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s V E N S K S K O L I N S A T S I R H O D E S I A

av

Holger Benettsson.

Inledning

I den efterföljande framställningen görs ett försök att inom ett be
gränsat utrymme teckna framväxten av ett skolsystem för Rhodesias
afrikanska befolkning och de aktuella problemen inom detta skolsystem.
Mot denna bakgrund ges en kort redogörelse för det skolarbete, som
utförts av Svenska Kyrkans Mission och som resulterat i att i södra
delen av Rhodesia ett skolsystem byggts upp, som nu ger utbildning
på primärskolestadiet åt ca 90% av barnen i det berörda området och
som utgör ca 5% av hela det afrikanska skolsystemet i Rhodesia -
från bottenskolan till Form IV i sekundärskolan. Vidare berörs den
integrering i det afrikanska samhället, som genomförts beträffande
denna svenska skolinsats i Rhodesia.

Beträffande skolsystemet användes följande terminologi:

a. bottenskola eller primärskola, som kallas

(i) Lower Primary Schools (L.P.S.) och som omfattar 5 klasser:
Grade 1 - 5

(ii) Upper Primary Schools (U.P.S.) och som omfattar 3 klasser:
Standard 4 - 6. U.P.S. är en treårig överbyggnad på botten
skolan; de kallas Central Primary Schools (C.P.S.), om de
är internatskolor.

Anm. Den åttaåriga bottenskolan genomgår en omstrukturering till
sjuårig, varvid klasserna kommer att kallas: Grade 1 - 7.

b. sekundärskola, llsecondary schoolsIl, som omfattar Form I - VI.
Dessa skolor är uppdelade i tre grupper:

(i) Form I - II, som leder fram till Junior Certificate

(ii) Form III - IV, som leder fram till Cambridge School
Certificate

(iii) Form V - VI, som leder fram till Matriculation.

H o l g e r B e n e t t s s o n är sedan 1967 direktor för Svenska
Kyrkälls-iiiIIssi'önsstyrelse-r-Uppsåla. Han var afrikasekreterare i Svens
ka kyrkans mission 1958 - 1966 och tjänstgjorde under åren 1949 -
- 1958 i bl.a. skoladministrationen i Bukoba-området i Tanganyika.
Han har besökt Rhodesia 1958, 1961, 1962, 1963, 1965 och 1966. Bland
hans publikatiqner kan nämnas llProblemet Rhodesia ll i Afrikainstitu
tets skriftserie, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1966.



1., Historik över skolväsendElts utvec;kli~ i Rhodesia.

Undervisning för afrikaner började i Rhodesia genom missionärer, redan
innan de engelska invandrarna drog in i landet år 1890. År 1899 kom un
dervisningsväsendet under direkt regeringskontroll genom tillkomsten
aven skolstadga och genom inrättandet av ett undervisningsdepartement,
som handlade ärenden som gällde undervisningen för s8~tliga rasgrupper
i landet. Detta departements inspektörer administrerade de segregerade
skolsystemen för europeer, asiater, färgade och afrikaner. 1910 redo
visades 213 skolor för afrikaner. Eleverna i dessa skolor uppgick till
140652.

Det Brittiska sydafrikanska kompaniet, som förvaltade Rhodesia fram till
1923, tillsatte år 1910 en kommission med uppgift att dra upp riktlin
jerna för utbildningen av afrikanero Ett uttlande, som denna kommis
sion gjorde, är än idag lcännetecknande för rhodesianska regeringskret
sars inställning till lagstiftningen beträffande det afrikanska skol
systemet:

"Vi anser, att lagstiftningen i sociala frågor måste präglas av pater
nalism och att de·i det europeiska samhället självklara sanningarna om
undersåtarnas frihet, endast med reservation kan tillämpas med avseen
de på politiska frågor, som gäller den afrikanska befolkningen. Lagar
måste stiftas, som kräver lydnad för myndigheterna; trots att dessa
lagar tycks vara lika s j älvklara s om de regler, s om fastställBr rela·
tionerna mellan lärare och elever, är de emellertid nödvändiga, när
man har att göra med människor, som i moraliskt avseende är underut
vecklade."

Kommissionen föreslog, att den afrikanska undervisningen skulle vara
praktiskt inriktad. Utöver jordbruksutbildning rekommenderades under
visning i sådana yrken, där afrikanen kunde assistera europeiska yrkes
män, vars särställning skulle säkerställas. Kommissionen avstyrkte, att
afrikaner studerade i Europa eller Amerika; i stället rekommenderade
den, att afrikaner bedrev högre utbildning i Sydafrika. Härmed knäsat
tes en princip, som kännetecknat afrikansk undervisning i Rhodesia in i
modern tid. Det rhodesianska undervisningssystemet för afrikaner omfat
tade ända fram till 1939, då den första "secondary school" (sekundär
skola) öppnades, elementär skolundervisning, som omfattade några få
år, och viss yrkesutbildning, bL a. lärarutbildningo Högre utbildning
fick sökas utanför Rhodesias gränsero Flertalet av de äldre afrikaner,
som skaffat sig högre utbildning, har studerat i Sydafrika.

Det Brittiska sydafrikanska kompaniets huvl1dintresse var yrkesutbild
ning, eftersom afrikanens arbetsinsats var efterfrågad och inte hans
intellektuella kapaciteto Afrikanen däremot önskade direkt skolutbild
ning, då han såg, att europeerna för egen del i första hand värdesatte
sådan utbildning. Den debatt, som pågått i Rhodesia om den afrikanska
undervisningen, har haft sina poler i regeringens målsättning och afri
kanernas önskemål. Den praktiska utbildningen stod under många år i
förgrunden för regeringens målsättningo Under årens lopp fick denna ut
bildning olikartad utformning. Som exempel härpå kan nämnas Keigwins
industriplan av år 1920 och Jovntts utvecklingsplan år 1929. H.S. Keig
win var en "native commissioner ll , som genom byindustrier avsåg' att om
gestalta livet i byarna, ge byborna nya arbetsvanor, ge dem utbildning
i traditionella handtverk och skapa nya inkomstmöjligheter för dem.
Planen hörde egentligen helllilla under departementet för afrikanska ären
den, men skoldepartementet blev indraget i implementeringen av planen,
då regeringen öppnade två skolor för utbildning av afrikanska instruk
törer för byindustrierna. Eleverna i dessa skolor begärde snart att få
inte bara yrkesutbildning utan även formell utbildning av samma omfatt
ning som i de bättre missionsskolorna" Därmed var debatten om den afri
kanska skolutbildningens inriktning på nytt aktualiseradQ Sedan Rhode-
sia år 1923 blivit en s k? sj koloni, tillsattes en ny



4"
kommission om afrikansk utbildning. Denna kommissions viktigaste:; re
kommendationer, som senare genomfördes var dels inrättandet av ett
särskilt departement för afrikansk undervisning och ett rådgivande or
gan, där representanter för regering och mission tillsamm~~s kunde råd
slå om undervisningsfrågor. Ända från 1899 hade regeringen genom kungö
relser ålagt missionerna att utbilda afrikanerna i enlighet med princi
per, som innebar, att de europeiska intressena säkerställdes" Före år
1928 gjorde missionerna punktinsatser för afrikanernas utbildning. Mis
sionernas skolprogram i Rhodesia - liksom i andra delar av Afrika 
kännetecknades av dålig planering, brist på koordinering av tillgäng
liga resurser och av begränsad förståelse för undervisningens speci
ella problem i Afrika. på initiativ av amerikanska missionsorganisa
tioner sändes i början av 1920-talet två undersökningskommissioner
till Afrika för att kartlägga den aktuella situationen på undervis
ningens område och för att ge rekommendationer för nya initiativ.
Phelps-Stokes kommissionernas rapporter blev av grundläggande bety
delse för den afrikanska undervisningens planering, framför allt i
de engelska besittningarna, och ledde till Le Zoute konferensen i Bel
gien år 1926, där riktlinjerna för missionernas kommande skolpolitik
skisserades.

Phelp-Stokes kommissionernas rapporter påverkade inte bara missionernas
planläggning av skolarbetet utan också den brittiska regeringens. I ett
brittiskt memorandum av år 1925, Education Policy in British Tropical
Africa, formulerades principer för den afrikanska undervisningen, som
bygger på Phelps-Stokes rapporter och som blev vägledande för fr8~tiden.

Bland de principer, som rekommenderades i detta memorandum, kom under
några år intresset i Rhodesia att inriktas på dG två, som hävdade, att
undervisningen måste anpassas efter de olika folkens mentalitet, anlag
\och traditioner och att undervisningen bör söka att stärka det som har
värde i de gamla trosföreställningarna. Keigwins industriplan kan sägas
vara en föregångare till en undervisning med deillla målsättning. När
1927 ett särskilt departement för afrikansk undervisning inrättades,
fick detta departement som sin ledare Harold Jowitt, som sökte genom
föra ett undervisningssystem, anpassat efter mentaliteten, anlagen och
traditionerna hos Rhodesias afrikanska befolkning. Systemet hade viss
framgång i börj an men Ewskrevs år -1934. Det afrikanska skolsystemet
har därefter mer och mer blivit en kopia av det engelska skolsystemet,
vilket bIoa. medfört, att den formella utbildningen kommit i förgrun
den, medan yrkesutbildningen fått en undanskymd plats Det slaviska
beroendet av den engelska förebilden kan ta sig groteska uttryck. För
några månader sedan besökte jag en skola i Rhodesia, där eleverna fått
göra bl.a. följande anteckningar under en historielektion: liVern påbjöd
att den hadrianska muren skulle byggas. Hur lång var muren? Hur hög var
muren? Hur bred var muren?!! Svaren var angivna i engelska mått f-r~n

miles till tum",

Genom inrättandet av ett särskilt departenwnt för afrikansk undervis
ning nådd8s en viss likformighet beträffande undervisningen i missio-
nernas skolor. Missionerna fick i med de principer, som dragits
upp i Le Zoute mellan representanter för missionsorganisationer och ko
loniaIregeringar, a,nsvar för huvudparten av skolsystemet och erhöll
statsbidrag från regeringen. Dessa statsbi var emellertid betydligt
lägre än missionernas snmm::mlagda ekonomiska insatser Först 1947, då
regeringen iklädde sig det ekonomiska ansvaret för samtliga lärarlöner,
började regeringens ekonomiska åtaganden övers missionernas Enligt
statistiska upp er för år 1 bidrog missionerna med 36% av de lö-

utgifterna för skolor under missionernas kontroll, statsbiu~c,svu

utgjorde 57% och elevernas föräldrar bidrog med 1965 drevs 3.084
skolor av missionerna. Det s antalet skolor utgj orde 3 461
Av 3 099 bottenskolor var 2 917 missionsskolor, av l!communi ty schoolsl!
drev missionerna ,av 6 skolor för blinda och döva 4-, av 7 sskolor
4, av 75 sekundärskolor 61, [W 9 hushållsskolor alla och av 42 lärarse-
minarier drev missionerna Av de 663 371 elever, som var inskrivna
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i dessa skolor, gick 550.876 i missionsskolor. Trots att missionerna
har det direkta ansvaret för den större delen av Rhodesias skolsystem
för den afrikanska befolkningen, är det ändå regeringen som avgör un
dervisningens inriktning och omfattning. Visserligen finns ett rådgivan
de organ, där missionerna är representerade, men regeringen tar inte
alltför stor hänsyn till de synpunkter, som framföres från missionernas
sida. En välorganiserad insats från missionerna inom detta rådgivande
organ skulle antagligen ha medfört, att de planer, som nu är under
förberedelse (se nedan sid. 8 - 11 ), hade fått en annan utformning
eller inte alls framförts. Enligt min bedömning utgör JJissionernas sva
ga tryck på regeringen i undervisningsfrågor en av orsakerna till att
Rhodesias afrikaner nu står inför en rhodesiansk variant av "Bantu
Education ll

• Missionernas motstånd är emellertid i tilltagande.

För tio år sedan tycktes Rhodesias skolpolitik för afrikilller stå inför
en ny fas genom den femårsplan, som Rhodesias dåvarande premiärminister,
Garfield Todd, år 1956 införde och vars principer varit bestämmande för
den fortsatta utbyggnaden av skolsystemet efter år 1961. Denna plan
syftar till:

a)

b)

c)

d)

att på landsbygden ge alla barn femårig bottenskola

att på landsbygden årligen öppna 30 nya skolor som en tre
årig överbyggnad på bottenskolan

att i städerna ge alla barn åttaårig bottenskola

att vid femårsplanens slut ha 420.000 barn inskrivna i
skolorna, där 6.300 väl utbildade och 3.600 mindre väl
utbildade lärare skulle undervisa.

Detta skolsysten har nu nått en sådan omfattning, att antalet elever,
som lilinnar bottenskolans sista klass, på åtta år har mer än tredubb
lats (1958: 9.500 elever; 1965: 30.000 elever). En omfattande utbygg
nad av sekundärskolans fyra första klasser har blivit en följd av den
na utveckling.

Form I

11 IV

1958

3.010 elever

379 11

1963

3.407 elever

386 II

1965

5 478 elever

876 11

1967 beräknas eleverna i Form IV ha nått ett antal av 1.200. Undervis
n.ingspyramiden har alltfort en mycket smal topp. Statistiken för år
1965 redovisar ca 120.000 elever i bottenskolans första klass men en
dast 56 elever i seIDAndärskolans avgångsklass - Form VI. Hittills har
endast två skolor fört fram till Form VI, men antalet fullständiga
sekundärskolor ko@ner att ökas med en år 1967 och med ytterligare två
under 1968.

År 1965 kvalificerade sig 40 studenter för studier vid universitetet
Vid Salisbury universitet J som började sin verksamhet år 1957 och där
undervisningen är integrerad kan också inträde vinnas från Form IV
på vissa villkor. Undervisningen vht universj. tetet inte under
departementet för afrikansk undervi När en afrikan har slussats
genom hela det afrikanska emet, hD,r han därmed genangått en
Il civilisationsprocess", som honom till studier på samma vill-
kor, som gäller för europ6er~

Den filosofi, som ligger bakom det rhodesianska eInet för afrika-
ner, blottläggs av ett uttalande, som Rhodesias underviQu~ubc,,~u.u~"Q

riuD gjorde den 28 oktober 1 5 och där det bl~ao heter:
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"Den större delen av den undervisning, son Rhodesia ger åt afrikanska
barn, ligger på bottenskolestadiet. Varför? Efterson vi tror, att ett
minimum av undervisning måste ges till ett så stort antal som Böjligt
inte en fullständig utbildning åt ett fåtal på bekostnad av den stora
mängden av den återstående befolkningen. Detta är i själva verket den
fundamentala skillnaden uellan den politik, sora tilläLlpas i Rhodesia,
jämfört med den som praktiseras av andra stater i Afrika, som tidigare
varit kolonier. Resultatet är lätt att notera. De, som får förmåner i
staterna i norr, har skaffat sig positioner, som kännetecknas av social
ställning, prestige och överflöd, medan den stora massan av människor
får nöja sig Ded en primitiv levnadsstandard. Vi i Rhodesia tror, att
det är alldeles fel att på detta sätt ge nsgra få en utbildning, sou
lyfter dem ut ur den alluänna ougivningen, av vilka de är en del. Vi
tror på höjandet av hela befolkningen. Trots att detta är en lång och
utdragen process, tillförsäkrar den en större känsla av ansvar och en
vidare förståelse och kunskap om undervisningens värde bland breda
skikt av hela befolkningen.l!

Strukturen i denna undervisningspolitik visar stora likheter w.ed den,
som Belgien tillämpade i Kongo: en bred folkundervisning, son är insatt
i en civiliseringsprocess men sow. inte planerats mot bakgrund av sam
hällets behov av utbildad arbetskraft. Dr Robert Birley, sow. fick i
uppdrag att undersöka anledningarna till de deDonstrationer, sow. ägde
rum vid Salisbury universitet i mars 1966, froLfuåller visserligen i
sin rapport, att de som har ansvar för universi te-t;et måste beakta "inte
så mycket de svårigheter, som är en följd av strukturen av det samhälle
i vilket det nu ingår, utan fastmer det framtida saDhällets struktur.
Jag kan inte förstå, hur någon knn ge sitt stöd åt University College
of Rhodesia som den mångrasiga institution den nu är, som inte tror,
att Rhodesia inte skulle vara på väg Dat skapandet aven rnångrasig
sat. 1l Frågan är emellertid, om Hhodesia är på väg att bli en mångrQ,sig
stat. Ian SlJith gjorde den 27 jnnunri 1967 ett uttalande, som har tol
kats som ett förebud 01.1 att Rhodesia kOrJner att tillämpa Ilseparate
development". I sitt anförande berörde han det Ilidealall regeringssyste
met för Rhodesia och sade bl.a.:

"Jag tror, att det ideal SOlJ. vi strävar ofter är ett system, sow. er
känner våra olika saml1ällstyper och ger säkerhets garantier, som möjlig
gör för de olika sanmällstyperna att leva efter deras egna önskningar
under tillräckligt skydd för deras fri- och rättigheter. 1I

De omfattande förändringnr på den nfrikanska undervisningens område,
som har annonserats, förefaller vara Der än led i en civiliseringspro
cess. Både planen för "community development 1l och 1966 års undervis
ningsplan tycks ha en segregerad stat i sikte.

Denna regeringens inriktning Dat ett segregerat sarahälIe möts av ett
tilltagande motstånd från missionernas sida vad planerna på den afri
kanska undervisningon beträffar. I det råetgivande organ, SOB ovan be
rörts, Central Advisory Board on African Education, har missionernas
representanter under de senaste åren framfört stark kritik mot den på
gående planeringen av den afrikanska undervisningen. Denna tilltagande
kritik började 1963 under debatten av planen 01'1 "CoIJIJ.unity Develop
ment 1l och har under de senaste åren tilltagit i styrka. Den nya under
visningsplanen, SOD publicerades år 1966 (se kapitlet: l!Den srll thska
regeringens progrEUJ. för afrikansk undervisning ll ), kOlliller att belasta
statsbudget(m beträffande undervisningskostnader Bed ytterligare
i 600.000 per statens kostnader för den afrikanska undervisningen
uppgick budgetåret 1965 1966 till i 6.600 300. Regeringen har medde
lat, att ~ 400 000 av kostnadsökningen p& ~ 600 000 kotiuJ.er att täckas
av staten, medan ~ 200.000 beräknas inflyta genom en registreringsav
gift, son alla elever inoD. hela det afrikanska skolsystemet årligen
skall betala l klartext detta, att förväntar sig,
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att Bissionerna skall driva in en skatt, SOD regeringen beslutat. En
ligt förslaget skulle ingen få börja ett nytt skolår, som inte hade
betalat denna registreringsavgift. ~lissionerna skulle alltså tvingas
avvisa "skatteskolkare" från sina skolor.

På denna punkt har nussionernas representanter i Central Advisory Board
meddelat, att Bissionerna inte kan samarbeta med regeringen, såvida
inte den afrikanska befolkningen är beredd att acceptera den föreslagna
avgiften. Samma krav har ställts beträffande "Colli1unity Development"
och förslaget orl att primärskolorna överföres på lokala myndigheter.
Undersökningar beträffande den afrikanska befolkningens inställning
till dessa frågor företas under första halvåret 1967 av de missioner
och kyrkor, som bedriver skolarbete i Rhodesia. Det bör beaktas, att
dessa organisationer själva genoDf'ör denna undersökning. Av tillgäng
lig information framgår, att den afrikanska befolkningen tycks betrak
ta regeringens förslag 01..'1 en registreringsavgift SOD ett försök från
regeringens sida att sätta upp den afrikanska befolkningen Dot de orga
nisationer, som bedriver skolarbeto. Indrivningen av registreringsav
giften skulle göra dessa organisationer impopulära. Därigenom skulle
vidare genomförandet av Il Communi t y Developnent" och överförandet av
prilnärskolorna på lokala myndigheter kunna underlättas. Den afrikanska
befolkningen tycks do ok vara medveten om att regeringen ytterst vill
försätta missionerna och kyrkorna i en sådan situation, att den kan
hävda, att Central Advisory Board inte längre har någon uppgift att
fylla. Detta rådgivande organ, som iir inskrivet i landets lwnstitution,
kunde då avlägsnas ur konstitutionen. Ur tidssynpunkt srum~anfaller

denna utveckling ued att regeringen har tillsatt en kODDission Bed upp
gift att utarbeta en ny konstitution för Rhodesia. På afrikanskt håll
tycks Ban vara uedveten ou att om Central Advisory Board skulle upphöra
att fungera, kOillIJer det konstitutionella skyddet mot en utveckling Dot
"Bantu Education ll att ha avlägsnats9 Missionernas och kyrkornas till
tagande uotstånd mot regeringens politik på den afrikanska undervis
ningens ouråde kODDer sent, Den kanske inte för sent.



2.. "CODI:l.unity developnent" och undervisningssystemet ..

Planerna på revolutionerande förändringar av adninistrationen i Rhodesia
avslöjades av undervisningsninistern, J. HOWTIan, vid ett saananträde
den 8 maj 1963 ned det rådgivande organet för afrikansk undervisning.

Whiteheads regering hade förberett den nya adninistrationsplanen genon
att år 1959 kalla en anerikansk sociolog, James W. Green, till Rhodesia
SOLl "CoLlDunity Development Advisor" till regeringen. Planen för "Com
munity development" - kOLlDunalt självstyre - har i huvuddrag utarbetats
av Green. Så som planen presenterades år 1963 skulle det kommunala
självstyret få följande utseende:

En kODIDUn kOLlDer att utgöras av den sociologiska grupp son ett hövdinge
område utgör. En sådan kor~un kommer att ledas av dess hövding och en
kommunalstyreIse. Dessa kommuner kommer att handlägga enklare frågor av
lokal karaktär. Flera kommuner bildar tillsar~ans ett distrikt, där det
ledande organet är "Local Governuent Authority" ellerllJouncil lt • Detta
råd består av tre representanter från varje hövdingeområde: hövdingen,
en av hövdingen utsedd representant och ett folkvalt ombud. Detta råd
skall ha följande tjänstemän: sekreterare, kassör och nöjligen en skol
inspektör. Dessa tre tjänstemän skall ha genomgått av regeringen fast
ställd utbildning. Varje råd har under sig olika kommitteer. En av des
sa koLlllitteer skall ha hand aD undervisningsfrågor och skall bestå av
tre medlemmar med rätt att adjungera ytterligare medlemmar.

Dessa råd skulle överta ansvaret för bottenskolan, varvid dessa skolor
överlämnades på det utvecklingsstadiuD de befinner sig på vid tiden för
överlämnandet ned det statsbidragsbelopp son dittills utgått. Råden skul
le vidare få ansvaret för ut byggande t av bottenskolan till åttaårig och
skulle själva svara för merkostnaderna för denna utbyggnad .. För att fi
nansiera denna utbyggnad skulle råden få beskattningsrätt.

Denna plan, som skulle ha genoDförts den l januari 1966, sköts på fram
tiden inför trycket av den opposition, son planen utsattes förft I de
uttalanden, som gjordes av kyrkor och nissioner om denna plan, framhölls
dels att planen som sådan inte motsvarade deDokratiska krav, efterson
endast 1/3 av medlemmarna i kOL~unernas råd skulle väljas, dels att den
ur undervisnings synpunkt var otillfredsställande .. Tecken tyder emeller
tid på att Rhodesias regering nu avser att genomföra planen för kommu
nalt självstyre, bl.a. pågår utbildning av de tjänstemän, som behövs
för de kommunala råden. Stora skattelättnader har också införts för
den afrikanska befolkningen på landsbygden, vilket bedöns innebära,
att beskattningsrätten skall överföras på lokala nyndigheter. När det
kommunala självstyret har genomförts, konner bottenskolorna att över
föras på kommunerna, d.v.s. att hövdingar och underhövdingar, som i de
flesta fall har mycket begränsad utbildning, skall få avgörande infly
tande på det lägre undervisningssystenet för den afrikanska ungdomen.

Regeringen har under år 1966 dragit upp ett trepunktsprogram för nya
primärskolor. Detta progran tvingar i viss utsträckning fram IlCoDIIlunity
development ll • Enligt detta program gäller nämligen följande för primär
skolans utbyggnad:

a) efter den 1 januari 1967 får endast kommunala nyndigheter öppna
nya prinärskolor i s.k. "underdeveloped areasII. Genom överenskom
melse med en mission eller kan eneIlertid de kommunala nyn
digheterna träffa en överenskommelse OD att de adDinistrativa upp-

erna för de nyöppnade skolorna handläggs av dessa
organisationer~

b) efter den 1 januari 1968
nya inom alla

öppna



c) efter den 1 januari 1969 får endast kommunala nyndigheter bygga
ut existerande primärskolor, som endast onfattar lågstadiet, till
fullständiga sjuåriga priflärskolor.

Detta trepuructsprogram för prinärskolan har en Dotsvarighet beträffande
sekundärskolan enligt vilken endast regeringen får öppna nya sekundär
skolor efter den 1 januari 1970.
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3. Den suithska regeringens prograw för afrikansk undervisning.

I april 1966 tillkännagav undervisningsministern, A.P. Smith, en tio
årsplan för den afrikanska undervisningen.

Enligt denna plan kommer skolsystemet att få följande utseende:

"bottenskola" (prinary school)
"fackskola" (junior secondo,ry school)
realskola och gyn-nasium (senior
secondary school)

omfattande klasserna 1 - 7
II Il 8 och 9

II ForD I - VI

Medan realskole- och g~anasiestadiernahar fått SaDDa utforDning SOD
tidigare, har bottenskolan redueerats från åttaårig till sjuårig. Tyd
ligen aVSer regeringen att bringa ner kostnaderna för undervisningen
i bottenskolan genaD att lärarkåren Dinskas ner. Redan under 1967 har
en reducering av antalet lärare genomförts. Antalet lärare i en skola
med klasserna l - 5 har sålunda minskats från 5 till 4. Lärare med
ofullständig lärareutbildning och gifta kvinnliga lärare har i första
hand friställts. Den nya bottenskolan skall vara helt genomförd från
år 1969. En helt ny skolforn utgör "fackskolanII , som skall ge förbere
dande yrkesutbildning. IIFackskolan" börjar genomföras år 1970 och skall
år 1974 ta emot 37,5% av de elever, som lämnar bottenskolan. 12,5% av
de elever, som genomgått bottenskolan skall vidare beredas möjlighet
att gå vidare till real- och gymnasiestadierna. År 1974 skall alltså
50% av alla elever från bottenskolans avgångsklass ges fortsatt utbild
ning. Återstoden skall enligt planen få möjligheter till korrespondens
kurser. Utbyggandet av real- och gymnasiestadierna fram till år 1971
innebär följande ökning av elevantalet:

1965 1966 1967 1968 1969 1970

Form I 5.422 6.400 6.500 7.000 7.700 9.300

II 3 720 4.900 5.900 6.300 6.400 7.100

III 1.255 L800 2 300 2.700 2.800 2.900

IV 876 L190 1.700 2.100 2.500 2.600

V 110 175 240 340 420 500

VI 56 105 160 220 310 390

Under den nya planeringsperioden beräknas i allt 300 11junior secondary
schools 11 byggas och 2 !lsenior secondary schoolsII per år från år 1970
och framöver. Hela lärarsystemet för skolorna under real- och gymna
siestaderna kommer att omstruktureras och lärarseminariernas antal att
reduceras från nuvarande 31 till 6 större institutioner.

Undervisningsministerns presentation av den nya undervisningsplanen
ger vid handen, att "communi ty development ll i någon form kommer att
tillämpas beträffande bottenskolan. Troligen kommer den rhodesianska
varianten av licommuni ty development ll att ingå som ett led i den nya
konstitution för Rhodesia, som håller på att utarbetas aven kommission,
som tillsattes i början av år 1967.

Det material, som undervisningsministern har presenterat, ger vissa
antydningar om de mycket omfattande kostnader, som den nya planen kom
mer att medföra med avseende på anläggnings- och driftskostnader. Det
framgår av ministerns framställning, att regeringen avser att överföra
inte oväsentliga delar av dessa kostnader på s.k. II vol untary agencies ll ,

alltså på missioner och kyrkor, som bedriver skolarbete i Rhodesia, på
elevernas föräldrar och på lokala myndigheter, vilket innebär den afri
kanska befolkningen För att planen skall kunna genomföras lägger de
planerande myndigheterna erst det ekonomiska ansvaret för planen



Il ..

på organisationer och enskilda, vars ekonomiska förutsättningar till
medverkan regeringen inte kan bedöma.. Här ligger en av de stora svag
heterna i tioårsplanen. En annan svaghet torde den nedskurna under~ns

ningstiden i bottenskolan innebära. När kursplaner utarbetats, bör man
kunna bedöma, om den förkortade undervisningstiden medför en sälli~ning

av kunskapsvolymen av sådan omfattning? att nuvarande examenskrav måste
devalveras. Den nya undervisningsplanen har genom fackskolan kopplat
samman utbildlungen med behovet av arbetskraft på olika områden. I den
kritik, som planen fått av den romersk-katolska kyran i Rhodesia, har
det därför påpekats, att planen implicerar så långtgående verkningar
på det rhodesianska samhället, att även andra ministerier än undervis
ningsministeriet måste dras in i plaJJ.eringen för att inga sociala orätt
visor skall uppstå, utan att i stället lika möjligheter och villkor
skall skapas för alla oavsett ras och att afrikanerna skall kunna or
ganiseras i fackföreningar, som inte tillämpar rasdiskriminering. Från
protestantiskt håll har visst intresse för fackskolan förmärkts, efter
som den syftar till att grundlägga ett visst yrkesintresse hos eleverna
i någon bestämd riktning. Undervisningssystemet har hittills lagt för
stor tonvikt på akademiska ämnen, medan yrkesutbildningen har varit ef
tersatt. Fackskolan betraktas därför som ett betydelsefullt alternativ 
11 0m det inte varit att den vita minoritetsregeringen i Salisbury här
med menar att efterlikna Sydafrikas Bantu Education. För Rhodesias del
kommer det alltså att betyda en mycket allvarlig skärpning av raslag
stiftningen och en mycket allvarlig kränkning av afrikanernas människo
värde. De vita kommer inom s i t t skolsystem att slussa igenom sina
barn till 'topp-platserna' i samhället, medan utbildningen aven andra
klassens samhällsmedborgare sätts i system med en modern lagstiftning
för afrikanen. Regeringens skolstyrelse kommer suveränt att behärska
'arbetsmarknaden', d .. v.s. utbilda afrikanerna till underordnade tjänster
och yrken i samhället och samtidigt hålla illi(örsporten för den intellek
tuella 'eliten' lika trång som förut."



4. Svenska Kyrkans Wussions insatser på skolans område i Rhodesia.

1903 upptog Svenska Kyrkans Mission (S~I) arbete i Rhodesia. Arbetet
fick fram till slutet av första världskriget rätt blygsam omfattning.
I begynnelseskedet dukade några av missionärerna under för malaria.

Efter första världskriget intensifierades insatserna, bl.a. påbörjades
skolarbete år 1920. I början rörde det sig om ett fåtal skolore Statis
tiken för år 1923 redovisar 1.178 elever. Större omfattning fick skol
arbetet 9 sedan Rhodesias regering år 1927 hade inrättat ett särskilt
ministerium för afrikansk undervisning. Härigenom tillfördes skolarbe
tet rätt omfattande statsbidrag.

I begynnelsestadiet koncentrerades insatsen till ett fåtal internat
skolor med huvudsakligen europeisk lärarpersonal. I dessa skolor fostra
des de första grupperna afrikaner, genom vilka intresset för formell
undervisning började gripa omkring sig bland karangafolket i Belingwe
distriktet för att senare spridas också till befolkningen i Gwanc1a
och Beit Bridge distrikten. utöver dessa internatskolor inrättades
skolor av libush-school"-typ, där afrikal1.8r med mycket klen utbildning
tjänstgjorde som lärare. Lärarfrågan var begynnelsestadiets stora pro
blem. Tillgången på svenska lärare var begränsad, varför internatsko
lorna under en lång tid var do enda skolor, som gav en mer kvalifice
rad undervisning. På grund av lärarnas fåtal, omfattade SKM:s skolsystem
endast några få sådana skolor. Lärarna vid skolorna av "bush-school"
typ sökte man ge bättre kvalifikationer genom fortbildningskurser.
Först då elever sändes till lärarseminarier, där statligt erkänd lärar
examen kunde avläggas, tillfördes SK1\1: s skolsystom en väl utbildad afri
kansk lärarkår. Härigenom skapades förutsättningarna för en utbyggnad
av skolsystemet och för en afrikanisering av lärarpersonalen även vid
internatskolorna.

Lärarutbildning - både av manlign och kvinnlign lärare - har av SKJVI
bedömts som en av de mer betydolsefulla uppgifterna inom skolväsendet.
Möjligheten att sända lärarkandidater till befintliga lärarseminarier
var begränsad. Denna begränsning häl1ll1lade utbyggandet av skolsystemet.
Mot slutet av 1930-talet växte kravet på fler skolor bland den afrikans~

ka befolkningen inom SIa~:s arbetsoDIråde. Är 1940 alltså under andra
världskriget, då det var svårt att överföra medel till Rhodesia och så
gott som omöjligt ':ltt sända ut lärare - öppnade SKM på sin huvudstation
Mnene ett eget lärarseminarium, där lärare för L.P.S. ~tbildas Skolan
är numera förlagd till Musume och har år 1958 tillförts en högre av
delning för utbildning av lärare för U.P.S. och C.P.S. Är 1966 tjänst
gjorde i det bottenskolesystem, som SN~ har byggt upp i Rhodesia, 723
lärare, varav flertalet har utbildnts i SKM:s lärarseminarier. 1965
började avvecklingen av det lägre lärarseminariet, där den sista klas
sen utexEffilinorades 1966. Avvecklingen av de lägre lärarsellinarierna
är första steget mot den koncentration av lärnrutbildningen, som ovan
berörts.

Den högre avdelningen vid Musume seTIrinnrium l~ol1ll1ler också att avvecklas.
Lärarutbildningen kODooer då att förflyttas till Bulawayo, där fem kyr
kor i Rhodesia, bland dem elen lutherska, konulier att bygga ett gemen
samt lärarseminarium för 400 elever. Skolan har kostnadsberäknats till
nära 6 milj~ kronor. Till den första byggnadsfasen, som är beräknad
till ca 3.5 milj. kronor har Svenska kyrkan genom Lutherhjälpen bidra
gi t med över 100 000: - Detta seminarium, som får nalDnet Uni ted College
of Education, beräknas börja sin verksamhet i januari 1968.

Döjliggjort
oriets

denna del av skolsys
av följande sta-

utbildningen av lärnre vid egna lärarsominarier har alltså
en utbyggnad av bottenskolan inom rnmen för
planering. Särskilt efter andrn världskriget har
temet genomgått en olm'attande ut , som
tistiska upp er:
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L.. P.S.: elever: C.. P.S.jU.P.S.: elever:

1946 101 7.527 4 629

1955 139 12.906 4 594

1959 138 16.913 10 1.261

1962 151 1[;.631 18 1.938

1966 164 20.872 34 3~313

Den europeiska lärarstaben vid dessa skolor har helt ersatts med afri
kanska lärare. 1955 tjänstgjorde 3 svenska lärare vid C.P.S., år 1962
ingen.

stor vikt har lagts vid undervisningen av flickor. I Rhodesia liksom
på andra håll i Afrika har undervisningen av flickor mötts av föga för
ståelse från fädernas sida. på 1920-talet gjorde SKM en pionjärinsats
i Rhodesia på flickundervisningens område. Därmed genombröts motståndet
på ett tidigt stadium mot undervisning av flickor. Av de 8.156 eleverna
i L.P.S. och C.P.S. år 1946 var 3.119 flickor eller 38% av eleverna.
Motsvarande siffra för 1962 var 42% och för 1966 48%. Vidare har SKM
i många år tilläGlpat samundervisning också på högstadiet inom botten
skolan, vilket inte alltid varit fallet på andra håll i Afrika.

Inom det område, där SKM har byggt upp 164 bottenskolor, varav 34 är
utbyggda med högstadiet, bor ca 1500000 - 200.000 människor. 20.872
elever i en femårig bottenskola innebär på en befolkning på bortåt
200.000, att ca 90% av barnen, som tillhör åldersgruppen 7 - 12 år
åtnjuter undervisning. Då skolgången är frivillig, bör ca 90% av alla
barn i skolåldern, som nu går i skola, vara ett rätt gott resultat.

Under de senaste åren har bottenskolans högstadium varit under snabb ut~

byggnad. 1966 läBnade 861 elever bottenskolans åttonde klass. 1967
kommer det att röra sig om ca 1.100 elever, 1968 mellan 1.200 och 1.300
elever. Ärligen byggs 2 - 4 skolor ut med högstadiet, vilket ger upp
emot 160 fler elever möjlighet att genongå hela bottenskolan.

För de 861 elever, sorl ·/966 avslutade den åttaåriga bottenskolan, fanns
175 platser i de realskolor, som ingår i det skolsystem, SOD SKJ1,I! byggt
upp. Det betyder, att 20% av eleverna gått vidare till real- och gymna
sieundervisning, vilJret är betydligt mer än vad som är målsättningen för
regeringens nya undervisningsplan.

Är 1954 öppnades den första ffsecondary school!!, Chegato, därefter följ
de Manana 1964 och Masase för flickor 1966. Dessa skolor hade 1966 till
sammans 330 elever. Realskolorna och gymnasierna har hittills - 1967 
utbyggts på följ ande sätt: Chegato oltlfattar Forn I och II i två paral
lellklasser och Forn III och IV i ellirla klasser, ManaDa Forn I och II
i två parallellklasser och Masase Form I och II i enkla klasser. De
närmaste utbyggnadsplanerna oItlfattar för Manar;l8.s del Fonl III och IV
i enkla klasser, varvid Form III beräknas öppnas 1968, och för Masases
del Form I och II i parallellklasser från 1969 och därefter Form III
och IV i ellida klasser.

Lärarstaben vid sekunc1ärskolorna ut s i ökande utsträckning av afri-
kanska lärare Genon stipendier i de flesta fall SIQvI befinner
sig 7 studenter för akac1el;liska studier i USA och vid universi teten i
Salisbury och Lesotho De förväntas efter fullbordade studier återvända
son lärare vid av de ovan närrrnda skolorna@ Av den europeiska stab,
som SKM erat, t j änstgör 7 son lärare vid selrundärskolorna. 2 lä-
rare har undervisningsuppgifter vid MUSVJlle lärarseDinarium. Av övrig
europeisk personal tjänst 4 lärare inon skolförvaltningen.



AdDinistrationen av SKlVI: s skolsysteD ligga' i lli:J.ncLc::.:'~~z, 011 skul
relse (Education Board), som har följande sacrmansättning: tre rekto
rer för de högre skolorna, en skolinspektör och fyra andra medleIJDar,
av vilka två skall vara lärare. En av skolstyrelsens medlecrmar utses
till skolsekretero.re. Han är llproj ektchef ll , skolstyrelsens ordförande
och kontaktnan Ded undervisningsministeriet - son sådan deltar han i
saIJDanträdena Ded African' Education Advisory Board. Det skolsysten,
son STI~ har byggt upp, är underställt undervisningsninisteriets kon
troll och inspektion. Undervisningen följer av detta ninisterium fast
ställda undervisningsplaner. Undervisningen inspekteras dels av under
visningsninisteriets inspektörer dels av egna inspektörer, som tillsät
tes av den ovan nämnda skolstyrelsen. Området inom vilket S~j arbetar
är indelat i skoldistrild, SOD :förestås av linanagers" , SOEl fungerar
både som skolinspektörer och överlärare. Son llnanagers ll tjänstgör svens
ka och afrikanska folkskollärare.

SKM:s skolsysten utgör - liksom alla andra skolinsatser, son görs av
" vo l untary agencies" - on integrerad del av Rhodesias skolsystem. Stats
bidrag utgår därför tilllärarlöner och har tidigare erhållits även
för skolDateriaI och byggnadskostnader. Statsbidragen har under de se
naste åren uppgått till över 2 milj. kronor per år, medan SK]~:s egna
kostnader för skolarbetet i Rhodesia har legat oLJkril1g 3/4 milj. kro
nor årligen.

på yrkesundervisningens område har SKM:s insatser följt de allmänna
tendenserna i undervisningsplanerna. Under vissa perioder har omfattan
de undervisning i praktiska ännen förnedlats både i prinärskolan och i
C.P. skolorna. Denna undervisning oDfattade utbildning i byggnads-,
sDides- och snickeriarbete och i jordbruk. Den huvudsakliga yrkesutbild~

ningen :for den nanliga ungdouen har under senare år endast oDfattat
lärarutbildning vid MusUIae seninarier. Denna utbildning står naturligt
vis öppen också för den kvinnliga ungdonen. Under den sista tiden har
här givits specialutbildning för undervisning av blinda barn. Dessa
barn sanmanförs inte till särskilda blindskolor utan får sin priDär
skoleundervisning tillsammans nod andra barn, detta för att underlätta
deras anpassning till salihället. Delllla undervisningsform kräver att ett
större antal lärare kan undervisa blinda barn inom ranen för den vanliga
undervisningen i en primärskola.

på yrkesutbildningens onråde för flickor har S~~ under 1940-ta1et öpp
nat två skolor: Thrnene sjuksköterskeskola år 1941, son ger en treårig
undersköterskeutbildning, och Masase henskola år 1946. Verks aLlhet en
vid den senare skolan är för närvarande nedlagd, eftersorl den undervis
ning som där gavs genon sanb_ällets utveckling på senare år kräver en
grundlig revidering. Dem rådande sociala och politiska situationen
försvårar utfornningen av yrkesutbildning för afrikanska flickor. Sedan
några år tillbaka har SKM planerat en hushållsskola i Bulawayo, son
skulle ge den kvinnliga ungdonen, son söker sig till storstaden, nöj
het att lära sig ett yrke och att klara storstadslivets påfrestningar,
uen ännu brottas nan på planeringssidan ned projektets utforr~~ing.

InaD raIaen för IIjunior see schools" (se sid 10) planeras nu två
fackskolor ned yrkesutbil för pojkar och cm för flickor, näDligen
en skola i anslutning till 3K1\11: s faru I1Inene, där undervi i
genskap och åkerbruk Ded boskapsskötsel skall ges, en skola i anslutning
till ett ODfattande bevattningsprojekt vid Shashe, gränsen till
Botswana, där jordbruksundervi skall förnedlas, och en skola
Masase , där den 118Iaskolans lok:cler skall användas för erl förbe-
redande hushållsskola. Vid av dessa nya skolor har det
f:r'ar:illiHlits av den sIwIstyrelse , son orrmännts oyan och son är c:msvari
för plane tet, at-t följ ande nåst beaktas, innan en fackskola
kan öppnas:

a) fullständigt och aktivt acc erande från sarrll~ällets sida av de



planerade skolorna.

b) fullständig och aktiv nedverkan från saDhällets sida beträffande
de elever, som genomgått fackskolorna.

c) både föräldrar och elever måste acceptera, att utbildningen vid
fackskolorna endast ger förberedande yrkesutbildninga

Skolstyrelsen ifråga är medveten om att denna förberedande yrkesutbild
ning är problenatisk, så länge s8xiliället inte bygger vidare på denna
förberedande yrkesutbildning och så länge ckt inte skapar arbetsnöjlig
heter för yrkesutbildad afrikansk ungdon.

För elever från sekundärskolor, särskilt för sådana elever som avlagt
Ccunbridge School Certificate, är utsikterna till arbetsnöjligheter
alltfort bättre. Skolstyrelsen föreslår därför, att under fenårsperio
den 1967 - 1971 följ Clncle utbyggnad nv c1em1a skolforn gonornöres:

a) Manaua Secondnry School utökClS med Forn III och IV i enkelklasser
under ären 1968 och 1969.

b) IVIasClse Secondary School utökas DeCt Forn I och II i parnllellklasser
under åren 1968 och 1969 och med Forn III och IV i erucelklasser under
ären 1970 och 1971.

c) en ny secondary school öppnas på ~uSUDe år 1968, då lärarutbild
ningen överförts till United College of Education i Bulawayo_ Musune
Secondary School utbyggs enligt förslaget ned Forn I och II i parallell
klasser under åren 1968 och 1969 och ned Forn III och IV i enkelklas
ser under åren 1970 och 1971.

Från år 1968 skulle de fyra secondary schools inOl:l detta skolsysten
förutoD de tre ovan näLlllda även Chegnto - lDlnna ta enot 280 elever
ligen i ForD I och från år 1971 föra froD 140 årligen till eXaDen för
erhållande av Canbridge School Certificate. Då 12,5% av eleverna i av
gångsklassen av den sjuåriga priniirskolan beräknas gå vidare till se-
kundärskolor, f9rutsätter dessa skolors inta@1ingskapncitet ett
underlag på ca 2.250 elever i priuärskolcms avgångsklass. När regering
ens tredje regel i det ovan berörda trepunktsprograLrr~et för priniirskolan
börjar tillänpas, torde potentiell kapacitet pi:\' ca 1 s 500 elever i pri
märskolans avgångsklass finnas inoLl det skolsyston, SOLl SKM har byggt
upp. De planerade selDlnc1ärskolornas kapacitet är alltså dinensionerac1
så att elever från andra prinärskolor - t.ex. sådana son öppnats av
kommunala syndigheter - skall kunna beredas fortsatt utbildning.

Kapitalkostnaderna för denna utbyggnad, inkluc1ernnde två fackskolor,
har beräknats till cc, 2.5 nilj s kronor. För dessa kostnm1er förväntas
inga statsbidrag från Rhodesia. För dessa skolor behövs en lärarstab på
40 - 50 lärare, varav de flesta Dåste ha avlngt akadeLllsk exaDen. Genon
den utbildning av afrikansk personal som torde endast ett tiotal
lärare från Sverige erfordras.

SKM ställs genom dessa utbyggnadsplaner inför stora åtaganden både Lled
avseende kapitalkostnader och tnader för europeisk per
sonal. Därtill kOmI.ler osäkerheten beträffande prinärskolesystenet. Pla
nen på llComnunity developnent ll är Lled avseende bottenskolornas över-
läLmande till kOLlC1unala ter ännu nycket vag. Skulle det visa
sig, att en skulle Dedföra cm p&taglig förs av
närskolan eller o>tt c1em1Et kODDe att adLunistrerns efter odenokratiska
principer, knn det bli nödvändi att , aD inte orna

e ras till skolor Enli tillgängliga
dana skolor påräkna stats , varför SIG\~ nåste räkna
subsidera bottenslwlesysteL1et med ca 2 Dilj kronor per
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5. Integrering av skolsystemet i det af~i~~ska samhället.

SKM har i sitt skolarbete haft som målsättning att så snart som mOJ
ligt integrera det skolsystem, som byggts upp i det afrikanska sam
hället.

på bottenskolestadiet har här en växelverkan mellan S~n och de lokala
afrikanska myndigheterna ägt rum. Det första initiativet till öppnandet
aven primärskola kommer oftast från folket självt. Om befolkningen i
en by önskar en skola, vänder sig hövdingen för området, eftersom han
är folkets traditionella ledare, till SKM och anhåller om att SKM -
som av regeringen erkänd skolorganisation - ordnar formaliteterna för
att en skola får öppnas. Dessa formaliteter omfattar bl.a. ansökan hos
de statliga myndigheterna om skoltomt, tillstånd att öppna en skola och
att erhålla statlig lön för lärare. Sedan tillstånd att öppna skola er
hållits, byggs skolan av hövdingen, de blivande skolbarnens föräldrar
och traktens befolkning. En byggnadskommitte tillsättes, som får till
uppgift att samla in de pengar, som behövs för byggenskapen och att
organisera arbetet. Uppförandet av skolbyggnader och lärarhus har ka
raktären av ett kOmL1Unalt självhjälpsprogram. För denna byggenskap ut
går inga statsbidrag eller anslag från SKM. Den befolkningsgrupp, som
önskar en skola, förväntas mobilisera så stort intresse för detta före
tag, att man själv tar ansvaret för att de nödvändiga byggnaderna upp
förs.

I dessa självhjälpsprogram ligger också ett utbildningsmoment. Bygg
nadskommitten organiserar befolkningen i arbetslag; somliga slår tegel,
andra bränner tegel, andra åter bryter sten till grunden, kör fram sten
och sand. De enklaste skolsalarna består av tegelväggar och grästru~ på
en stomme av pålar. Dörrar och fönster är endast öppningar. För ett så
dant skolbygge krävs inga större kontanta insatser. Inga av arbetarna er
håller lön, möjligen med undantag av muraren och snickaren. Vill man där
emot ha en skola med plåttak och cementgolv, med fönster och dörrar,
fastställs en kostnadsberäkning för byggenskapen. Kommitten bestämQer
därefter en avgift, som alla föräldrar, vars barn skall gå i skolan,
skall betala. Skolbyggen, som kräver kapitalinsatser, byggs vanligen
i etapper: ett skolrum varje år, tills skolan är färdigbyggd. Skolministe
riet fordrar, att varje lärare skall ha ett eget klassrum och att ett
klassrum måste vara uppfört, innan ytterligare lärare får påbörja under
visningen. Ett sådant skolbygge svetsar befolkningen samman till gemen
samma insatser, SGNtidigt gör man erfarenheter i byggenskap, som kommer
till användning vid uppförandet av egna bostäder.

Inga statliga bidrag utgår till skolans underhåll och utrustning. Bygg
nadskommitten upplöses inte, när byggenskapen är genomförd. Den omorga
niseras till en skolkommittG, som bestämmer, hur stora avgifter som
föräldrarna skall betala för att underhålls- och utrustningskostnader
skall kunna täckas. Skolkornrrittens s.k. lBuilding Fund Feel utkrävs
ooh förvaltas helt av denna kommitte.

För bottenskolans överbyggnad (klasserna 6 - 8) fordras en god bygg
nadsstandard: r~nliga klassrum, plåttak, cementgolv, rappade väggar,
glasade fönster, låsbara dörrar, materialskåp, skolbälli~ar av god stan
dard o.s.v. För en del år sedan var regeringen villig att ge statsanslag
till uppförandet av skollokaler för dessa klasser. Byggnadskostnaderna
utgjorde då ca ~ 3 000, varav regeringen bidrog med hälften, medan den
andra hälften insaGuades lokalt, I en del fall utgick anslag från SKM.
Numera utgår inte längre detta statsanslag. SIad anslår i stället ~ 150
- 200 för varje klassrum, alltså fl., 450 600 för varje skola. Vissa för
enklingar har måst genomföras i byggenskapen för att den lokala befolk
ningen skall ekonomiskt kunna genomföra ett sådant skolbygge, bl.a. har
en specialsal för hushållskunskap (Domestic Science) utelämnats.
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De lokala byggnadskomwitt~ernas ekonoDiska insats för en primärskola
(klasserna 1 - 5) beräknas till ~ 300 - Z 500, då är den frivilliga
arbetsinsatsen ej inräknad. Detta avser skolor med väggar av orappat
tegel, med plåttak nen utan innertak och ned enkla träbänkar. För de
tre klassrum, son krävs för bottenskolans överbyggnad, torde byggnnds
kOl~tten få satsa ~ 1.000. Då de flesta av de 164 bottenskolorna och
de 34 högre bottenskolorna inoD SIQ1:s skolsystem, har uppförts son kon
nunala självhjälpsprojekt, har den nycket fattiga befolkningen i denna
del av Rhodesia gjort rätt stora kapitalinsatser för de1Lna del av skol
systonot. Den direkta penninginsatsen torde ligga on}{ring ~ 75.000 el
ler ca 1 milj. kr~Därtill kormer ett otal arbetstinnar, vars oDfång
inte kan uppskattas. Denna insats är spridd över en lång tidsrynd. De
flesta av dessa byggnadsprojekt har enellertid genonförts under de
sista tio åren.

I enstaka fall har SIGJ ansvarat för uppförandet av skolbyggnader för
klasserna 1 - 8. Detta gäller i första hand för skolor på Dissionssta
tioner. l början av skolsystemets uppbyggnad näste man även på priDär
skolestadiet ordna ned internatDöjligheter, för att inte bara barn från
skolornas grannskap slrulle beredas undervisningsnöjligheter. Kostnaderna
för dessa skolor (C.?) var beträffande byg~1adskostnadernaalltför hö
ga, för att den lokala befolkningen slrulle Däkta IJed den. Ansvaret för
uppförandet av dessa skolor kOD därför att falla på SKM. Inon SKM:s
skolsysten finns 6 C.P. skolor, av dessa har endast 2 internatnöjlighe
ter för klasserna 1 - 5. I ena fallet gäller det övningsskolan vid se
ninarierna vid Musune, i andra fallet en skola i ett vildDarksonråde
vi.d Linpopofloden. Övriga 162 priuärskolor ned klasserna.. 1 - 5 är dag
skolor. Detta skolsysten är så väl utbyggt, att den längsta skolvägen
i befolkningsonrådena i nllnänhet inte överstiger ~. TxLl. l vilduarks
onrådena kan - SOD antytts - skolvägen vara.. längre. Santliga C.. P. sko
lor har internatnöjligheter för klasserna 6 - 8" Medan bottenskolans
treåriga överbyggnad är under utveckling, får C.. P. skolorna ta eDot
elever från onråden, där primärskolorna ännu inte byggts ut ned klas
serna 6 - 8. Då endast 28 av de 162 dagskolorna har byggts ut ned klas
serna 6 - 8, utgör internatskolorna den enda Döjligheten för Dånga ele
ver, SOLl. har slutat klass 5 med goda betyg. Nästa fas i utbyggo.ndet
av SKM:s skolsysten torde vara, att någon eller några av C.P.skolorna
kODDer att användas för andra ändamål. Sålunda håller Masase C.P .. skola
att avvecklas och skolans internatavdelning får i stället betjäna en se
kundärskola, son öppnats där år 1966.

SKIVI: s huvudsakliga uppgift inoQ prinärskolan ligger på det adDinistra
tiva planet. Dennn skoladninistration täcker alla nivåer från represen
tation i det rådgivande organ (Central Advisory Board on African Edu
cation), SOD ovan berörts (sid. 5), då SleM räknas till en av de tio
stora organisationerna på skolans oDråde i Rhodesia och därför enligt
landets konstitution skall vara representerad i det rådgivande orga-
net och till anskaffning av skoluaterial till pri,:Järskolorna" Ansvaret
för ac1Dinistrationen faller på skolsekreteraren och 7 " school managers ll

,

varav 4 är afrikaner, SOD var och en tjänstgör sor:1 inspektörer och över
lärare för var sitt skoldistrikt, sor,l onfattar upp till 30 prinärsko
101'. Varje skola skall inspekteras ninst ett par gånger OD året, rap
porter om elevantal, undervisningen, lärare etc. vidarebefordras till
undervisningsninisteriet och skolorna förses Dod undervisningsnaterial.
Till administrationen hör också lärarnas avlöning, son sker centralt
genon det kassakontor, SOIJ. SK]}JI upp i Rhodesia.

I fro.llställningen har det berörda tenet rubricerats SOD SKM:s
skolarbete i Rhodesia. lnt arbetet hnT euellertid nu gått så
långt, att SK1VI inte har t direkt ansvar för detta skolsys-
ten.. GenOD ett avtal, SOD unc1erteclnw.des 1963, överfördes hela skol-
systcmet cccl LutherOJ1 Church in Rhodesia (ELCR) 0 Ilen skol-
styrelse, SOD oIJnlir1nts sid. nUDera i ELCR:s adIunistrativa
struktur och de svenska lärare, son tjäns r i skolorna och i adDinist
rationen har i skolärenden ELCR SOD huvudnan sant de skolbyggnader,
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son har uppförts av SKM, ägs nunera av ELOR" Planeringen av skolsys
tenets utbyggnad sker inte längre genon ~lissionsstyrelsen i Uppsala
eller genon något SKM:s organ i RhodGsia~ Både planeringen av eventu
ell utbyggnad av skolsystenet och projektering av nya byggnader sker
genoD ELOR:s egna org~~" S~~ fungerar nunera SOD ill1slagsgivande eller
anslagsförnedlande nY11dighet ooh son det organ, son rekryterar personal
för skolarbetet. Den här berörda skolinsatsen är därför inte längre
en svensk skolinsats i Rhodesia utQD en afrikansk.

Son anslagsförnedlande argon nöter SIG~ iblQDd begränsad förståelse från
anslagsgivande nyndigheter i Sverige för denna utveckling not fullstän
dig integrering av skolarbetet i Rhodesia. Det förutsättes, att pro
jektering av byggenskap sker av expertis i Sverige, att kostnadsberäk
ningar sker efter svenska norner och att byggnac1skontrollen skall ske
genon byggnadskontrollanter, son sändes ut från Sverige .. Förutsättning
en för dessa krav har bortfallit i och LlGd att ett projekt har integre
rats inottagarlandets saInJanhang. Det l~åste kunna accepteras, att ett
projekt, son är integrerat i en afrikansk kyrkas skolsysten, ritas och
projekteras vid denna kyrkas ritkontor, att kostnadsberäb1ingen sker på
grundval av de nångåriga erfarenheter av byggenskap, SOD finns inon
denna kyrkas SaDDaPJlang och att byggnadskontrollen utföres av ingenjörer
anställda av denna kyrka ..

Varje nytt projekt inon skolans ouråde är vidare en organisk påbyggnad
av redan befintliga skolor. En sekundärskola projekteras inte, förrän
elevunderlaget i prinärskolorna garanterar, CJtt skolan kOLlIler att få
tillräckligt nånga elever inon relnen för fastställda inträdesfordring
ar för sekundärskolQn. Den~a organiska växt av skolsystenet är en aspekt
på den integreringsprincip son tilläDpas inon det skolsysten, SOD nu
adllinistreras av KLOR. Härvid tas hänsyn inte endast till förutsätt
ningarna inon ELOR: s skolsysten utan även till de totala behoven inm.l
det ouråde, där ELCR arbetar. Utifrån de givna förutsättningarna pla
neras så inon ELCR:s skolstyrelse utbygganc1et av skolsystenet. GenaD
konsultationer Ded SIG~ fastställs, OD de saDlade ekonolliska och perso
nella resurserna nöjliggör elen planerade utvecklingen.

Integreringsprincipen tilliiDpas även vid själva byggenskapen. I stället
för att anställa väl kvalificerad byggnadspersonal från Bulawnyo för att
uppföra de större skolinstitutionernG anlitar ELOR lokal arbetskraft ..
Anledningen härtill är att den lokala befolkningen skall få en känsla
av att elen vO-ri t ned och byggt skolan. Vidare ger ett sådant byggnads
sätt arbetstillfällen för ortsbefolkningen och tillför elen ökade lrun
skaper i byggnadsverksaohet .. Ur denna forn av vorksariliet växer fran
byggnadslag under afrikanska entreprenörer.

SOD exenpel på detta sätt att kan uppförandet av Manana Secondary
School tjäna. Skolan har projekterats och kostnadsberäknats aVen dansk
ingenjör, son uncler några år var anställd av S~ för tjänst inon ELOR.
Denne ingenj ör kunde utny "t; t j a de erfarenheter, SOD inaD ELOR hade SaI;}

lats betrtiff<:mc1e byggenskap i södra delen av Rhodesia. Denna erfarenhet
oDfattar sådana fundauentala fakta SOl~ byggnadskropparnns orientering
i förhållande till vind- och regnriktning och till solstrålarnas rikt
ning. DemIa kunskap tiT' nödvändig för att åstadkoLlDa största nöjliga
nedkylning av under hettidon och största nöjliga uppvärn-

av den undor kallticlon och för att undvikn undor
regntiden" Dessa erfarenheter oLlfattar vidare ltiLlpligt lokalt
D2torial, för att ortkostnaderna skall kunna ne ~ vilken
sand 1301:1 är bäst för etc
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installatörer av elektricitet, vatten och avlopp och av gasledningar
för skolans laboratorium, anlitades arbetare från andra håll. I samt
liga fall rörde det sig om afrikansk arbetskraft. Arbetsstyrkan omfat~

tade, utöver ovan nämnda installatörer, dven murare, snickare, målare,
glasmästare och handräckningspersonal.

Skolbyggnaderna h<"lde kostnadsberäknats till Shs. 14/- per square foot,
sovsalarna och matsalsbyggnaden till Shs. 16/6 per square foot och lä
rarbostäderna till Shs. 22/5 per square foot. Omräknat till svenska
förhållanden motsvarar dessa siffror ca 110:-, 130:- och 180:- kr
per m2 c Byggnadskostnaderna har i stort sett kunnat hållas inom kost
nadsberäkningarna, trots att materialkostnaderna har ökat bl.a a på
grund av den förändrade politiska situationen. Ou byggenskapen hade
utförts av någon byggnadsfirma från Bulawayo, hade byggnadskostnaderna
blivit ca 50% högre. Beträffande byggnadskonstruktionens kvalitet hade
då ingenting vunnits; vad man hade \mnnit hade varit, att måleriarbeten
och installationer hade fått ett mer fackmannamässigt utförande, utan
att instrallationsarbetena därför skulle ha varit mer funktionsdugliga.

Den första byggnadsperioden har omfattat en skål byggnad ou 8 skolsalar,
varav 2 specialsalar, laboratorium, bibliotek, samlingssal, kontor,
lärarrum, förrådslokaler och toaletter. Hela byggnaden har en golvyta
av ca 2.100 m2 • Vidare har uppförts en matsal för ca 230 elever, kök,
två sovsalsbyggnader för 100 elever och 3 lärarhus. Dessutom har ett
vattenverk och ett elektricitetsverk uppförts och installationer av
elektricitet, vatten och avlopp utförts. Denna byggenskap, inkluderande
utrustning för klassrum, laboratorium, matsal och kök samt sovsalar
har kostat ca 620.000:-, varav SIDA har bidragit med ett anslag på
540.000:- kronor.

Byggnadskostnaderna har hållits inom rimliga gränser också för att
hålla underhållskostnaderna nere. Detta är en annan sida av strävandena
att kunna integrera en skolinstitution i mottagarlandets saomanhang.
För att de större skolinstitutionerna skall Jrunna integreras i EIICR,
måste målsättningen för byggenskapen vara sådan, e.tt underhållskost
naderna i framtiden kan hållas så , att de kan inarbetas i ELCR:s
driftsbudget. Detta är målsättningen. Att detta inte fullständigt har
kunnat genomföras, beror bl.a. på att re vältrar allt r;18r av
utbildningskostnaderna elevernas föräldrar och på de frivilliga
organisationerna på skolans onrc'lde. Bortfallet av statsanslag fr.o.IiI.
1966 till internatkostnadern8. har sålunda ställt ökade ekonoDiska krav
på ELCR och på elevernas föräldrar och har därDed fördröjt integrations
processen.

Framgången för den skolinsats , SOLl SIGill börj at och SOLl ELCR övertagit,
beror på hur Rhodesias politiskn framtid kOL:lDer att ta sig.
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