionella stöd till frihetsrörelser mot

Portugal har sin grund i kriget mot Portugal om kolonin Goa.
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I början av 1960-talet beskylldes Roberto av Portugal för att

vara kommunist. 1964 tycktes detta i någon mån bevisas genom att

Roberto gjorde ett öppet närmande till öststaterna, kallade dem

de enda som kunde hjälpa Angolas folk. Detta utspel, som syftade

till att få ekonomisk hjälp, misslyckades dock.

I Economist i början av 1969 hävdes att FNLA för stöd dels från

USA och dels från Kina. Ingetdera torde vara sant. FNLA har haft

vissa kontakter med Kina, men rörelsen hävdar själv att kontak

terna avbrutits på grund av alltför stora meningsskiljaktigheter.

När det gäller USA finns det hos FNLA-ledningen en uppenbar

bitterhet mot USA på grund av stödet åt Portugal genom NATO.

Samtidigt får FNLA sitt viktigaste materiella stöd genom den

kongolesiska regeringen. Eftersom den kongolesiska regeringen

får ett mycket omfattande ekonomiskt bistånd av USA, kan det

vara rimligt att förmoda att stödet till FNLA inte sker mot

USA:s uttalade vilja.

FNLA har en speciell organisation för flyktinghjälp och hälso

vård (SARA) och har ett speciellt sjukhus utanför Kinshasa. Man

har en fackförenings rörelse (LGTA), en ungdomsorganisation

(JUPA) och en kvinnoorganisation (AMA), som inne i de befriade

zonerna har till uppgift att förse gerillan med mat.

UNITA

UNITA (Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola) bil

dades sålunda 1964 som en utbrytning av FNLA. Dess ledare Jonas

Savimbi är från den sydliga umbundostammen och rörelsen torde

ha sin främsta förankring i södra Angola.

Fram till 1966 hade UNITA sitt högkvarter i Lusaka i Zambia.

1966 genomförde UNITA ett attentat mot Benguelajärnvägen som går

från Zambia till hamnstaden Benguela i Angola. Järnvägen är

central för Zambias möjligheter att kunna exportera sin koppar

och president Kaunda reagerade genom att avstänga UNITA från

vidare verksamhet i Zambia.
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UNITA har aldrig fått hjälp med vapen utifrån och torde ha endast

en tämligen primitiv beväpning. I och med att rörelsen inte - i

motsats till MPLA och FNLA - kan utgå från ett annat lands terri

torium, torde den i dag ha mycket stora svårigheter.

Politiskt har UNITA vid några tillfällen försökt närma sig en

Kina-vänlig linje. Rörelsens representanter brukar beskriva Nye

reres Tanzania som ett efterföljansvärt exempel.

SPLITTRINGENS PROBLEM

Motsättningarna mellan de tre rörelserna i Angola är stora. UNITA

vill ofta framstå som den rörelse som vill skapa en enad front.

Krav på detta förenas dock ofta med skarpa anklagelser mot FNLA

och MPLA. Dessa båda rörelser svarar med att helt nonchalera

existensen av UNITA.

FNLA och MPLA riktar mycket kraftiga beskyllningar mot varandra.

MPLA påstår att Roberto är köpt av USA, att han vill låta döda

alla mulatter och alla katoliker. FNLA svarar med att man inte

vill gå i svaromål med en rörelse som inte har någon som helst

aktivitet innanför Angolas gränser.

Denna typ av uppenbart orimliga beskyllningar har för omvärlden

skapat en bild av hopplöshet i frihetskampen. Rörelserna gör

också delvis anspråk på samma områden. Såväl MPLA som FNLA häv

dar att de har kontroll över området nordöst om Luanda samt över

ett område i nordöstra Angola. Såväl UNITA som MPLA påstår att

de kontrollerar ett område i sydöstra Angola. Nu bör man hålla

i minnet att Angola är så stort och så glest befolkat att två

motståndsrörelser kan ha aktivitet i samma region utan att nöd

vändigtvis stöta ihop. Vissa av påståendena får också tillskri

vas en vilja att visa på framgångar.

Utländska journalister har kunnat besöka FNLA:s områden i norra

Angola och MPLA:s zoner i östra delen av landet. I norra Angola

har FNLA ett övertag i och med att regeringen i Kongo-Kinshasa

endast tillåter FNLA att agera från sitt territorium. En liknan-
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de situation råder för MPLA i Zambia.

1962 inleddes allvarliga förhandlingar mellan FNLA och MPLA.

Agostinho Neto hade just återvänt från det portugisiska fängel

set med stor prestige. MPLA-delegationen lät dock alltför tidigt

släppa ut rykten till pressen om att förhandlingarna hade rotts

i land. När FNLA protesterade mot detta, svarade MPLA med att

återupprepa beskyllningarna mot FNLA för sekterism och tribalism.

En observatör som den tidigare nämnde John Marcum anser att det

i praktiken är FNLA som i sista hand satt sig emot ett mer långt

gående samarbete mellan rörelserna. FNLA skall ha varit negativt

av rädsla för att de universitetsutbildade och välskolade ledar

na i MPLA skulle ta över det bondebaserade FNLA.

Den långvariga splittringen mellan rörelserna har under de sista

åren lett till ett starkare betonande av de ideologiska skilje

linjerna mellan det mer socialistiska MPLA och det mer pragma

tiska FNLA.
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AFRIKANSKA PARTIER OCH RÖRELSER I ANGOLA

Huvud
kvarter

Ordförande Andra
ledare

Movimento Popular de Liber
ta~äo de Angola (MPLA)

Uniäo Nacional para a
Independencia Total de
Angola (UNITA)

Governo Revolucionario de
Angola no Exilo - Frente
Nacional de Liberta9äo
(GRAE-FNLA) består av

l) Uniäo dos Popula9öes de
Angola (UPA)

2) Partido Democratico
Angolano (PDA)

3) MPLA/da Cruz

Brazza
ville

Lusaka

Kinshasa

Agostinho
Neto

Jonas
Savirnbi

Holden
Roberto

Emmanuel
Kunzika

Viriato
da Cruz

vice ordf.:
Domingo
Francisco
da Silva

vice ordf.:
Smart
Chata

vice ordf.:
Rosario
Neto

vice ordf.:
Pedro
Gadimpovi

vice ordf.:
Matias
Migueis (?)

Front Patriotique pour l'Independance du Kongo dit Portugais
(FPIKP) består av följande Bakongo-grupper:

l) Ngwizani a Kongo (Ngwizako)
2) Nto-Bako
3) Parti Progressiste Africain (PPA)
4) Rassarnblement des Chef Couturniers du Kongo Portugais (RCCKP)
5) Union Progressiste de Nso en Angola

Conselho do Povo Angolano (CPA) består av:

l) Uniao Nacional Angolano (UNA)
2) Partido Nacional Africano (PNA)
3) Comite Unidade Nacional Angolano (CUNA)
4) Movimento Nacional Angolano (MNA)
5) Union General des TravailIeurs Angolais (UGTA)

Källa: Södra Afrika. Nr 2-3, november 1968. Lund 1968.
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övrigt på svenska:

Andersson, Perry, Portugal och kolonialismens sammanbrott.

Stockholm 1964.

Ehnmark, Anders, & Wästberg, Per, Angola/Morambique. Malmö 1962.
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