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Förord

Följande artiklar är hämtade från Africa repoTt,
december 1967b r1aterialet har välvilligt ställts
till förfogande för publicering på begäran av
Nordiska Afr~ainstitutet, som härmed vill fram
föra sitt varma tack till författare och redw~

tion$



Stamrivalitet och politik i Zambia

utgör stamlojaliteterna ett oöverstigligt hinder för utvecklandet av
stabila nationella politiska institutioner i det självstfu1diga Afrika?
Är den belastning, som stamti.llhörigheten utgör, en alltför tung börda
för de nya staterna, när den ~äggs till de andra svårigheter som de fått
i arv vid självständigheten? Ar, i de länder där stabiliteten tycks
vara hotad av konflikter inom det dominerande partiet - så som i Zambia 
stamrivaliteten orsaken till splittringen, eller är den ett symptom på
mer komplicerade spänningar i samhället?

Eftersom det alltid är lockande att se ett direkt orsakssammanhang, och
även, tror j ag, på grund av att den "primitiva" stamrivali teten ka.:nske
passar in i okunniga västerländska schabloner, är analysen av de aktuella
politiska svårigheterna i Afrika starkt genomsyrad av hänvisningar till
Iltillbakagång till stamchauvinismll • I allt större utsträckning används
tecken på klyftor som följer etniska grupper som en i alla lägen relevant
förklaring på politiska utvecklingslinjer som har sin grund i betydligt
mer komplicerade förhållanden och kräver ett mer ingående studium. I
Zambia har till exempel resultaten av det nyligen hållna valet till
platser i Centralkommitten i United National Independence Party (jfr Africa
Report oktober 1967, s" 35) allmänt tolkats som ett resultat av stam
motsättningar. Jag skulle vilja hävda att klasstillhörighet är en mer av
görande faktor i Zambias politiska liv av idag, och att lI s tamklyftan ll i det
styrande partiet snarare är ett symptom på motsättningar än en orsak till
dem.

Det är visserligen ett faktum att så gott som samtliga kandidater från
den cinyanjatalande Östprovinsen och från det lozitalande Barotseland
blev utslagna av ci bemba·· eller ci tongataIande kandidater i UNIP-valet i
Mulungushi i augusti 1967. Simon Kapwepwe, en m6dlem av Bemba-stammen,
som hade varit partiets IfTreasurer lf , besegrade den sittande Reuben
Kamanga, cinyanjaspråkig medlem av Cewa-stamnlen i striden om den viktiga
posten som UJlTIP: s IfDeputy National PresidentIl. Mainza Chona, medlem av
Tonga-stammen, lyckades i strid med Munukayumbwa Sipalo från Lozi-stammen
o"h den vite Aaron Milner behålla sin post som If National Secretarylf ..
Jus-tin Chimba, som tillhör Bemba, besegrade Humphrey Mulemba, bördig från
ett lunda-språkigt område, i striden om posten som IfDeputy National
Secretaryll. EJijah MudenQa, som kommer från ett citonga-språkigt område,
vann posten som IfNational Treasurer l ! i strid med Arthur Wina från Lozi
stammen. Lewis Changufu, som är cibenba-språkig, besegrade Wesley Nyirenda,
tillhörande Tumbuka-stammen i Östprovinsen, i kampen om posten som f1Deputy
National Treasurer lf •

Solomon Kalulu, medlem av Soli-stmUlllen och från ett citongaspråkigt område,
hade ingen motkandidat till posten som IfParty Chairman ll och Grey Zulu,
medlem av :J\Tgoni-stammen fick posten som il Deputy 1'Jational Chairman lt genom
att besegra Peter Matoka, en Lunda~-medlem från Nordvästprovinsen. (Matoka
utnämndes senare av president Kenneth Kaunda till m\fIp_lItrustee ll ) Sikota
Wina, Lozi-sta~en, var ensam kandidat till posten som partiets presschef.
Dingiswayo Banda, som tillhör Senga-starmuen och är från Östprovinsen,
men som politiskt har lierat sig med Bemba-s t amillen , behöll utan motstånd
sin post som ledare för Ungdomsbrigadeno Maria :J\Tankolongo av Bemba-stammen
slog ut den sittande IYIulena Mukwae Nakatindi, tillhörande Lozi-stammen,
som ledare för Kvinnobrigaden.

President Kaunda, som inte hade varit omedveten om riskerna med att
helt fria och opåverkade val, hade från att ens i det för-
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dolda delta i kampanjen för någon av kandidaterna, och hade understrukit
sin opartiska ståndpuruct genom att vägra att avge sin röst. Han var
påtagligt irriterad av det högröstade vädjandet till stanQojaliteter i
Mulungushi och höll ett förargat tal där han fördömde den vulgäragitation
och kohandel som hade föregått röstningen, Underförstått erkände han att
det hade skapats en allians mellaL Tonga- och Bembastanl1llen för att mot
arbeta Lozi-stammen och dess anhängare.

Emellertid anpassade sig president Kaunda, samtidigt som han fördömde
den uppenbart stambGillcna röstningen, nästan omedelbart till den faktiska
politiska situation som blev en följd av dellila omröstning. Sålunda lät
han den framgångsrike Kapwepwe få posten som vicepresident efter
Kamanga, som i stället fick överta Kapwepwes tidigare post som utrikes
minister. Mudenda förflyttades från jordbruksdepartementet till finans
departementet, under det att Arthtlr Vlina förflyttades från finans- till
utbildningsdepartementet, där han kanske kommer att få en politiskt mer
utsatt position. Sipalo flyetades från arbetsdepartementet (där hans
energi och fasthet kan ha retat cibemba-talande fackföreningsfolk) till
jordbruksdepartementeto Chona (som enligt ryktet var på väg att lfumla
kabinettet tidigare under året) blev utnämnd till en ny post som minister
utan portfölj, varvid det var underförstått att han skulle ägna hela sin
tid åt partiets angelägellileter. Resultatet blev, trots en rad mindre
t1 s tambundna Jt förändringar på lägre nivåer, att omvandlingen av det nya
kabinettet tycktes ge vid handen att stamchauvinismen, (sådan som den i
allmäcllet brukar definieras) med alla åtföljande skadeverblingar, hade
segrat i Zamb:La o

Det sktllle vara lättare att hävda delLna slutsats, om Zambias historia
gav exempel på stwillconflikter. I själva verket har sådana konflikter nästan
inte alls förekommit; minst av allt har det funnits konflikter mellan
Bemba och Lozi. Visserligen kämpade Bemba mot Ngoni och andra stammar
under lBOO-talet, och visserligen underkuvade Lozi-struumen vid olika till
fällen Ila- och Tonga~,stammarna9 men det har praktiskt taget inte funnits
någon kontakt mellan Bemba och Lozi g I själva verket skulle den historiker
som undersöker garrua motsättningar som kan återuppstå i form av moderna
politiska stridigheter, först granska den heterogena gruppen av cibemba
talande folk (Bisa, östra IJunda, Tabwa och Ushi, vilka alla slutgiltigt
underkuvades av Bemba och språkligt helt srumnansmälte med denna stam
under lBOO-talet) och deras närmaste grannar. Likartade förhållmlden rådde
i Barotseland, där Lozi kom att dominera över ett antal underlydande
folk. Kort sagt, de nuvarande stambundna och politiska grupperingarna
följer inte mönster från den förkoloniala tiden.

Zambia har omkring 70 listammarii, som talar ett 30-tal olika språk .. De
flesta språk kan inordnas i språkliga huvudgrupper: cibemba, cinyanja,
silozi och ci tonga o Södra Lunda och I,uvale faller dock utanför dessa
grupper" Under kolonialtiden fick av dessa språkgrupper några
särskilda försteg, trots att de cibembaspråkiga utgjorde det stora fler
talet. Hela Nordrhodesia (även Betrotseland, detta I'protektorat i protekto
ratet ll ) förvaltades med i stort sett lika stor försumlighet I vissa om-
råden gjorde enskilda missionss (ett drygt 20-tal arbetade i
området) extra anstr~ngningar för att höja sina anhängares bildningsnivå
och förbättra deras hälsotills men avvikelserna det ungefärliga
genomsni ttet tycks inte ha statistiskt märkbart utslag"

Detta innebär dock inte att alla stammar i Nordrhodesia samtidigt blev
delaktiga av de moderna ekonomiska och pob_tiska livsformerna. Inte heller
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utsattes de i lika hög grad för trycket från europeiseringssträvanden. Men
den koloniala förval tningen gav inte företräde åt någon särskild etr:Jilirgrupp
inom den inhemska befolkningen i Zambia när det gällde onställningar. Till
en början besattes de lägre tjänsterna inom Nordrhodesias koloniala för
valtning av malawier, ff)m hade fått sin utbildning genom Livingstonia-
och Blantyremissionerna (vilka båda var presbyterianska). Senare följdes
dessa av folk från de flesta stmngrupper i Zmnbia, och få tecken tyder
på att kolonialmakten på etniska grunder favoriserade någon särskild
grupp,. Inte heller ekonomL;kt fick någon afrikansk grupp något inflytande,
eftersom nästan alla grenar av handeln på lm1dsbygden behärskades av vita
eller asiatero Till skillnad från Nigeria kunde inte den motvilja, som
nästan överallt riktas mot småhandlare, riktas mot någon inhemsk stam
eller språkgrupp~ Dessutom kunde ingen del av landet dra fördel av någon
överdrivet utvecklad eller yFi,l fungerande infrastruktur o Visserligen var
vissa delar av landsbygden relativt sett mer isloleade från det urbaniserade
bältet i Nordrhodesia än andra, luen inte heller de härigenom uppkomna
skillnaderna tycks ha haft någon avgörande betydelse eller ha påverkat
dagens politiska agerande"

Flera av Zambias folk tycks ha genomgått den koloniala perioden och gått
ur den med större sj älvkänsla, eller lmnske hel t enkel t med sin gamla
självillrtning obruten" Men illlder den koloniala tiden nådde ingen särskild
gru.pp någon speciell t framgångsrik eller dc;ninerande ställning fram:för de
andra~ Få tecken tyder att det förekom några motsättningar mellan
olika afrikanska gruppe:L", varken av poli tjska, sociala eller ekonomiska
skäl - de infödda zmnbierna var förmodligen alltför upptagna med att
utstå rasdiskrinunation de vitas sida för att hinna ge uttryck för
fiendeskap - om någon sådan förelåg .. gentemot sina svarta landsmän.

Den faktor som förde samman a::-rikaner med olika kulturell bakgrund från
olika delar av landet, var utvecklingen av koppargruvehm1teringen och,
som en följd av denna, uppkomsten av urbaniserade samhällen längs järn
vägen som förde malmen ut på världsmarknaden n I slutet av 20-talet, när en
amerikansk ingenjör utvecklat ett ekonorruskt lönande sätt att exploatera
Zambias relativt rika sulfidmalmsfyndigheter, började gruvbolagen anställa
folk från alla delar av landet o Under hela 30- och 40-talet utgjordes
huvuddelen av arbetskraften av malmvier 7 av vilka många tidigare hade
arbetat i gruvorna i Witwatersrand, samt cibembaspråkiga grupper av vilka
sornliga redan hade erfarenhet av kopparmalmshantering från de äldre
gruvorna i Katangaa En del ccbetare Lozi<~starmnen drogs visserligen
till kopparbältet, när det urba,tserade området i och omkring Nkana,
Roan Antelope och Mufulira börj eJ/ie bli känt? men flertalet av dem drog
alltjämt söderut till Joharmes , av praktiska och historiska skäl.
Under strejkerna i kopparbältet åren 1935 och 1940 spelade cinyanja- och
ci bembaspråldga grupper en framträdande roll? och ur språklig synpunkt
tycks cinyanj a ha dominerat i lwpparbäl tet under denna period. Först
under 1950-talet utvecklades cibernba (det mest komplicerade av de två
språken) till ett "lingua f:-:::,anca" i kopparbältet och Broken Hill, centrum
för bly- och zinkbrytningen i landets centrala delar.

Den språkliga dorninansen hade sin motsvarighet i den kraftiga numerära
ökningen av den manliga ci ga i kopparbältet och
de cibembaspråkiga gruppernas ökm1de delt i verksmn11eten inom fack-
föreningsrörelsen och partipol-Ltikeno (Man måste hålla i minnet att inte
alla dessa cibembaspråkiga grupper tillhörde Bemba-starmnen.) Ledarna för
den cinyanjaspråkiga gruppen härst8~llnade till största delen från Malavd,
något som -visade sig -vara en nackdel när lokalpatriotismen började växa
fram, och ingen annan grupp av starrunC:tr eller språk ku..nde mäta sig med
Bemba-befolknj.ngen i städerna i om storlek eller leLulJ.lJLo•
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I Zambia följde varken uppbyggandet av fackföreningar eller kampen för
självstyre stambundna utvecklingslinjer. När Federation of African
Societies år 1948 omvandlades till Northern Rhodesian African Congress
(NRAC), valdes en medlem av Lozj-stammen till president. Dennes mest
framträdande medarbetare talade cibemba eller cinyanja och de hade
anhängare i alla delar av protektoratet. Är 1951 tillskansade sig
en stridbar grupp, rekryterad ur alla stammar, kontrollen över kongressen
(som senare fick namnet African National Congress) och valde Harry
Nkumbula ur Ila-stamuen (en av de citongaspråkiga stmrrmarna) till
president. Justin Chimba och Reuben Kamanga hörde till Nkurnbulas trogna
anhängare och år 1953 blev den stamlöse Kenneth Kaunda (se nedan)
generalsekreterare i kongressen efter att ha skaffat sig politisk
erfarenhet i den av Bemba dominera6e Nordprovinsen.

Fram till 1958 visade kongressen inga tecken på splittringar grundade på
stamtillhörighet. Dess ledare hade sbftande ursprung och syntes i högre
grad vara talesmän för nationella intressen än för olika särintressen.
Men från omkring 1955 visade de yngre grupperna ett tilltagande missnöje
med Nkumbulas ledarskap. Flera av de dugligare och aggressivare i denna
stridbara falang, som leddes av Simon Kapwepwe, efter de~Des hem1comst
från Indien, kom från Nordprovinsen, men medlemmar av Lozi-stammen
(till exempel Sipalo, som även hffi1 hade fått sin utbildning i Indien)
och andra politiker från Central~ och Nordvästregionen gav detta miss
nöje en icke stambunden prägel. Själva sammansättningen av NRAC fick
också många neutrala iakttagare att förutspå, att Zambia skulle ut
vecklas mot självstyre och oavhängighet utan att behöva genomlida de
negativa effekterna av stamstridigheter.

Inte ens den öppna klyftan inom kongressen som fick till följd att man
i oktober 1958 bildade konlmrrentorganisationen Z8~bia African National
Congress, ändrade dessa förhoppningar. Kaunda ledde den fraktionerande
Zambia Congress, och bland hans medarbetare fanns Kapwepwe och Chimba
(båda från Eemba-stmmnen), Kamanga (Nyanja-stammen) och Sikota Wina
och Sipalo (båda från Lozi-sta@nen, Visserligen var flertalet av med
lemmarna i den nya Zambia Congress från Nordprovinsen, och rörelsen
fick sina första stora framgångar i detta område, men det enda område
som var underrepresenterat var den citonga-språkiga Sydprovinsen. Och
Nlru~bulas kongress förblev en nationell organisation, även sedffi1 han
fördömt Kaundas Zambia Congress i mars 1959, och sedan det vuxit fram
en mängd politiska partier under slutet av detta år. Han kunde till och
med räkna med ett visst stöd från Bemba-grupper, inte minst från de
cibembaspråkiga ledarna för 11ine Workers' Union, gruvarbetarnas fack
förbund.

År 1960 kom Kaunda ut ur fängelset och antog ordförandeskapet i det
nya United National Independence Party I slutet av detta år hade
UNIP klart överflyglat Nkumbulas kongress både i fråga om storlek och
aktivitet Det nya partiet kunde tillgodoräkna sig lokalorganisationer
och talrika anhängare överallt utom i Sydprovinsen, Nkumbulas stödjepunkt,
samt i Barotseland (av lagliga skäl)o (Jämför Il yTI1at Future for Barotse
landII av Hobert I Rotberg" Africa Heport juli 1963 ) Den gamla kongressen
hade blivit ett sta~bundet parti, men den nya organisationen var
nationell, både i omfattning och målsättningar
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IlAktivister ll kontra liintelligentsial1

Men från 1960 fördes nationalismens sak framåt huvudsakligen av aktivister
med hemvist i kopparbältet och Nordprovinsen. Dessa aktivister var till
största delen cibembaspråkiga och hade i sina led en stor mängd arbetslös
stadsungdom. UNIP:s Ungdomsbrigad, IlYouth Brigade", blev i huvudsak en
Bembaangelägenhet, i viss utsträckning beroende på att cibemba vid denna
tid hade blivit stadsbefolkningens språk. Även under 1961 företog cibemba
språkiga aktivister från landsbygden våldsaktioner mot egendom i Nordpro
vinsen för att visa sitt missnöje med den konstitution som då diskuterades
i London. Den föreslagna konstitutionen och valbestämmelserna ändrades
snart till afrikanernas förmån, och aktivisterna fick anledning att tro
att de hade medverkat till att framkalla denna attitydförändring.

Men framgångens frwrter kom inte omedelbart de framgångsrika aktivisterna
till godo. Kaunda var uppenbarligen försiktig när det gällde att föra
fram de mer kritiska elementen till partiets främsta led vid denna kritiska
tidpunkt. I syfte att ge Zambias nationaliströrelse en vacker bild utomlands
och även för att stärka UNIP:s ställning bland de vita väljarna i 1962 års
val, valde Kaunda och Centralkommitten de viktigaste kandidaterna från
den tidigare opolitiska afrikanska intelligentsian, inte från de partitrognas
led. Också efter valet 1964 avspeglade partiets ledare denna nya bild
lika mycket som partiets ursprungliga sammansättning. I denna mycket med
vetna strävan att representera alla landets sektorer i partiets övre skikt
kan Kaunda omedvetet ha riktat uppmärksaxcl1eten mot stamtillhörigheten.

Vid själständigheten år 1964 hade man allmänt accepterat att kabinettet
var uppdelat i två fraktioner, populärt betecknade som Bemba och Lozi, vilka
vardera hade sina anhängare bland regeringsfunktionärerna och inolu partiet.
Officiellt existerade ingen sådan klyfta. Pressen skrev aldrig öppet om
meningsskiljaktigheterna, och faktum är att inga speciella politiska beslut
någonsin med visshet kunde tolkas som segrar för endera fraktionen Det
förekom inga offentliga eller halvoffentliga tecken på motsättningar. Inte
heller finns det några hållbara bevis på att förekomsten av klyftan verkade
hindrande på beslutsfattandet inom regeringen.

Klyftan var inte de~o mindre mycket påtaglig och ytligt sett tycktes den
faktiskt följa stamgränserna och återspegla en djupt rotad fiendskap. Men
ett närmare studium ger vid h8nden att "stamrivalitet" inte är en adekvat
beskrivning av missförhållandena i Zambia. I Zambias fall, liksom i många
andra stater j. Afrika, kan stamproblemen hel t en1(el t vara en omskrivning,
myntad aveuropeer, för lokala intressemotsättningar. I dessa sa~anhang

betyder " s tammentalitet" ett politiskt utnyttjande av stam.mässiga eller
språkliga lojaliteter för egoistiska politiska syften. Detta agerande gynnas
av att mrurten ligger samlad på ett fåtal händer, och fraJUför allt av att
man salrnar beprövade institutionella medel att begrfu1sa ett fortsatt ut
övande aven dylik makt.

11Klyftan" i kabinettet djupast sett mellan å ena sidan de universitets-
utbildade och å sndra sidan de trogna partianhängarna, och den både ay~

speglar och ökar den påtagliga splittringen inom partiet mellan de ganska
nytillkomna medlellllllarna från llintelligentsian l1 och aktivisterna
partiets tid för oavhä.ngigheten. I de medlemmarnas ögon har intelli-
gentr,ian fått en alltför stor del av glmlSen makten; rurtivisterna
som skapade United National endence Party och med rätta hävdade att
de förde partiet till makten, vill naturligtvis ha belöningar som står i
relation till deras
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~ktivisternas inställning exemplifieras av det mäTkliga fallet med den
ankomna fågeln. I början av februari köpte en av vicepresidentens Reuben
Kamangas tjänare kött från en slakteributik i Lus9~a9 som ägdes och drevs
av Carlo Ottino, en utlänning som länge bott i Zambia. Ottino, som inte
hade lyckats sälja alla sina julkalkoner, gav en av fåglarna till tjänaren
för att tas hem som gåva till vicepresidentens fru. Tyvärr hade fågeln
kanske sett sina bästa dagar; fru Kamanga klagade över att hon blivit
förolämpad och att Ottino hade gjort kränkande uttalanden när hon anklagade
honom för att ha skickat en ankommen fågel till henl1e. Hälsovårdsnämnden i
Lusakas stadsfullmäktige gjorde omedelbart en undersökning och beordrade
att butiken skulle stängas av sanitära skäl. Ottino och hans stridbare
advokat, Colin Cunningham, slog tillbaka genom att snabbt få ett före
läggande från högre instans SOUl hindrade fullmäktige från att stänga
butiken. Efter att ha stängts på en fredag öppnade butiken igen påföljande
morgon.

Fram till denna tidpucl~t hade fallet endast tilldragit sig begränsat
intresse. Men tidigt på söndagsmorgonen körde mer m1 150 skrikande med
lemmar av UNIP:s Ungdomsbrigad franl till butiken på tre lastbilar till
hörande stadsfullmäktige. Helt öppet kastade de sten in i butiksfönstren
under det att Ottino flydde från den skränande mobben. Eustffi1ce Mumba,
sekreterare i Lusaka-kretsens ungdomsbrigad, sade att hans följeslagare
ville demonstrera mot Ottino därför att de inte kunde finna sig i att
"någon vit figur behandlar oss som under kolonialtiden".

President Kaunda fördömde och beklagade omedelbart ~ngreppet på slakteriw
butiken. Vid en presskonferens sade han att fredliga demonstrationer var
berättigade, men "att ta lagen i egna händer är något som denne regering
och detta parti inte kan tillåtafl. Samtidigt kritiserade han emellertid
en ledare i The Times of Zambia som i beska ordalag hade fördömt flde
unga dumhuvudenall och 11partihuliganernal! som hade vanärat sitt moderparti
och dragit lag och rätt i smutsen.

Det stod klart att ingen av de 150 ungdomarna snabbt kunde ställas inför
rätta. Det fanns inga vittnen, och den journalist från Times som följde
med hopen fruktade antagligen repressalier om han skulle identifiera
ledarna för gruppen. I stället inläJlLl1ade Cunningham för slaktarens räkning
en anklagelse för trotsande av domstol mot Muraba och borgmästaren \Vhitson
B~nda i Lusalm (som troddes ha sagt till en j ournalist på Times dagen
innan angreppet mot butiken att var och en som försökte att trotsa full.
mektige skulle bli ansviölTig för "alla de följ der detta kan tänl~as fåll )

Rättegången drog ut tiden, och diskussionen rörde sig kring vittnes-
mål från två journalister, för vilka Bamda och Mumba hade gjort sina hot-
fulla uttalanden. Domare , en brittisk domare i Högsta domstolen,
vars handläggande av målet väckte kritik i såväl juridiska som politiska
kretsar, sade i sin sammanfattning att Ivlumbas uttalande och de handlingar
som han kunde ha framkallat, ett oroande sätt undergrävde laglydigheten,
Ungdomsledaren fick en osedvanligt sträng dom 12 månaders fängelse, och
det är inte klart huruvida han blev underrättad om att hans lagbrott
kunde gottgöras genom en enkel ursälct$ Borgmästare Balllda fick en dom
6 månader, som han överklagadeb

Till allmän förvåning blev IVI"Lunbas evistelse mycket kort En Vr;

efter det att daren tagits i förvar, gjorde president Kaunda
bruk av nådeklausulen i Zambias konstitution och e straffet
Kaunda angav inga skäl för sitt handlan.cle, men en talesm<::m sade att
benådningsrätten hade jats av skäl som var 111181 t oberoende av de
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juridiskall. Efter ett möte med presidenten godtog Zambias domare offentligt
denna förklaring. För de flesta iakttagare tycktes det dock stå klart att
politiska överväganden, närmare bestämt Ungdomsbrigadens starka ställning,
hade drivit presidenten till att göra bruk av sin konstitutionella rätt.
Denna bedömning blev är1nu sannolikare genom att presidenten inte vidtog
några åtgärder för att befria borgmästare Banda. (När Bandas överklagande
togs upp till behandling några veckor senare, lmdanröjde de tre brittiska
medlemmarna av appellationsdomstolen domare Ramsays ursprungliga dorn, och
även Banda blev fri.)

Fallet gav upphov till en ny och politiskt laddad debatt om lagarnas
tillämpning i Zambia. Många i det styrande skiktet ville ha lokala lagar
som kunde låta inhemska förhållanden och seder komma till uttryck. De
hävdade att landets utländska domare, av vilka somliga hade tjänstgjort i
Zambia under kolonialtiden, var benägna att tillämpa ett brittiskt tänkande
som inte gav uttryck för afrikanska förhållanden. Skulle, frågade man sig,
Mumba ha förklarats skyldig tilllagtrots om hans fall hade prövats av
infödda domare?

Det positiva beslutet efter Bandas överklagande kunde ha satt punkt för
fallet med den ankornna fågeln, men så blev inte fallet. Under överklagnings
tiden hade partifunktionärer och Lusakas stadsfullmäJrtige fördömt The
Times of Zambia för dess öppet uttalande stöd för domarna. Delegationer
från Ungdomsbrigaden hade demonstrerat utanför tidningens kontor. Ett
plakat anspelade på redaktören Richard Hall personligen: lIRall på lITimes
of Lies ll är mogen för dårhus om han kallar oss enfaldiga. Hall, varför
kan du inte hålla ordning på dina enfaldiga journalister, några av dem är
spioner." Tidningens kontor och Halls hem sattes under polisbevakning..
Under kolonialtiden hade Hall blivit nedsvärtad på liknande sätt av de
vita på grund av sin starkt pro-afrikanska hålh1ing.

Cunningham väcktes av polisen en morgon kl. 4.30" Hans kontor och hans
hem genomsöktes och dokument konfiskerades. Ottino hölls i förvar några
dagar därför att han hade vägrat att svara förfrågningar som hade gjorts
av immigrationsmyndigheterna. Båda flydde slutligen till Rhodesia och från.
togs omedelbart rätten att återvända till Zambia. Cum1ingha~ hustru ut
visades.

I allmänhetens ögon tycktes aktivisterna ha vunnit en uppenbar seger,
likaväl som det tycktes stå klart att den västerländska rättsuppfattningen
inte kunde tillämpas överallt, och att juridiska spetsfundigheter inte
tilläts stå hindrande i vägen för den zambiska staten eller dess andra jag,
det styrande politiska partiet. Otvivelaktigt tycktes domarkåren och
pressen ha blivit tuktad, Men några få månader senare flyttades dock IYIumba
(som tillhör Bemba-stammen) i all tysthet bort från Lusw(a, och hans
närmaste överordnade, 3efelino Mulenga (också Bemba) fick en underordnad
post inom regeringen för att därigenom kopplas bort från det dagliga parti
arbetet.

President Kaunda har under tiden låtit partiet och nationen förs att
han personligen har för avsikt att motarbeta framväxten av särskilda
makt bl ock, avhängiga av stamtillhörighet eller personlig maktställning,
inom partiet såväl som inom nationen I sin lJdoktrin om humanismen!!, som
för första gången lades fram i april, uttalade presidenten åsikter, som
han länge hade hyst och framfört offentligt, men detta var det första till
fälle då hm1 hade s8~nställt dem till ett fullt utarbetat politiskt,
socialt och ekonomiskt program. Det fanns i stilen vissa likheter med
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Tanzfu~ias president Julius Nyereres tidigare framlagda Arusha-deklaration,
och han hade även i viss utsträckning använt Arusha-deklarationen som för
laga vid utarbetandet av vissa avsnitt rörande ekonomin, men de grund
läggande tankarna var Kaundas egna.

IiZ ambisk humanism" kräver en återgång till det "klasslösall samhället som
fanns i det förkoloniala Zambia, samt en omfördelning av egendomen i
enlighet härmed. Mfumiskan anges som det centrala i samhället och i" all
verksamhet från partiets sida. President Kaunda ser detta som en doktrin
som går längre än kapitalismens och kownw1ismens snäva ideologier i deras
ursprungliga form, men som ändå i sig införlivar de bästa dragen från
båda dessa ideologier. Ekonom..i.sk utveckling har betydelse endast i den mån
den gagnar varje enskild samhällsmedlem och inte enbart kollektivet.

Mot slutet av sin rättfrawna utredning av humanismen utpekade Kaunda
fienderna till sin doktrin: "Sådan som den mänskliga naturen är, måste vi
tänka på dem som kanske är likgiltiga, dem som vill avvika från partiets
linje, antingen därför att de inte tyokel' om disoiplin eller helt enkelt
därför att de har några egoistiska skäl. Vi måste naturligtvis ta i
beräknande stamlojaliteter, provinsialism, rasism och byråkrati. Alla
dessa onda ting är naturligtvis faror inte bara inom partiet utan kanske
ännu mera inom regeringen.l!

På partikongressen i lVIulungushi i augusti fortsatte Kaunda att driva den
humanistiska linjen. Han uppmanade delegaterna att samtliga verka för
skapandet av ett samhälle med människan i centrum: liDet är viktigt att
slå fast att den viktigaste enskilda delen av vår demokrati är människan
själv. Låt mig understryka att människans värde inte är grundat på färg,
stmfitillhörighet, religion, åsikter eller politiska sympatier. Inte ens
hans materiella bidrag till samhället är det avgörande. Hans värde ligger
helt enkelt i att han är människa, början och slutet på allt jordiskt.
Utifrån denna förutsättning är vi nu i färd med att demokratisera hela
strukturen på folkets styrelse. Denna uppgift är mycket svår genom att
det gäller en ständigt pågående process.

Humanism tycktes dock inte inta någon särskilt framträdande plats i
delegaternas intresse, när de giok till ornröstning på Mulungushi-kongressens
sista dag. Fastän resultaten var jänma, tyoktes de beteokna en kritisk
vändpunkt i presidentens kampanj mot staminflytande. Det är sant att de
oibembaspråkiga delegaterna var talrikare än någon annan språkgrupp, ooh
att de som stödde Kåpwepwe hade större politisk erfarenhet än delegater med
annan bal\:grund. Faktum kvarstår dock, att llhej da-Kapwepwe-rörelsen" drevs
fram ooh även besegrades med hjälp av kohandel ooh fraktionsbildning.
Ur presidentens synpunkt fiok partiet en svår skada, som det kan ta avse
värd tid att reparera.

Olyckan tedde sig ännu större när det föreföll som om rösturnorna hade
blivit preparerade i förväg (lyckligtvis hade rösterna bara blivit illa
räknade, och den kontrollräkning som beordrades gav ett resultat som var
mycket likt det som ursprungligen hade kungjorts) och när Sipalo vägrade
att låta sig degraderas. Hm1 utträdde ur partiet som protest, och umgicks
med planer på att liera sig i opposition tillsawnans med Nalumino Ivlundia
(en Lozi-mecUem som hade blivi t utesluten ur mup tidigare under året
på grund av att han opponerat sig våldsamt mot sina egna ministrar) Om
bröderna Wina hade förenat sig med de två m1dra, skulle Lozis politiska
maskineri i oppositionen ha utgjort ett allvarligt hot mot landets
stabilitet Slutet blev dock att Sipalo gav efter för Kaundas önskemål
Kamanga accepterade loj CJ,l t sin förflyttning, Arthur Wina följ de hans
exempel, och ingenting hördes från Sikota Wina@
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I oktober gjorde president Kaunda ett angrepp på trtrångsynta personer som
gick omkring och förlrunnade att Zambia dominerades av Bemba". I Lundazi
i Östprovinsen frågade han partimedlemmarna om de verkligen kv~de tro
tratt jag i min ställning, med min tro på Gud, med min tro på hmnanismen,
med min tro på kristendomen, med urin tro på den vanliga människan, skulle
låta en enda stam dominera över andra stallll1l8.r i Zambia?1l

Kaundas svåra ställning

Valen inom partiet ändrade inte, utan gav bara ett ökat eftertryck åt den
osedvanligt svåra politiska ställning som president Kaunda har, när hml
också kämpar med de praktiska problem, som är en följd av Zambias instängda
geografiska läge och det politiska och ekonomiska tryck, som har sin grund
i UDI:s (=den ensidiga självständighetsförklaringen) framgång i Rhodesia~

Kaundas stora företräde är att han aldrig har identifierats med någon
grupp av stammar eller någonannan gruppbildning. Han har alltid varit
hela folkets ledare, och ingen av hans handlingar före eller efter själv
ständigheten har ändrat på bilden av honom såsom stående "över stam
stridigheternatr och såsom motståndare till varje form av fraktionsbildning~

I själva verket är hans 8tamlösa härkomst en av de viktigaste orsakerna
till hans nuvarande framgång och betydelse, Visserligen föddes han mitt
i Bembaland och växte upp på en presbyteriansk missionsstation där, men
både hans föräldrar var ursprungligen av icke-zambisk härkomst, och han
betraktades inte som "en sån där bemba"*

Kaunda är kort sagt den kritiska PU1~(t kring vilken de motstri ga
krafterna i Zambia är centreradh 1'IIan skulle faktiskt kunna påstå att
förekomsten av dessa krafter stärker hans egen maktställning. Han är en
av de intellektuella och på samma gång en erkänd medlem av trdet gamla
gardet tr - aktivistflygeln - i partiet. Han har suttit i fängelse tör att
kunna leda Zambia mot självständighet, och endast ett fåtal i Zambia
ifrågasätter hans nit, mod eller duglighet. Han framstår både som "lands...
fader" och som I1 s tatsbyggare ll och kan i vänskapliga former leda båda
flyglarna i partiet. Spänningen mellan Kapwepwe/Banda-falangen och Sipalo/
Wina-falangen i deras agerande för att komma till illoJden har inte i någon
större utsträckning påverkat Kaundas relationer till någondera gruppen
eller hllilS förlnåga att s8~arbeta med båda grupperna i partiets och
regeringens överläggningar. Hans långvariga vänskap Iued Kapwepwe - som går
tillbaka till barndomsåren - är särskilt viktig, ty den kan hindra Kapwepwes
ärelystna anhängare från att söka tillskansa sig partiledarposten,

President Kaunda är oumbärlig, i varje fall på kort sikt. Ingen amlan
politiker i Zrunbia har hans förmåga att frllil@ana stöd från alla sronhälls.
grupper. utan honom och utrul allt det som han representerar sl(Ulle
l~anske Zambias omskrutna stabilitet visa sig vara ytterst svag. Men detta
påstående innebär inte att hans uppgift är eller kommer att vara att
hindra den ena stammen från att kasta sig över den andra. Snarare kan
endast presidentens hävdande av den nationella saken hindra de stridande
p från att gripa till stamrivali tetens vapen$
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Zambias ekonorrd: framsteg och faror

Under de senaste två åren har många politiskt och socialt betydelsefulla
ting utspelats i Zambia. Man har haft ständiga svårigheter med stampolitiker
tillhörande Barotse-stammen. NIan har haft en stadig och medveten utveckling
mot en enpartistat. Man har antagit en fyraårig utvecklingsplan till en
kostnad av 430 millioner pund. Han har börjat att efter mönster från Tanza
nia söka finna grundlägg8nde ideologiska riktlinjer som är på en gång
pragmatiska och liafrikanska". Dessutom har man nyligen haft betydelsefulla
omflyttningar bland de makthavande inom United National Independence Party
(UNIP) .. Ändock överskuggas all t j funt all t det som sker inom landet av
Rhodesias självständighetsförklaring under en vit minoritetsregim.. Fastän
landet har lärt sig att leva under detta tryck, är den mardrömslika
inverkan av UDI på Zambias ekonomi och förhållillldet mellan raserna lika
stort idag som det var 1965 eller 1966.

Utan tvekan har man gjort fr8ffisteg när det gäller att slita sönder det nät
av band som under kolonialtiden knöt saffiillan norra och södra Rhodesia till en
ekonomisk enhet. Likaså har man frronskridit mot det naturliga målet att åter
närma Zambia till en östafrikansk krets av stater. För närvarande har ändå
Rhodesia ett enormt inflytande över väsentliga delar av Zambias ekonomi~

Det är utan tvek8n en överdrift att påstå att Zambia idag hålls fånget av
Rhodesia, liksom också att påstå att landet har haft mer än enstaka
exempel på raskonflikter sedan UDI skärpte de lai:>:mta spänningarna mellan
.varta och vita i Kopparbältet. Talet om ekonomisk kvävning och raskamp
är idag till stor del en akademisk fråga; det otäcka ligger i förhållandet
att Zambia inte längre kontrollerar den tråd som håller Damoklessvärdet.

I rättvisans namn måste man tillstå att få tecken tyder på att Salisbury
hyser någon önskan att dra åt de ekonomiska tumskruvarna på Zambia .. I
själva verket tycks det mesta peka i motsatt riktning4 Smithregimens
antisanktionsaxiom - linormala affärer ll - har Rhodesia troget hålli t fa~t

vid - delvis därför att Rhodesia försöker undvika att i utlandet f ram-
etå som en bråkmakare, men också på grund av att Zambia alltjämt är
Rhodesias viktigaste enskilda handelspartner och ger avsevärda bidrag till
landets blockerade ekonomi. Trots att handeln mellan de två länderna rninskade
med Il millioner pund från 1965 till 1966, importerade Zambia varor för
c:a 24 millioner pund från sin södra granne under 1967. (Ironiskt nog har
Sydafrika nu intagit Rhodesias plats som Zambias största leverantör, ett
förhållande som väcker de rhodesiska affärsmännens vrede och får den ideo...
logiska aspekten på Zambias minskning ay handeln med det "rasistiska
Rhodesia" att framstå som struntprat.) Iellan 75 och 80 av Zambias
totala import kOfmuer fortfarande genom l1hodesia på landsväg ooh järnväg,
trots en ökad 8nvändning av de alternativa transportvägarna i norr Ut
flödet av koppar längs ill10desia Railways till den pc~tugisiska hronnen
Beira - hälften av Zambias totala månatliga produktion - utgör ookså en
viktig inkomstkälla.

Detta betyder inte att inte många vita i Rhodesia kälTIler sig missnöjda för
att de hj.ndras från att Il ge Zambia en näsbränna ll , ty de kan räkna upp en
lång rad IIprovokationerll som h8-2' vari t svåra att ta emot stillatigande.
Hit hor bland 8Xldra Z8Jubias gradvisa nedskärning av handeln med l1hodesia,
vägran att betala de gemensamma avgifterna för j ärnvägen till huvudkontoret
i Bulawayo, den ihärdiga vägran att s8Jmnanträffa med Rhodesias ministrar
(vilka inte erkäm1B som ministrar av Zambia) för att förhandla om ett rätt
vist a\rvecklande ay det gemensamma järllvägssystemet, det tillfälliga totala
järnvägsembargot i maj och juni 1966, Zambias beskyddande av rhodesisk-
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afrikanska nationalistorganisationer och gerillagrupper som infiltrerar i
Rhodesia, de agitatoriska sändningarna från Radio Zambia, som lI syftar till
att uppvigla afrikanerna i Rhodesia till blodig revoltll, och slutligen
Zambias beslut att stödja de av FN beslutade sanktionerna mot Rhodesia.

Kompromisser. mellan "hökarll och "duvor."

I Zambia har ställningstagandet varit ännu mer komplicerat, och det har
rått livlig debatt i Zambias officiella församlingar om den ekonomiska
politiken mot lli10desia - frågan har även skapat svårigheter inom de verk
ställande organen. Problemet kompliceras av att utvecklingsplanen har fört
med sig ökade behov inom nästan alla sektorer, speciellt vad gäller driv
medel, byggnadsmaterial och maskiner.

"Hökarna 11 angav tonen när man i maj 1966 beslutade att helt och hållet
upphöra med att använda Rhodesia Railway för export av koppar från Zambia,
men de måste ge vika efter två månader, eftersom de transportvägar som
stod till buds inte kunde klara av de överskottslager som hade samlats.
De flesta i Zambia har ingen som helst tilltro till Storbritanniens
ekonomiska sanktionspolitik mot Rhodesia. (A.M. Sumbule, Zambias High
Commissioner i London, gav uttryck för denna inställning i de kanske
skarpaste och i varje fall mest oförtäckta ordalagen genom sitt nu välkända
uttalande om den "tanklösa bulldoggen".) Varför skall man hämma Zambia
i detta avgörande skede i landets ekonomiska start, säger !lduyornall , genom
att tillämpa ett handesembargo som omöjligen kan uppnå sitt syfte? De hävdar
vidare att en pragmatisk politik under alla förhållanden kommer att för
verkliga "hökarnas" syften, eftersom Zambia kommer att uppnå sitt efter
strävande ekonomiska oberoende mycket snabbare - och i varje fall mycket
smidigare - om landet så långt möjligt utnyttjar Rhodesia i dagens läge.

Resultatet av denna ganska tilltrasslade debatt har blivit att en ganslca
rätlinjig kompromisspolitik har utvecklats efter UDI. Zambia fortsätter
att handla och bedriva affärer med Rhodesia, men gör det med förbehåll~

Trots att det nu är f)rbjudet att importera varor som klassats som um
bärliga - till exempel socker, kött och lYÄ~aror - längs de södra import
vägarna, sjQuker de faktiska varumängderna från lli10desia mycket långsamt,
eftersom de 11 0umbärliga varorna måste komma in i landet på grund av den
allt överskuggande utvecklingsplanen. Zambia är anslutet till Organization
of African Unity, FN och brittiska samväldet - men även här gör man
reservationer. Detta är en politik som inte har tilltalat alla Zambias
vänner, men den har fungerat, till stor del tack vare att Rhodesia är berett
att spela efter Zambias regler för att fylla sina egna syften.

Bokslutet

Vad har Za~bia åstadkommit i det andrum som man lyckats få genom detta
modus vivendi gentemot en potentiellt farlig granne? Varje sådan värdering
blir avhängig av huruvida lllill1 pekar på uppnådda resultat eller pekar på
hur långt det är kvar till målet: ekonomiskt oberoende.

För det första importerar Zambia n~unera all sin bensin, olja och smörjmedel
längs andra vägar än Rhodesia~ R&~soneringar gäller fortfarm1de för hög
oktanig bensin och dieselolja, men har avskaffats för normal bensin. Det
katastrofläge 80m hade förutspåtts för den sista regnperioden från novem
ber till maj uppstod inte, även om det rådde brist på bensin o~~ring

skiftet 1966-67

Den mest arrmärkllingsvärda förändringen har varit den väldiga ökningen av
drivmedelsförbrulming trots den stränga ransoneringen - ooh det sätt
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på vilket regeringen har bemästrat denna ökning. Är 1964 var konsumtionen
168 000 ton, år 1965 220 500 ton. Under 1966 steg konsumtionen, trots
rådande ransonering, till 225 000 ton. Dieselolja svarade för en stor
del av ökningen, även om siffran för 1966 också innefattade 10 000 ton
eldningsolja för det oljeeldade smältverket i Mufulira, som togs i bnik
mot slutet av året för att motverka kolbristen.

Grovt räknat 2/3 av oljan ko®ner längs Great North Road från Dar es Salama,
c:a 1/4 genom Malawi och längs Great East Road och återstoden antingen
med flyg från Dar es Salarun eller längs Ben~~ela-banan från Lobito. I början
experimenterade man ganska mycket med olika transportvägar för den viktiga
oljan,. Både gummitankar eller "korvar" och stålfat har använts i stor
omfattning, men ingendera visade sig vara särskilt tillfredsställande. Nu
börjar man införa tankbilar som har utrymme för full last av kopparstänger
som hängs upp under de tomma tankarna på återresan till Dar es Salaarn. Ett
problem som kvarstår är att både den norra och den östra vägen alltjämt
i huvudsrur är opermanentade och blir översvämmade under regnperioderna.

N1 eller annan form av dri~nedelsransoneringkommer förmodligen att finnas
kvar, särskilt som en ny regntid har börjat, men alla kan se fram emot
september 1968, då den italienskbyggda rörledningen från Dar es Salamn
väntas bli färdig. Den kan transportera 700 000 ton olja per år. Byggnads
firman har gått med på att betala dryga skadestånd om bygget försenas efter
denna tidpunkt.

Även för kolets del börjar situationen te sig som en frwagång., Dagbrytningen
i gruvan i Nkandabvve täcker nu ungefär hälften av Zambias behov. Kvali t6n
är dålig,men gruvan konrrner att läggas ned när de både kvalitativt och
kvantitativt rikare fyndigheterna vid Siankandoba (i närheten av Nkru1dabwe)
börjar bearbetas. Det franska bolageu Sofremine har övertagit ansvaret för
exploateringen av Siankandobagruvan och förutspår att den i september 1968
kommer att ge 140 000 ton lwl per år - tillräokligt för att täcka Zambias
beräknade behov, För kopparsmältning kommer detta kol att vara nästan lika
bra som det högkvalitativa Wankiekolet från Rhodesia, som Zambia tidigare
var helt beroende av.

För att göra landet självförsörjande med elektrisk kraft, den sista av de
viktiga kraftkällorna, konrraer mycket längre tid att krävas. Planer för
Kafue-drumnen, 30 engelska_mil söder om Lusaka, liksom för tillhörande
industrier, omfattande järn~ och stålverk, konstgödningsfabrik och textil
industri, har kommit en god bj_t på väg, men förarbetena pågår fortfarande
och problemet med fin2~sieringen är inte löst. Under åtminstone fyra år
framåt kan man genom att slå om en strömbrytare vid den Rhodesia-kontrolle
rade Kariba-dammen lamslå hela Kopparbältet. Endast 10% av Zambias
elektricitet kommer från en annan källa, nämligen kraftstationen i Le
Marinel i Kongo-Kinshasa.

Tillräckliga, fria transportmöjligheter är en annenfråga på längre sikt.
Zambia-Tanzania Road Services arbetar nu med 430 Fiatlastbilar, och man
har utvidgat användningen i Benguela-banan genom Angola. Men trafiken
på denna järnväg har flera gånger blivit bruten genom att linjen sprängts
av afrikanska nationalister. Dessutom har portugiserna ofta varit tröga
när det gällt att öppna bW1an för trafik igen, detta som vedergällning mot
att Zambia skyddar de nationalister från Angola som är ansvariga för en
del av sabotagen har givit löften om ökat samarbete, men dessa
löften har sällan infriats Och även när huvudlederna har blivit helt
permanentade (om 1t 2 år) och de alternativa lederna fungerar utan
komplikationer och med full kapacitet, kan de ändå inte ifråga om kostnader
och effektivitet konkurrerar med den väl inarbetade järnvägen genom Rhodesia
till hmm1en Beira i MODdlllU~~~~
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Öppnandet av Tanzam-oljeledningen kommer att frigöra en importkapacitet
på ungefär 25 000 ton per månad, och när man blir självförsörjand~ ifråga
om kol, konuner den månatliga mängden av denna vara från Rhodesia att
minska. Hen ännu i september 1968, tre år efter UDI, kommer Zambia att
vara beroende av Rhodesia för mellan 2/3 och 3/4 av sin import. De flesta
i Zambia är övertygade om att den enda möjligheten att komma ur detta
strupgrepp är byggandet av den mycket omdebatterade järnvägen till
Tanzania (j ämför "The Tanganyika-Zambia Railvvay Proj ect ll , Africa Report ,
november 1964, So ge) Världsbanken avslog projektet år 1964 såsom
oekonomiskt, men Peldng har nyligen sagt att man skall åta sig att bygga
järnvägen. Den exakta innebörden i det kinesiska åtagandet är ännu inte
fullt klart, men det förefaller som om erbjudandet kommer att antas.
Järnvägslinjen skulle då bli Kinas största fristående projekt i Afrika~

Rhode~ian Railways, ett av de gemensrout ägda och gemensamt förvaltade
samarbetsföretag som efterlämnades av den upplösta Centralafrikanska
Federationen, är fortfarande till namnet en gemensam organisation, efter
som tvistande förhandlare från Zambia och Rhodesia inte har lDXnnat nå en
uppgörelse. Under tiden är Z2unbia i färd med att bygga upp ett eget järn
vägssystem och har skaffat ny rullande materiel, bland annat 26 amerilcanska
diesellok ..

Den nya flygplatsen i Lusako., en av de största i Afrika? öppnades för
trafik i juli 1967. Alitalia (även här finns de allestädes närvarande
italienarna) har övertagit skötseln av Zambia Airways, som står i begrepp
att bryta sig ur det gemensamt ägda Central African Airways i slutet av
å~et, Andra band med Salisbury har också brutits. Zambia kontrolle~ar nu
sitt eget luftrum och nya radiotelefonlinjer förbinder landet med London
oeh Östafrika~ (Det är fortfarande lättare att ringa till Salisbury från
LUl"laka än att ringa till någon del av Zambia, men en ny 1wrtvågslän1c mellan
nuvudstaden och K opparbältet kommer snart att tas i bru.l\:A)

R,.e:.s"fr:~~an

Kopparprodw\:tionen har nu åter full onuattning efter en rad inskränkningar
beroende på brist på 1wl för smältver1cen. Industrin som helhet har visat
en nedgång under året till följd av strejker, drifts~opp och ständig oro
bland både svarta och vita gruvarbetare under 1966. Andå kvarstår Koppar...
bältet som den sannolikaste grogl~nden för rasoroligheter. När en vit
kvinna mördades i Kitwe i oktober 1966 gav detta en föraning om vad som
skulle kunna hända under öppna rasaroligheter. Förhållandet mellan
raserna blir egentligen aldrig bättre i Zambia, utan något sätt an-
passar sig båda sidor. Så skedde efter självständigheten i oktober 1964?
oeh likaså efter UDI. Zambias politik - 111eva och låta leva" har
fungerat som säkerhetsventil även denna gång. Den enda gång då läget har
varit oroväck8nde nära kokpuwcten var i april 1967, då Zambias regering
arresterade och kvarhöll 5 vita, för spioneri Undersöknings
domstolen gav lyckligtvis regeringen rätt och lyckades övertyga även de
mest fanatiska vita - ett förvånansvärt stort antal av Zambias 70 000 vita
tillhör denna grupp - om att männen faktiskt fick det straff de förtjänade,
och att Rhodesia hade en spionorganisation (låt vara att den var
otroligt amatörmässig) i verksaw1et i Zambia.

på samma mellan raserna, e konst8r
teras att vid handläggcmdet av vissa utvisningar av vita har
vari t orättvis, eller kanske oftare hel t enkel t g~ En av reGC.l.-'-He,C:~Lh)

svagheter är faktiskt dess bristande känsla för PR Presidenten har en
utmärkt presschef, men en presselcreterare kan inte en diskutabet ut-
visning försvarba:r; Detta problem är viktigare än det kan t;yckas?
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Zambia måste locka till sig en mängd experter och tekniker ~rån utlandet
om den gigantiska utvecklingsplanen skall kunna genom~öras. Dessutom
kommer koppargruvorna att behöva högt utbildade utlänningar ännu under
lång tid~ Ju ~ler man lyckas engagera ~rån andra håll än de traditionella
källorna Syda~rika och Rhodesia, desto större möjligheter har landet att
skapa ett varaktigt och behagligt samhälle utan raskamp.
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Utdrag från en skrivelse av president Kaunda till UNIP:s National

Council i april 1967~

Vi har hävdat och hävdar fortfarande att Afrikas bidrag till världens
kulturarv gäller mänskliga relationer. [- - -J Det traditionella sam
hället var grundat på ömsesidig hjälp. Det var uppbyggt för att tillfreds
ställa alla medlemmars grundläggande mänskliga behov, och därför motarbe
tades individualism. De flesta tillgångar, till exempel jord, ägdes
gemensamt och förvaltades av hövdingar och byledare till allas bästa.
Om till exempel en bybo behövde en ny hydda, brukade alla män i byn gå
ut i skogen för att skaffa material till stommen och gräs till täckningen.
Kvinnorna fick ansvaret för att skaffa lera till rappning av väggarna
och några av dem brukade nog brygga litet öl så att alla arbetare kunde
stärka sig efter dagens arbeteo I samma anda brukade de starkare åta sig
att sköta odlingarna och skörden för dem som var sjuka och svaga. De
mänskliga behoven var rättesnöret för människans handlande. [ - - - J

Denna höga värdering av Människan och respekt för människovärdet som är
vårt traditionsarv får inte gå förlorat i det nya Afrika. Hur "modern" och
11 u tvecklad" i västerländsh: mening den unga staten Zambia än må bli, är vi
fast beslutna att denna humanism inte skall gå förlorad. Det afrikanska
samhället har alltid haft mmlniskan i centrum. Och detta är naturligtvis
helt i sin ordning - varför skulle mWl annars bygga ett hus? Till vad
annat än att ge människan skydd och trygghet? Varför över huvud göra en
stol? Varför bygga en fabrH:? Varför vill mWl ha en state Ranch? För
vilket ändamål skulle man amlars behöva odla livsmedel? Varför har vi en
fiskeindustri? Vi kan fortsätta att räkna upp en rad sådana frågor. Det
erucla men ändå besvärliga svaret är: Människan. Enkelt i så måtto att det
är uppenbart att all Illänsklig verksamhet har människan i centrum.
Besvärligt därför att mälLniskan ännu inte har insett sin egen betydelse.
Och ändå kan vi med fog och utWl förmäte11het säga att den afrikanska livs
stilen, trots sina många problem, har färre hinder på vägen mot det ideala
samhället. Vi här i Zambia är beslutna att göra allt som står i vår mrutt
för att behålla människan i centrum i vårt S 8Juhäll e • Ty i detta ligger
det som kan kallas afrikansk civilisation. I samling, om det moderna
Afrika kan ge något bidrag till denna plågade värld, bör detta bidrag
ligga inom denna mänskliga sektor.

r~ed denna utgångspuruct måste vi ställa en rad frågor. När vi nu har så
många motstridiga krafter i Afrika som helhet och i Zambia i synnerhet,
hur kan då ett systeln av delUla typ, som i själva verket i sina grundprinciper
är baserat på ömsesidigt förtroende mellan medlemmarna i detta saMlälle,
överleva? Ty det är väl uppenbart att varken Öst eller Väst ansluter sig
till denna livsstil, vare sig detta sker avsiktligt eller är en följd av
de omständigheter som styr deras handlande" Inte heller de vita minoritets
regimerna runt Zambia accepterar denna ideologi.

För att ta ett exempel var den sociala tryggheten i vårt traditionella
samhälle grundat på medvetandet om att samhället ifråga byggde på ömsesidigt
hj • Hur kan en enskild i Zambia idag btbehålla denna e.nda av ömsesi

och samtidigt fungera i ett samhälle som har växt fram ur den så
kallade moderna ekonomin .som har fötts ur kapitalismen? Hur kan hW1 å
andra sidan möta detta utan att hänfalla åt ultravänsterns över
drifter, ett system där människan blir lika llavhumaniseradIl och blir ett
redskap för saMlällets inrättningar snarare än deras herre? Dessa frågor
måste få ett svar när vi utfol~nar vår framtida kurs, ty eftersom vi är en

kraftfull och nation måste vi klart deklarera hur vi skall
handla i dessa frågor~
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uttalanden av Kaunda om stamchauvinism. Hämtade från ett budskap till

UNIP;s partistämma den 29 au~sti 19~e

Det som hände vid det senaste valet visar tydligt att vi inte har insett
det farliga i våra metoder. Vi har bedrivit en våldsam och även osaklig
röstvärvning där vi har spelat på st8~tillhörighet, rasmotsättningar och
provinsiella intressen; man kan undra om vi verkligen har nationella
ledare eller stam- och provinsledare. Jag måste offentligt tillstå att
jag aldrig i delli1a unga nations historia h2~ upplevt en sådan flod av hat,
hat som har sitt ursprung uteslutande i struntillhörighet, provinsiellt
tänkande, ras, färg och religion, begrepp som bildar motsatsen till allt
det som vi står för i detta parti och denna regering. Jag tror inte att vi
kan klandra ma~nen på gatill1 för denna situation. Felet ligger hos oss
själva, ledarna, vi som är försa~lade här.

Var det verkligen nödvändigt att vinna röster genom att spela på stam, ras
ooh lokala intressen? Det kom som en fullständig överraskning för mig, när
olika grupper vid flera tillfällen tog kont~{t med mig och berättade att den
motsatta sidan utnyttjade stammotsättningar, rasskillnader och lokal.
intressen, och det sedan visade sig att de som frrunförde kritiken själva
agerade på srumna sätt.

Det är mycket lätt att ropa: 'lEtt Zambia - ett folkll, men det är mycket
svårt att allvarligt och uppriktigt tänka och handla i denna a'1da .. När vi
nu dislruterar denna fråga här, vill jag inte fördölja för er alla, att det
finns ytterst få sektorer av vårt srunhällsliv som inte har blivit ogYnnsamt
påverkat av detta handlande. Hur svårt är det inte att bygga upp, men hur
lätt att riva nedl Sedan valrörelsen började och fram till idag har vi
blivi t falska profeter för valspråket "Ett Zambia - ett folk"@

De människor som vi har lärt att hata andra kan gradvis läras att hata oss
själva nästa gång. Därför måste detta slags röstvärvning förkastas även
sedd från enskild och egoistisk synvinkel - förutsatt naturligtvis, att
vi är uppriktiga när vi talar om "Ett Zambia - ett folk" e

Låt oss dessutom minnas att vi också undervisar folket för att det skall nå
upp till en demokrati utanför strumnens r3~, och att alla de metoder som vi
använder i våra valrörelser kommer att betraktas som de rätta och konuner att
ill1vändas närhelst ett val är föreståendes När vi därför håller ett val
måste vi konuna ihåg - jag upprepar: måste - att ett val inte bara gäller
ett visst mandat, utan också ingår i vår strävan att lära folket att förstå
och sätta värde på demokrati både i teori och praktik.

Låt oss komma ihåg att det vore dåraktigt att vänta sig att vi kan skörda
jordnötter där vi i själva verket har sått ricinolja.
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