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Randolph Vigne
TRANSKEl -
EN SYDAFRIKANSK TRAGEDI

INLEDNING: PA JAKT EFTER VERKLIGHETEN

Ar 1963 fick Transkei, Sydafrikas paradexempel på en stat för

infödda, "Bantu homeJ,and" , ett begränsat självstyre och ett vagt

löfte om att slutligen få självständighet inom ett sydafrikanskt

"samvälde". Under de sju år som gått sedan denna mycket om

skrivna händelse har Sydafrikas apartheidpolitik förblivit oför

ändrad, men landets ställning i världen och därmed dess inställ

ning till genomförandet av denna politik h~r undergått avsevärda

förändringar. Allmänt sett har Sydafrika känt en alltmer ökande

trygghet, både till följd av den väldiga expansionen inom den

vita ekonomin och till följd av att andra staters motstånd mot

apartheid gradvis har avtagit i takt med att landets ställning

på den internationella marknaden har stärkts. Denna nya känsla

av trygghet har till stor del undanröjt det behov att rättfärdiga

apartheidpolitiken, som Sydafrika kände för ett decennium sedan.

Man kände detta behov både gentemot yttervärlden och inom landet,

och tillfredsställde det genom att utropa "Transkeis självstyrel

se" som ett bevis p~ att separat utveckling, "separate develop

ment", till sin natur var så rättfärdig och mänsklig som man

ville göra gällande. Inom landet har den vita gruppen fått till

baka sitt självförtroende - om också inte sitt goda samvete 

från början av 60-talet. Landets stora industriella välstånd har

fått de vita att glömma att det viktigaste priset för detta väl

stånd är den svarta arbetskraften som blivit föremål för allt

strängare kontroll från regeringen. Sydafrika har under den
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senaste tiden strävat efter att lägga en dimridå över landets

inrikespolitiska mål, inte bara därför att dessa mål inte längre

är föremål för en så hård kritik utifrån som tidigare, utan

också därför att en närmare granskning av dessa mål åvslöjar den

mest upprörande orättvisa och omänsklighet.

Det skulle vara relativt enkelt att skärskåda genomförandet av

dessa målsättningar utifrån samma utgångspunkter - om också inte

med samma slutsatser - som i den skrift som nyligen publicerats

av den sydafrikanska regeringen, "The Transkei and Multi-National

Development". Man skulle, som man gjort i skriften, kunna ta

Transkei på allvar som ett exempel på "separat utveckling" och

undersöka om detta program har lyckats eller inte. Men om man

gjorde detta, skulle man samtidigt erkänna att systemet med

"separat utveckling" har eller har haft "grundläggande förutsätt

ningar och mening", som skriften gör gällande. Det skulle inne

bära att man toge på allvar en konstruktion som inte kan fungera

och som aldrig har varit avsedd att fungera, en skenpolitik,

blott och bart ett taktiskt drag i Verwoerds propagandakampanj

mot den fientliga världsopinionen, mot oroliga vita sydafrikaner

och mot dessa svarta vilkas tystnad och samarbete var en absolut

förutsättning för de vitas dominans. Syftet var att ge berättigan

de åt de vitas fullständiga dominans över de svarta i ett eko

nomiskt system som kallas "separat utveckling" men som den fram

lidne hövdingen Luthuli gav den mer passande benämningen "avlönat

slaveri". Genom att tillämpa denna skenpolitik i det avlägsna

Transkei, där en begränsad grad av självstyrelse för afrikanerna

redan hade införts av tidigare icke-afrikandiska regeringar,

trodde Verwoerd och de vita sydafrikanerna att de skulle lyckas

blanda samman propagandans bild - "separat utveckling" - och

verklighetens - apartheid.

Syftet med denna artikel är inte att visa att resultatet har

blivit en bluff - vad annat hade det kunnat bli? Syftet är inte

heller att hävda att Vorster-regimen måste öka biståndet, för

bättra undervisningen och öka den politiska friheten och infria

löftena från 1963 i Transkei. Syftet är snarare att granska hur

livet i verkligheten ter sig i Transkei, idag och i en hotande
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framtid. "Separat utveckling" har aldrig varit ett allvarligt

menat handlingsprogram. Vissa tecken tyder på att den tidigare

"munnens bekännelse" till programmet börjar att mattas. Tidigare

användes mindre summor i ansträngningarna att dölja den verk

liga utvecklingen i Transkei; men man lyckades inte dölja verk

ligheten; i stället blev den, ironiskt nog, mer påtaglig. Risken

för att Transkei skall isoleras och tystas ned och lämnas åt

sitt öde gör det ännu viktigare att världen får kännedom om de

nuvarande förhållandena och de hotfulla framtidsperspektiven.

PROPAGANDA: VERWOERDS VRANGBILDER

För att förstå den nuvarande situationen i Transkei måste man

hålla i minnet den tidigare attityden hos den nationalistiska

afrikand-regeringen, som så småningom övergick från trotsighet

till den strävan mot försonlighet som ledde till tillkomsten av

Transkeis självstyrelse. I slutet av 50-talet trotsade det vita

Sydafrika världsopinionen; landets representanter i FN mötte

kritikerna med motanklagelser, politikerna inom landet över

röstade de allt häftigare anklagelserna från utlandet med för

säkringar om att världen skulle ta sitt förnuft till fånga och

förstå att Sydafrika hade rätt. Flodvågen av "osund sentimental

liberalism" skulle ebba ut, det vita Sydafrika skulle framstå

som räddare av den stora västerländska kristna traditionen.

Men detta var inte bara tomt skrävlande. När den siste av den

gamla typen av boer ledare i Krugers anda, Strijdom, avled, kunde

Henrik Verwoerd träda fram på scenen som premiärminister och den

främste tillskyndaren av sitt eget stora program för att rädda

afrikanderna från mörkrets makter. Verwoerd gav åt premiär

ministerämbetet en anda av beslutsamhet och rådighet. Verwoerd

var född i Holland, och i sin ungdom hade han övergått till den

bittra, hårt trängda afrikand-nationalismen. Som så ofta är

fallet med dem som analrumat andras nationalism, blev han dess

mest fanatiska anhängare. Under sina år som Minister of Native

Affairs - typiskt nog omdöpt till "Minister of Bantu Administra

tion and Development" - lade Verwoerd grunden till det stora

rasåtskillnadsprogram som dels skulle bevara makten i Sydafrika
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hos afrikanderna - vilket alltid är det primära - dels tysta

kritikerna i FN. Man måste ge apartheid ett nytt ansikte, som

skulle kunna stå emot häftiga anklagelser i stil med den från

Storbritanniens representant i FN, Patrick Wall, som innan Ver

woerd hade börjat sitt omdaningsarbete hade kallat apartheid

"moraliskt vederstygglig, intellektuellt absurd, andligt oför

svarlig".

Verwoerds främsta syfte var just att förändra bilden av apartheid,

och för att göra den nya bilden trovärdig åtföljdes den aven

grundlig förändring av lagstiftningen och det sociala systemet.

Som förutvarande professor i tillämpad psykologi vid University

of Stellenbosch var Verwoerd den rätte att föras fram i farans

stund för det vita Sydafrika. Världsopinionens kritik nådde sin

kulmen under månaderna efter Sharpville-massakern i början av

1960, och Verwoerd arbetade ikapp med tiden för att skapa denna

nya bild aven fullständig, trovärdig rasåtskillnad som skulle

ge den största rättvisa och självständighet åt båda parter. Han

såg också till att oföränderligheten i hans program kom till ut

tryck genom att ständigt förena det med ordet "granit". Det

skulle inte ens finnas en tanke på att förändra den stora planen.

Programmet var enkelt: den vite mannen skulle vara herre i det

vita Sydafrika och den svarte mannen skulle inte ha några rättig

heter bland de vita. Den svarte mannen skulle till slut bli herre

i det svarta Sydafrika och den vite mannen skulle inte ha några

rattigheter bland de svarta. Fyra outtalade faktorer skulle

garantera en fortsatt vit dominans: tidsplanen för de svartas

politiska utveckling, landfördelningen - 87 % för de vita och

13 % för de svarta - uppdelningen av de svarta i Sydafrika i nio

skilda stater, en uppdelning som skulle stärkas på alla tänkbara

sätt, och slutligen att all planering och genomföring av

"separate development" skulle skötas av de vita. Av dessa fakto

rer var den sistnämnda den avgörande. Riskerna med landets för

delning minskades genom att de svartas områden splittrades i

tjogtals små distrikt; det enda samlade området var de xhosa

språkiga trakterna. Nationalandan i detta område skulle ytter

ligare försvagas genom att man bibehöll den rådande uppdelningen

mellan Ciskei och Transkei och sålunda fick två skilda xhosa-
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stater. (Regeringen fastslog år 1969 att denna uppdelning på

två stater skall bestå.l

Under Sharpville-massakern och mordförsöket på Verwoerd år 1960

ifrågasattes denna politik för en kort tid t o m av afrikanderna,

men Verwoerd hävdade den ihärdigare än någonsin och höll stånd

mot d~n vita överhöghetens fiender inom och utom landet. Endast

två eftergifter gjordes inför detta det kraftfullaste, mest

eniga och ihärdigaste politiska och diplomatiska tryck som

någon nation utsatts för. Ar 1962 förkortades på ett dramatiskt

sätt långtidsperspektivet för genomförandet av separat utveck

ling i de s k "Bantu homelands" - Transkeis självstyrelse skulle

genomföras med största snabbhet, så snart arrangemangen kunde

genomföras och nödvändiga formaliteter ordnas. För det andra

skulle "allmän rösträtt" ligga till grund för Transkeis nya för

fattning, trots att man under många år hade avvisat tanken på

att principen "en man - en röst" skulle gälla för afrikaner.

Hittills hade det som Verwoerd kallade "den sunda grundvalen för

bantus eget i grunden demokratiska system för självstyrelse" ut

gjorts av ett hövdingavälde, ett system som de vita mycket lätt

kunde styra genom hövdingarnas beroendeställning som avlönade

regeringstjänstemän. Man kunde utnyttja stamrivalitet och kunde

upprätta dunkla stamtavlor som återupplivade utdöda hövdinga

släkter, eller också insatte man rena regeringsmarionetter som

hövdingar. Verwoerd medgav själv att dessa eftergifter gjordes

som ett resultat av påtryckningar och inte som ett resultat av

någon allvarlig önskan från regeringen att infria löftet om

självstyrelse för afrikanerna. Han varnade parlamentet för "det

stegvisa införandet av valsystemet i bantuadministrationen" ...

som svar på "påtryckningar som utövas mot Sydafrika. Detta är

inte vad vi skulle vilja se" tillade han, men det måste göras

"eftersom man härigenom kan köpa friheten åt den vite mannen,

samt rätten att behålla makten i det som är hans land."

Transkeis självstyrelse proklamerades i ett mycket lämpligt

ögonblick. Oppositionen i parlamentet hade gjort sitt dittills

kraftigaste angrepp på regeringen och kallat "separat utveck

ling" för "ett ihåligt hyckleri" och sagt att Verwoerd inte
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hade mod att genomföra den. Nu blev de vederlagda av meddelandet

från Umtata att xhosas begäran om självstyrelse hade bifallits

och att åtgärder för att genomföra denna omedelbart skulle vid

tas. Internationellt kunde denna avledande manöver på kort sikt

endast stärka Sydafrikas ställning. Dessutom kunde Transkei ut

göra ett värdefullt vittnesbörd om apartheid som något gott in

för Internationella domstolen där Sydafrika anklagades för att

missbruka sitt mandat över Sydvästafrika.

PROPAGANDA: VORSTER OCH VERKLIGHETEN

Under de sex år, som gått efter Verwoerds noggrant iscensatta

proklamation av Transkeis självstyrelse, har sådana förändringar

skett i Sydafrikas inrikespolitiska och internationella ställning

att det är svårt att tänka sig att samma åtgärd skulle kunna upp

repas i dagens läge i de åtta andra "Bantu homelands" som enligt

Verwoerds program skulle följa Transkeis exempel. De faktorer

som påverkar dagens politiska program är västmakternas minskade

vilja att på allvar medverka till en utveckling mot det bättre

i Sydafrika, det vita Sydafrikas enastående välstånd, nederlaget

för landets motståndare vid Internationella domstolen i processen

om Sydvästafrika, samt sannolikheten för att världens valutaut

veckling på kort sikt kommer att gynna Sydafrikas guldgruvein

dustri. Inflytandet från Verwoerd har minskat under de tre år som

gått efter mordet på honom; han skulle säkerligen ha sagt att man

inte kan bortse från internationella moraliska krav - låt vara att

dessa är mindre påtagliga - trots att de västliga investeringarna

i Sydafrika ökar och afrikanderna börjar uppnå engelsmännens väl

stånd. Han skulle kanske t o m ha övervägt nödvändigheten av att

göra eftergifter för att lugna den afrikanska opinionen. Han

hade ju trots allt sagt att livet i reservaten borde göra uthärd

ligt, så att afrikanerna, när de slutligen skickades tillbaka dit,

"inte skulle välla ut igen".

parallellt med förskjutningen av tonvikten från det skenbart

moraliska i "separat utveckling" till lönsamheten i Sydafrikas

investeringar och handel görs alltmer oförblommerade uttalanden
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som avslöjar den fullständiga egoismen och sveket mot det ideal

som utgjordes aven så gott som fullständig geografisk separa

tion, två ting som under lång tid har förnekats av officiella

vita talesmän. "Deputy Minister of Justice, Mines and Planning"

sade i februari 1969 till sina anhängare att separat utveckling

i princip inte hade något att göra med siffror och förnekade

att det fanns "en geografisk aspekt som lade huvudvikten vid

'homelands'", Han sade: "Bantu-arbetskraft som fränunande arbets

kraft i de vita områdena står inte i strid med begreppet separat

utveckling och dess program" förutsatt att denna arbetskraft

inte blev fast bosatt eller sökte medborgarskap, blev assimile

rad, och inte "belastades av onödiga påhäng som hustrur och barn

och ogifta vuxna som inte är ekonomiskt aktiva", och förutsatt

att antalet inte blir för stort så att det inte kan kontrolleras

eller skadar den vita arbetskraften.

I senaten i mars 1969 uttryckte Vorster på ett mer taktfullt

sätt att regeringen accepterade att det måste finnas ett stort

antal afrikaner som fortsatte att arbeta för det vita Sydafrikas

räkning och att de även i fortsättningen skulle vara under

kastade "apartheid i begränsad skala", Han sade att det var

möjligt att ha separat utveckling med 10 miljoner svarta i ett

vitt område, men att integration kunde förekonuna - om den til

läts göra det - även om det bara fanns 100 000 svarta i ett vitt

område. I frågan om apartheid "i full skala" sade Vorster att

hans parti i sin politik "konsekvent höll fast vid apartheid".

Klockan har vridits tillbaka till Strijdoms dagar, men tiden

har inte stått stilla när det har gällt fattigdom och förtryck

för afrikanerna; Transkei är ett bevis på detta.

POLITIKEN I TRANSKEl: VÄGEN TILL"SJÄLVSTYRELSE"

Hurudant var det sociala och politiska system. som föregick

"självstyrelsen", och som skall jämföras med det som idag är en

överbefolkad, underutvecklad, nedsliten arbetskraftsdepå?

En samtida källa, citerad i den nyutkomna "Oxford history of

South Africa", 1969, berättar att överlevande från ett skepps-
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brott på lSOO-talet nära mynningen på floden Mbaske i Transkei

fann landet vara "övermåttan bördigt och otroligt folkrikt och

fullt av boskap". En stor del av de bantu-språkiga stammarna

hade slagit sig ned i dessa frodiga kusttrakter öster om Algoa

Bay, med utlöpare längre västerut, när de vita nybyggarna som

flyttade österut från Godahoppsudden stötte på dem och under mer

än ett århundrade kämpade för att upprätta en skiljelinje mellan

sig och huvuddelen av de afrikanska invånarna. Afrikanerna träng

des så småningom samman öster om floden Kei, och många av dem

isolerades i stamområden i Kapkolonin, i det s k Ciskei. Dessa

Transkeis invånare utgjordes av ett antal stamgrupper, som i

huvudsak talade olika dialekter av xhosaspråket: Xhosa, Temba 

de tidigast etablerade -, Mpondo, Mpondomire, Bomvana, Bhele,

Xesibe, Ntlangwini, Bhaca, Hlubi, vissa sothogrupper och rester

na av de stammar som trängdes mot sydväst av zulukrigare, som nu

lever bland Transkeis folk och kallas Mfengu ("Fingoes").

Ett skede av erövring, fördrag och frivillig anslutning började

år 1877 och slutade med att Pondo-stammen tvingades underkasta

sig Cecil Rhodes år 1894. Alla folkslag i Transkei hade sålunda

kommit under Kapkolonins styre och förvaltades inom ramen för

dess "infödingspolitik" som alltid mildrades av kraven på

respekt för mänskliga värden från England och av missionärernas

närvaro bland afrikanerna. Är 1895 samlades representanter för

fyra västliga distrikt i Butterworth och bildade en generalför

samling vars främsta uppgift var att ge dessa distrikt "en

skälig talan i skötseln av landets inre angelägenheter". Man

måste hålla i minnet att det vid denna tid fanns många bildade

män och kvinnor i Transkei. Xhosa-språket hade varit skrift

språk i ett sekel, det fanns tidningar som ägdes av afrikaner,

och det fanns många skolor och högre utbildningsanstalter som

hade grundats under förra hälften av 1800-talet. Under de 30 år

som följde efter det första mötet i Butterworth, infördes det

s k "Council System" i hela Transkei, och år 1931 slogs Västra

Pondolands rådförsamlinq samman med Transkeis till "United

Transkeian Territories General Council" med högkvarter i Umtata

och med egen rådsförsamling och kansli, "Bhunga".
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Representanterna för de 26 distrikten var folkvalda, men deras

ordförande var alltid den vite förvaltningschefen och 26 av för

samlingens 109 medlemmar var vita ämbetsmän, en från varje

distrikt. Vita besökare uttalade sig berömmande om den höga

kvaliten på debatterna och om Bhungans värdighet. Dess medlemmar

var inte marionetter, låt vara att många var traditionalister;

de var fritt valda av den konservativa befolkningen i Transkei

och de flesta var duperade av den vita regeringens försäkringar

att TTGC:s befogenheter skulle öka. (Bland ledamöterna var Gowan

Mbeki, senare en framstående ledare i ANC - African National

Congress. Han avtjänar nu livstidsstraff på Robben Island för

sitt medlemskap i Mkkonto weSiz~le, ANC:s militanta falang.)

Den afrikandiska nationalistregeringen förändrade hastigt dessa

förhållanden. Genom Bantu Authorities Act 1951 överfördes de

återstående maktbefogenheterna från de valda rådsmedlemmarna i

distrikten och i Bhungan till hövdingarna, som i de flesta av

seenden hade blivit kvarlevande relikter från ett förgånget

stamskede. Hövdingarna hade endast begränsade befogenheter som

redskap för "native law" och saknade styrande funktion. Genom

ivriga ansträngningar från statliga etnologer grävde man fram

glömda ättlingar till utdöda hövdingasläkter och återinsatte

dem bland deras folk, som var misstänksamma och ingalunda villi

ga att godta den nya ordningen, trots regeringens ansträngningar

att få den att framstå som ett resultat av folkviljan. 26

"District Authorities" skickade delegater till 9 "Regional

Authorities", som slutligen konstituerade "Territorial Authoriti'.

Ministern för infödings frågor sade inför detta auditorium:

"Genom de bantumyndigheter som ni konstituerar kan ni i verklig

mening leda folket. Ni kan säga till människorna vad som skall

göras i stället för att fråga dem. Häri ligger en viktig skillnad'.

Detta var verkligen indirekt styre: valprincipen var borta och

de nio regionerna var så uppbyggda att de gav näring åt stam

rivalitet. Det fanns inte längre bara två Xhosa-talande grupper,

en i Ciskei och en i Transkei, utan enbart i Transkei fanns det

nio.
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Det eviga "undantagstillståndet"

Verkningarna bland folket blev minst sagt olyckliga, och under

perioden 1960-61 revolterade stora delar av Pondos och Tembus.

En blodig "pacificering" skedde. Vid Ngquza Hill i östra

Pondoland besköt vita poliser och civila 400 pondos som kom för

att förhandla sedan de gjort uppror mot sina hövdingar. Mellan

6 och 20 av dem dödades. Senare hängdes ytterligare 20 pondos

för sin delaktighet i resningen. Följden av alla dessa händelser

blev att man i december 1960 införde undantagstillstånd i

Transkei enligt "Proclarnation 400". Genom denna avskaffades

praktiskt taget all personlig frihet, och polisen och armen fick

obegränsad makt. De har fortfarande makten; proklamationen har

aldrig upphävts; det självstyrande Transkei kom till under

undantagstillstånd och har förblivit i detta tillstånd under alla

de sex år som landet funnits.

Undantagstillståndet har givit Sydafrikas regering dålig PR,

även om det på kort sikt gav vissa fördelar: det tystade dem som

annars skulle ha kämpat mot "Self-Government Act" och sänkte

moralen och ökade medgörligheten hos de moderata och de motvilliga

samarbetsmännen som bildade "Recess Committee" i "Territorial

Authority" och som tvingades medverka vid tillkomsten av 1962

års konstitution för självstyrelsen. Men sett i ett längre per

spektiv har undantagstillståndet varit det slutgiltiga beviset

för Transkeis invånare att självstyrelsen är ett rent bedrägeri.

Om regeringen vore uppriktig i sina bedyranden om det allvarliga

syftet bakom "Bantu homelands", skulle den har försökt få verk

ligt stöd bland folket. Istället har man valt att lita till höv

dingarnas kollaboration och har med hjälp av "Proclarnation 400"

undertryckt folket; dessutom har man skapat en rad av kontroll

åtgärder i själva Sydafrika som riktas mot Transkei.

Regeringen har också valt att agera med hjälp aven duktig och

ärelysten man bland de mer obetydliga hövdingarna, Kaiser

Daliwonga Matanzima, tillhörig den invandrade gruppen av Tembu

stammen. Matanzima lät sig lockas av regeringens utfästelser om

expansion för hans stam - tillsammans med hövdingarna för östra

och västra Pondo, Tembu och Xhosa är han nu en av dem fem
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"Paramount Chiefs" - och lokal politisk makt, och blev i gengäld

en samarbetsman för apartheidpolitiken. Han är utbildad jurist,

han hade nästan aldrig varit utanför Transkei, och hans tradi

tionalistiska drag tilltalade de andra hövdingarna. Men hans

rykte som medlöpare och hans hänsynslöshet mot folk med av

vikande uppfattning har gjort honom föga populär bland folket,

bortsett från tillfälliga uttryck för entusiasm som har irriterat

Pretoria. Matanzima var framgångsrik som ordförande i "Recess

Committee", men i valen blev resultatet ett annat.

Det första valet

Den nya ordningen lyckades kanske dupera några afrikaner och

vita, som gärna ville tro att folket i Transkei nu skulle ha

något inflytande på sin egen framtid, men nyordningen skedde i

ett klimat av undertryckta protester och förtryck. Hövdingarna,

som hade fått sin makt av "Bantu Authorities" 1962 och alltid

var lydiga mot den vita regeringens högste representant i Umtata,

skyddades av sydafrikansk polis med rörliga förband och av hem

värn organiserat av polisen. Ar 1962 trädde den nya författningen

i kraft genom "Transkei Self-Government Act" och principen med

en vald församling återinfördes motvilligt, av skäl som angavs

av Verwoerd och som citerats ovan. Regeringens makt i den nya

författningen skulle upprätthållas av 64 hövdingar tillsatta av

staten, som utan svårighet kunde dominera över de 45 folkvalda

ledamöterna. De 26 vita distriktscheferna fanns inte kvar, men

man kunde snart konstatera att ett betydligt större antal vita

ämbetsmän satt i församlingen som olika slags rådgivare och

observatörer.

Den nya författningen förkastades av Tembus, ledda av Sabata

Dalindyebo, efter upprepade stammöten, och västra Pondos hövding,

Victor Poto, nestorn bland Transkeis politiker, beslöt att an

sluta sig till dem. Detta gav styrka åt den grupp som var mot

ståndare till apartheid och den fick framgång i det första

allmänna valet. Potos och Sabatas kandidater fick 3/4 majoritet

bland de valda ledamöterna och bildade "Democratic Party". Men

Matanzimas grupp - som senare blev "Transkei National Independence
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Party" - hade majoritet i församlingen - 54 mot 49 - tack vare

flertalet av hövdingarna och fick makten trots att folket med

eftertryck hade röstat mot Transkeis författning. President

Nyerere i Tanzania har, med hänsyftning på Rhodesia, sagt att

folk inte röstar "mot deras vilja som har vapnen". Transkeis

folk framstod som undantaget som bekräftar regeln; de stärktes

av resningen hos de kandidater som var motståndare till Matanzima,

särskilt i östra Pondoland, där man hade den föregående tidens

upplopp i färskt minne och där sju valda av åtta hade stått på

folkets sida. Man hade uppmuntrats av den populäre och modige

Sabata Dalindyebo och man hyste ett djupt och utbrett hat mot

"Bantu Authorities"-systemet som hade haft Matanzimas stöd redan

från första början. Det stora flertalet av Transkeis befolkning

trotsade Proclarnation 400 och hövdingarna och polisen och röstade

på sina egna kandidater, inte på Sydafrikas. Ett tecken på reali

teten bakom Transkeis självstyrelse är att de ändå fick de vitas

kandidat, Kaiser Matanzima och hans anhängare; så fungerade den

författning som de blivit tvungna att förverkliga med sina röster.

POLITIKEN I TRANSKEl IDAG: SLUT PA FöRHOPPNINGARNA

Under de första 5 årens verksamhet i Transkeis lagstiftande för

samling skedde en allvarlig försvagning av Demokratiska Partiet.

Många av partiets mest övertygade och radikala medlemmar för

svann; några kastades i fängelse av olika skäl. Poto, som börja

de åldras och hade vacklande hälsa, drog sig tillbaka från led

ningen. Ordföranden, K M Guzana, som alltid hade varit en moderat

man, tycktes brytas ned psykiskt av den ständiga polisbevakningen

och av att Sydafrikas regering vägrade att ge honom pass för att

besöka USA på inbjudan av amerikanska UD. Han bröt kontakterna

med Saba ta Dalindyebo, den drivande i det demokratiska partiet i

Tembuland och detta skadade partiet. Några av partiets mer mål

medvetna medlemmar lämnade partiet och bildade Transkei Freedom

Party, som hade haft två medlemmar i Transkeis lagstiftande för

samling vid slutet av dess sista session, jämfört med demokra

tiska partiets 27 och Matanzimas TNIP:s 15.
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"Ta en nybildad afrikansk stat," skreven journalist i en tidning

i det närbelägna East London, som typiskt nog jämställde Transkei

med andra afrikanska stater, "ge dess i huvudsak illiterata be

folkning en författning, starkt färgad av stamkänslor, ge landet

"undantags"lagar •.. och landet kommer med visshet att gå sin ut

stakade väg mot totalitär likriktning."

Det andra allmänna valet i oktober 1968 innebar ett klart neder

lag för det försvagade och splittrade demokratiska partiet;

partiernas styrkeförhållanden blev nästan exakt omkastade: TNIP

28, DP 14 och oavhängiga 3. Freedom Party fick inget mandat.

Röstsiffrorna gav en bättre bild. TNIP fick 44 %, DP 36 %. Av

18 % till de oavhängiga - en förvånande siffra - skulle många ha

tillfallit DP om inte motsättningar hade splittrat partiet. Trots

att Sabata och många av hans partikamrater modigt fortsatte att

trotsa "mannen med vapnen" hade ändå moralen i partiet blivit

försämrad och detta avspeglade sig i valresultatet. Antalet röster

för Kaiser Matanzima - c:a 356 000 - är i sig själv en låg siffra

jämfört med 907 778 registrerade väljare och en sammanlagd val

manskår som 1964 uppskattades till 1,2 miljoner och förmodligen

är större idag. 356 000 röster - 29 % av valmanskåren - är

knappast en siffra som motiverar påståendet att "3 millioner

svarta i Transkei, Sydafrikas första bantustat, har nyligen efter

3 (:) års självständighet gett ett överväldigande stöd åt det

parti som stöder Sydafrikas politik i fråga om "separat utveck

ling". (Britain and South Africa Forum, "ett objektivt uttryck

för brittisk goodwill", London).

Det faktum att DP förlorade några av sina bästa krafter, och

Guzanas svaga insats - han underlät att delta i ett stort parti

möte bland Tembus, sammankallat av Sabata, därför att han var

"upptagen av kyrkliga angelägenheter" - bidrog kanske till att

Financial Mail efter valet skrev: "Det paradoxala är att

Democratic Party börjar framstå som den konservativa flygeln i

Transkei. De starka och radikala idag är "utbrytare" från TNIP,

i sanning underliga kompanjoner till de sydafrikanska nationalis

terna på högerflygeln." Denna kommentar var ett uttryck för en

allmän missuppfattning, nämligen att Matanzimas TNIP lockar all-
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varligt syftande politiker som ser en utväg ur problemen i hans

politik: att ta Sydafrika på orden och gripa de tillfällen som

erbjuds. En av hans skickligaste medhjälpare, Curnick Ndamse,

som tidigare var lärare vid Fort Hare och var i onåd hos Syd

afrikas regering innan han gick över på Matanzimas sida, nämns

ofta som ett exempel på denna "trend". Tshunungwa, som var en

av de 154 medlemmarna i African National Congress som ställdes

inför rätta i den väldiga förräderiprocessen på 50-talet, är det

andra exemplet. De två är de enda som Matanzima har lockat till

sig, och båda har de nu stått på hans sida under flera år.

Matanzimas huvudsakliga styrka grundar sig alltjämt på de be

fogenheter som de 9 år gamla undantagsbestämmelserna gav åt höv

dingarna. De kan förvisa kritiker och oppositionella, neka till

stånd till möten med mer än la deltagare, och de har alla möjlig

heter att tvinga sina underlydande att acceptera deras politiska

åsikter. De har också en nästan total makt över stadsbor som har

förvisats till Transkei sedan de avtjänat straff för politiska

brott. Även om den allmänna rösträtten skenbart gav makt åt

folket, har den i själva verket aldrig glidit från hövdingarna,

av vilka flertalet alltid kommer att lyda regeringens order, som

en gentjänst för pengar, status och polisskydd, som folket annars

snart skulle beröva dem.

Matanzima själv, som i början begärde att Transkeis territorium

skulle utvidgas fram till Fish River och att Xhosas i Ciskei

skulle ingå i Transkei och som anklagade Sydafrika för att skjuta

över sina arbetslösa afrikaner på honom, har lugnat ned sig; även

om han aldrig har varit ett eftergivet redskap för Pretoria, ut

gör han i varje fall inte längre något hot mot det vita Sydafrikas

sinnesfrid. Ett tidigt försök att ersätta det förhatliga "Bantu

Education"systemets kursplaner med det gamla Kapsystemet enade

honom och hans motståndare, men har inte lett till några större

förändringar. Möjligen disponeras nu något mer per capita på ut

bildning i Transkei, men summan är ändå bara en tiondel av ut

gifterna för varje vitt barn i Sydafrika.

Transkeis kabinett består av sex personer som till namnet leder

departementet som i själva verket sköts av ämbetsmän från Pretoria.
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De vita ämbetsmännen i Transkei var år 1963 455 st; år 1967 hade

deras antal sjunkit till 365, alltså en minskning med mindre än

100 personer. De två afrikanska förvaltningspersoner som har

nämnts ovan är en ny företeelse, men ingen av dem kan pröva fall

där vita är inblandade. I "Department of Agriculture and

Forestry" har 9 afrikaner övertagit högre poster som tidigare

innehades av vita. Men Pretoria har naturligtvis fast kontroll

över de viktigaste departementen. Enligt "Transkei Self-Govern

ment Act" har Transkeis regering inget inflytande över sitt eget

försvar, sin utrikespolitik, den inre säkerheten, post och

kommunikationer, invandringsfrågor och gränskontroll, banker och

valuta, tullar och skatter - och naturligtvis inte heller över

landets egen författning. Alla lagförslag som antas av Trans~eis

lagstiftande församling måste godkännas av Sydafrikanska repu

blikens president.

Det lätt löjliga skimret över Transkeis regering förstärks

ytterligare av den man som är överkommissarie för Xhosas, Hans

Abraham, en löjlig figur, känd för sina offentliga klavertramp.

("Om man tar ett land där ingenting händer, är det sannerligen

en händelse om man lyckas sätta igång en industri ... Xhosas

har ingen initiativkraft, ingen organisationstalang, inget om

döme, ingen ansvarskänsla ... och de är fixerade vid erotik,"

sade han till en grupp industrifolk som gjorde en officiell

rundresa i Transkei 1968.) Abraham representerar de sista

resterna av Transkei-afrikanernas allmänna rösträtt; han repre

senterar alla landets 3 millioner invånare inför Sydafrikas

regering.

Den faktiska förlusten av alla politiska rättigheter skall nu

kompenseras av att man kan få Bantu-medborgarskap, utfärdat av

Sydafrikanska republikens "Department of Bantu Administration

and Development". Man kan få ett av följande nio medborgarskap:

Transkei Xhosa, Ciskei Xhosa, Tswana, Northern Sotho, Southern

Sotho, Venda, Zulu, Shangaan och Swazi. Die Transvaler i

Johannesburg försäkrar att "Bantus med medborgarskap skall inte

behandlas som utlänningar ... i Sydafrika. Internationellt, t ex

i fråga om pass, skall de behandlas som sydafrikanska medborgare.



24

Medborgarskap skall inte vara obligatoriskt, men kommer att ha

sina fördelar, t ex vid anställning". Tidningen Hoofstad i Pre

toria slog fast en annan fördel: "Genom att ge medborgarskap i

"homelands" gör regeringen slutgiltigt klart för Bantus att de

aldrig kan bli en del av den vita befolkningen och visar dem var

de måste ha sin politiska hemvist". Löjliga överkommissarier och

"pass till ingenstans" kan kanske ge stoff åt skämttecknarna i

Sydafrikas engelskspråkiga press, men den "totalitära likrikt

ningen" i Vorsters Transkei är ingenting att göra sig lustig över.

Den verkliga innebörden i Transkeis regim, som får allt tänkbart

stöd av Sydafrikas polis och säkerhetstjänst och som verkar i en

atmosfär av terror till följd av Proclamation 400 - som Matanzima

envist har vägrat att avskaffa - får inte glömmas bort av dem som

ser den bekväma tillvaron för ämbetsmännen i det vita Umtata. Den

verkliga bilden är helt annan och mycket otrevligare.

Man måste påpeka att de politiska utsikterna för Transkeis be

folkning är lika dåliga som de ekonomiska utsikter som erbjuds

av landets alltmer begränsade och överbelastade jordar. I bästa

fall kan man hoppas att den "allmänna rösträtten" kan bidra till

att väcka detta folk som riskerar att förlora allt politiskt

initiativ i det hatade systemet med "Bantu Authorities". Men även

detta hopp måste bli svagt inför den grymma och obeveklige verk

lighet av förtryck och vit dominans som döljs bakom skenbilden

- "separat utveckling".

TRANSKEIS EKONOMI: öVERBEFOLKNING, UTARMNING, FöRFALL

Ett sekel av arbetskraftsförflyttningar

Gränslinjen längs Great Kei River skapades för ett århundrade

sedan genom konflikten mellan jordhungriga svarta och vita bo

skapsuppfödare och de vita nybyggarnas krav på säkerhet. Det

därpå följande ekonomiska utbytet mellan befolkningen på båda

sidor om floden påverkades aven helt ny faktor, upptäckten av

Sydafrikas väldiga mineralrikedomar, först i Kimberley och

senare Witwatersrand. Under de drygt 20 år då Transkei införliva

des i Kapkolonin växte en våldsam "Klondyke-stämning" fram i
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Sydafrika. Den liberala infödingspolitiken, som drevs av Kap

kolonins regering och som syftade till att bryta hövdingarnas

makt, inordna deras underlydande i nybyggarekonomin, ge dem ökad

utbildning och äganderätt till vissa delar av landet, fick nu

ett nytt inslag, behovet av billig arbetskraft till gruvorna. A

ena sidan hade man de afrikaner som hade kunnat få rösträtt och

som röstade utan hänsyn till ras, på samma röstlängd som de vita.

A andra sidan hade man det enkla folket i Transkei som tvingades

ut på arbetsmarknaden, vilket innebar elände och död för tusen

tals i gruvorna, utan att fattigdomen för de hemmavarande lättade.

Medlet att få ut folk var enkelt: "hut tax", en bostadsskatt som

tvingade varje invånare i Transkei att förtjäna pengar för att

kunna betala den.

"Överbefolkningen i reservaten, de föråldrade metodern~

exploateringen av resurserna ... i förening med skatter
och utgifter för te och hackor och filtar var orsaken
till att en mycket stor del av de arbetsföra männen
varje år lämnade området för att tjäna pengar som
arbetare ... Infödingarna var offer för alltför små
jordtillgångar."

Detta skrev de Kiewiet år 1940. Redan lång tid innan de Kiewiet

skrev så, hade detta land tjänstgjort uteslutande som en re

servoar för en stor del av den billiga arbetskraft som har

möjliggjort det vita Sydafrikas rikedom. Från Transkei levereras

idag 170 000 industriarbetare, 15 000 statligt anställda, 9 000

hushållsarbetare, la 000 "yrkesutbildade", 15 000 kommunalt an

ställda, 5 500 handelsanställda och 75 000 "övriga". Dessutom

finns 1,5 millioner Xhosa-talande som är varaktigt bosatta utan

för Transkei men som nu tvingas bli medborgare i Transkei och

uppge sitt sydafrikanska medborgarskap.

300 000 personer från Transkei har arbete i Sydafrikanska repu

bliken och skickar varje år hem 9 millioner rand. Vad gör de

återstående 1,1 millionerna? Kanske en tredjedel av dessa är

vuxna män i arbetsför ålder som bedriver jordbruk och har familj

i Transkei. En del har kommit tillbaka med sjukdomar - ofta

tuberkulos - från gruvorna och städerna och kan inte gå ut i

arbetslivet igen. Många har utvisats från det område där de

tidigare arbetade, på grundval av "Influx Control regulations",
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inflyttningsregleringar som syftar till att hejda strömmen av

afrikaner som flyttar till de nya industricentra. Allt fler är

"icke önskvärda Bantus~ frigivna politiska fångar eller miss

tänkta för politiska brott, som förvisats till sin "hemlokation"

i Transkei. Och en mycket stor grupp utgörs av gamla och barn.

Den bofasta befolkningen blir i allt större utsträckning utarmad

och fysiskt undermålig, även om systemet med storfamiljer har

en utjämnande effekt på så sätt att alla blir fattiga utan att

någon blir helt utfattig.

Sålunda fungerar Transkei, liksom övriga "Bantu homelands", både

som en arbetskraftsdepå och som en avstjälpningsplats för icke

önskvärda"överskotts-bantus" från städerna. Med denna befolknings

struktur är det kanppast förvånande att befolkniningen är så

fattig och landets utveckling nästan obefintlig. Den sammanlagda

inkomsten för de 30 000 löntagarna i Transkei är 4 millioner rand.

Siffran är mycket låg, men framför allt visar den det lilla ut

byte per capita som Transkei får av sin utflyttade arbetskraft 

30 rand per år.

Och ändå känner invånarna stolthet och kärlek inför sitt vackra,

sjuka land. Transkei, där förfäderna ligger begravda, är fort

farande - om också i mindre grad än förr - en tillflyktsort från

plågorna och förtrycket i världen utanför, på farmerna och i

städerna. Grannlandet Ciskei tycks följa regeln att "den som

kommer framåt kommer ut", men i Transkei håller man fast vid

fädernejorden och släkten och familjebanden. Denna mentalitet är

i sig själv en hämmande faktor genom att den bevarar den tradi

tionella förkärleken för stora boskapshjordar, vilket leder till

alltför intensiv betning och erosion och till försumlighet inom

jordbruket.

De enda förändringar som Verwoerds teorier åstadkom i de ekono

miska villkoren på den efterblivna landsbygd som han fick i arv

var att traditionalismen stärktes genom att stammotsättningarna

och hövdingarnas makt fick nytt liv, att den yngre generationen

hölls tillbaka och demoraliserades genom den undermåliga "Bantu'

Education" - som ledde till att största delen av de bästa rek

torerna och lärarna i Transkei avskedades, sedan deras förbund
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hade gjort häftigt motstånd mot den nya utbildningen - och att

man satte stopp för utflyttningen från det överbefolkade Transkei

till städerna i Kapprovinsen och Natal.

Strömmen vänds - "Influx Control"

Den "separata utvecklingen" verkade inte bara hämmande på den

ekonomiska utvecklingen i området. Den skapade också ett

politiskt program som redan håller på att skapa olidliga levnads

förhållanden för hundratusentals afrikaner och som sannolikt kom

mer att få ännu värre verkningar i framtiden.

Detta program, ytligt bekant som "Influx Control" har lett till

att mängder av familjer och hem i de s k vita områdena har

splittrats, att tusentals människor har tvingats lämna sina

mödosamt uppbyggda hem i städerna och flytta tillbaka till de

"homelands" som man tidigare hade tvingats att lämna av eko

nomiskt nÖdtvång. Vorster-regeringen talar alltjämt om att öka

befolkningen i Transkei och Ciskei genom att föra dit den Xhosa

talande folkgruppen utanför dessa områden, och ministrarna säger

med stolthet att de skall "minska Bantu-befolkningen i Västra

Kaplandet med 10 % per år fram till 1977". Över hela landet sker

tvångsförflyttningar av befolkningen, och vi är ännu bara i bör

jan av det som kallas "repatrieringen av Bantus". De maktbefogen

heter som regeringen behöver för att genomföra dessa tvångsför

flyttningar förstärkes ytterligare genom "Bantu Laws Amendment

Act" av år 1964; genom denna lag försvann de sista möjligheterna

för afrikanerna att göra anspråk på att stadigvarande uppehålla

sig utanför "homelands". Dessutom gav den de lokala myndigheterna

rätt att oinskränkt och utan möjlighet till överklagning för

flytta varje "Bantu" till vilken ort som helst som ett led i

genomförandet av den separata utvecklingen. Men den slutliga

dödsstöten för afrikanerna i städerna utgör "Bantu Laws Amend

ment Bill" av år 1969, som nu behandlas av parlamentet i Kapsta

den. Tre korta utdrag ur ett "Black Sash Memorandum" från maj

1969 ger belägg för detta påstående.
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"(Moment 20 A) innebär att ministern med ett penndrag
kan förhindra anställning eller fortsaL~ anställning
av exempelvis tjänstefolk eller byggnadsarbetare i
någon del av Kapstaden. Alla afrikaner som tillhör
dessa kategorier i den aktuella stadsderen måste genast
avskedas, oberoende av om de har arbetat mer än 10 år
hos sin nuvarande arbetsgivare eller mer än 15 år i
samma område, oberoende av om de "stadigvarande" lever
i Guguletu, Langa eller Nyanga med sina familjer, obe
roende av om deras barn går i skolan i deras "township".
Det är självklart att de som inte är berättigade att bo
i området (d v s enligt de invecklade reglerna om
födelseort, uppehållsort och anställningsförhållanden),
omedelbart skall förpassas tillsammans med sina famil
jer, och bli en del av de många hundra i Ciskei och
Transkei, som lider av svår undernäring. Det är inte
lika klart om den som enligt denna lag är berättigad
att bo i området, skall få behålla sin bostad i sitt
"township", men bli arbetslös och därmed ur stånd att
försörja sig och sin familj, eller om sådana personer
också skall förpassas och tvingas leva i nöd i det för
dolda. Sådan förpassning kan ske lagligt genom att man
förklarar dem vara "lösdrivare" enligt paragraf 9 i
"Urban Areas Act", på grund av att de är mellan 15 och
65 (för manliga) eller 60 år (för kvinnliga) och, ehuru
i stånd att få anställning, stadigvarande är arbetslösa

"Ett annat förödande slag mot alla afrikaner i städerna
är avskaffandet av bestämmelsen i avdelning 28 (u) i
"Labour Act" som innebar att ingen afrikan kunde för
vägras tillstånd att återkomma till ett område i syfte
att återvända till en tidigare arbetsgivare, förutsatt
att han varit borta mindre än 12 månader. Ingen afrikan
kommer att våga resa hem för en längre ledighet, efter
som han inte har någon som helst garanti för att han
skall få tillstånd att återvända till sin tidigare
arbetsgivare. Han kommer under inga omständigheter att
tillåtas återvända till området för att söka ny anställ
ning - detta har varit förbjudet i många år ... "

"Moment 6 slutligen, som är en revision av sektion 14
i "Urban Areas Act", föreskriver att afrikaner, som har
förpassats från ett område därför att de befunnits
skyldiga till att olagligt ha uppehållit sig i området
mer än 72 timmar och som har skickats till "by, nybygge,
rehabiliteringsanstalt, institution eller annan plats
anvisad av ministern skall kvarhållas där under sådan
tidsrymd, och utföra sådant arbete, som föreskrivs i
den lag enligt vilken sådan by, nybygge, rehabiliterings
anstalt, institution eller plats har tillkommit". Är
detta det öde som väntar hundratals afrikaner som för
närvarande är lagligt anställda i Kapstaden? Tvångsläger
för dem som har levt hela sitt verksamma liv i städerna?"
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Det är mot denna bakgrund man skall se Vars ter-regeringens så

gott som obefintliga ekonomiska insatser i Transkei, och inte

mot bakgrunden av det falska struntpratet om "separat utveckling"

och "Bantu homelands", där afrikanerna kan utvecklas efter sin

särart, i teorin med stöd från de rikare och politiskt mer er

farna vita.

Det kan förefalla underligt att det har varit så få protester

inom Sydafrika. Den 3 januari 1969 skrev Financial Mail i Johan

nesburg i en kommentar till den tystnad som här lägrat sig över

Sydafrika:

"(under 1969 kommer man att uppleva) ett fortsatt
jämnmod bland den vita opinionen. Förra året ..• före
föll det opatriotiskt, ja rentav kriminellt, att ägna
sig åt hårklyverier om sjukdomar, dödsfall och snusk
i Limehill (ett "återuppbyggnadsläger" för förpassade
afrikaner, som blev föremål för skriverier i pressen),
långvarig husarrest utan rättegång och den ökande löne
klyftan mellan svarta och vita."

Under tiden sitter uppskattningsvis en halv million afrikaner,

som har förpassats från städerna och från farmerna, och som inte

har kunnat placeras i "homelands", i genomgångs- och återupp

byggnadsläger och väntar på döden i den största hopplöshet och

förtvivlan. Då och då sipprar det ut rapporter från sådana byar

tack vare undersökningar gjorda av den ännu verksamma "Black

Sash" eller genom ögonvittnesskildringar av folk som har lämnat

Sydafrika. Det behövs mer information om genomgångslägren; de är

kanske bara en övergångsföreteelse i arbetet på att genomföra en

folkförflyttning i ett system som berövar människan hennes indi

viduella karaktär. Separat utveckling gör människan till en

"arbetskraftsenhet" och talar om "överskottsbantus", Detta poli

tiska program bestämmer alla människans steg från vaggan till

graven, det kan ta barnet från föräldrarna, splittra man och

hustru och barn, binda honom för livet till en identitetshand

ling eller ett pass, ge den mest underordnade polisman eller

armekorpral rätt att på stället arrestera vem som helst och hålla

personer fängslade. Vad blir nästa steg i utvecklingen, när en

alltmer hänsynslös, omoralisk och otålig regering måste finna

medel att minska antalet "överskottsbantus" som inte bekvämt kan
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placeras i "homelands" eller andra "återuppbyggnadsområden"? Man

bör hålla i minnet att Adolf Eichman, som blev ett huvudredskap

för nazisternas folkmord, meriterade sig för denna befattning

genom den effektivitet med vilken han genomförde tvångsförflytt

ningarna av slaviska folkgrupper i de länder som ockuperades av

Hitler-Tyskland.

Man skall också komma ihåg att en förutsättning för teorin om

separat utveckling är att hela den afrikanska folkgruppen

repatrieras till sina "homelands". Från dessa hemland kan så en

viss minimimängd resa ut till de s k "vita områdena" som rörlig

arbetskraft. Huvuddelen av dessa skulle bli jordbruksarbetare,

Sydafrikas undertryckta och exploaterade "glömda arbetare". Detta

är alltjämt regeringens mål - sedan må Verwoerd försöka dölja

fakta och försöka finna ursäkter för de siffror som bevisar att

folkströmmen i själva verket går åt andra hållet. Antalet afri

kaner i Sydafrikas städer ökar med 100 000 personer varje månad

- den vita befolkningen ökar med mindre än hälften av denna

siffra; år 1967 hade den svarta befolkningen i Johannesburg för

dubblats på 21 år och uppgick till 774 000 (jämfört med 477 000

vita) och sammanlagt hade den svarta stadsbefolkningen ökat med

mer än 2 millioner. De svarta i städerna är en million flera än

de vita och de utgör endast 31 % av den afrikanska befolkningen

- den vita stadsbefolkningen utgör 83 % av hela antalet vita i

landet.

Tomlinson-kommissionen rapporterade år 1954 att 110 millioner

pund måste investeras i bantustans under det följande decen

niet - 15 år senare låg siffran fortfarande under 50 millioner

pund. Och ändå måste dessa reservat, enligt beräkningarna, ta

emot 400 000 fler afrikaner per år för att hålla jämna steg

med den afrikanska befolkningen, som beräknas öka från 12,7

millioner - därav 4,5 millioner i reservaten - till 28 millio

ner vid sekelskiftet. En regeringsvänlig ekonom har beräknat

att för att man skall kunna uppnå andrahandsmålet i fråga om

"balans" - lika många svarta och vita utanför reservaten 

måste man skapa 180 000 nya arbetstillfällen per år i reserva

ten. Men under de senaste sex åren har endast 945 nya arbets

tillfällen skapats i alla reservaten sammantagna. Kostnaden för
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180 000 nya arbetstillfällen inom industrin har uppskattats

till 200 millioner rand, lika mycket som hela Sydafrikas budget.

En så omfattande repatriering skulle dessutom ge reservaten en

befolkning på mer än 22 millioner - mer än dubbelt så mycket som

de kan härbärgera; reservatens kapacitet sattes av Tomlinson

kommissionen till 10 millioner för 15 år sedan.

De obevekliga siffrorna visar det ogenomförbara i regeringens

självpåtagna uppgift att "vända strömmen av Bantus till städer

na". Men vi måste förutsätta att regeringen kommer att fortsätta

sina försök att genomföra programmet, och detta med allt större

brutalitet. I en sådan situation kan "en slutgiltig lösning"

komma att framstå som tänkbar.

Ekonomens lösning - 180 000 arbetstillfällen - får inte förleda

iaktagaren att blunda för den bistra verkligheten i det redan

överbefolkade Transkei. I mars 1969 rapporterades att en fem

årig torrperiod hade spolierat hälften av majsskörden och

250 000 kreatur (20 % av kreatursstocken hade gått under; i

distriktet Idutywa hade 50 % av boskapen omkommit eller sålts.)

Denna torka - den värsta i mannaminne - har drivit ut ytter

ligare 35 000 personer från Transkei på arbetsmarknaden utanför

området. Den färgade tidningen Post skrev i februari 1969 att

"den katastrofala torkan i Transkei driver tusentals människor

tilllokationerna i East London, King William~s Town, Butter

worth och Queenstown ... Det finns redan 5 000 manliga och

3 000 kvinnliga arbetslösa i East London ... Flyktingar som har

drivits in i städerna från landsbygden kommer med varje tåg,

med buss och till fots". Det är svårt att få fram siffror på

hur många som har dött av svält, men Daily. Dispatch i East

London noterade i mars 1969 att ytterligare 21 hade dött av

tyfus.

I juli 1969 beskrev amerikanskan Mary E. McNally för FN:s kom

mission för de mänskliga rättigheterna de förhållanden som hon

iakttog i Transkei i augusti 1968. Reuter rapporterade:
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"McNally gjorde gällande att hon hade sett dussintals
barn som dog av undernäring i Transkei och 'ändlösa
rader av mödrar som gick kilometervis och bar sina
svältande barn'. Hon sade att svälten hade skördat
40 000 offer bland småbarnen sedan 1967. Hon påstod
att en läkare vid en sjukvårdsstation hade berättat
för henne att tuberkulos hade en närmast epidemisk
spridning i Transkei och att var femte invånare hade
drabbats av sjukdomen."

Detta är det verkliga Transkei: Torka, undernäring och armod.

TRANSKElS EKONOMI: EN TRAGISK LEK

Det ekonomiska generalprogrammet

Det katastrofala verkningarna av torkan har förvärrat de kroniska

svagheterna i Transkei, men - torkan kommer att ta slut. Men sta

tistiska fakta om Transkeis ekonomi kan inte utplånas av ett regn

väder. De avslöjar alltför mycket om det öde som väntar de millio

ner som väntar på att "repatrieras" till Transkei och de människor

som är en följd av den naturliga befolkningsökningen.

Antalet svarta sydafrikaner utanför reservaten måste minskas.

Detta är en springande punkt, hur smidig än Vorster-regeringen

kan verka när det gäller "total apartheid". Kravet att afrikaner

na skulle "skickas tillbaka till reservaten" är i själva verket

äldre än tesen om "Bantu homelands", som utvecklades för att in

för fria afrikanska stater förklara och dölja det förhållandet

att afrikanerna flyttas bort från de områden som de vita är be

slutna att behålla för egen del. Ty under den ökade tillförsikten

bland vita sydafrikaner ligger den viktigaste d~ivkraften i deras

politiska program, en drivkraft som t o m är starkare än afri

kandernas krav på enighet och försvar av deras kultur och särart.

Denna drivkraft är naturligtvis fruktan, "den innersta kärnan" i

apartheidpolitiken, som Christopher R. Hill har kallat den (Bantu

stans. Oxford 1964.).

Så tidigt som 1954 krävde Tomlinson-kommissionen, i de tidiga

planerna för utveckling av "homelands", att hälften av de en
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million invånarna i Transkei skulle förflyttas från landsbygden

och ges nya arbetstillfällen inom industrin och i städerna. Är

1962 sade professor Hobart Houghton, expert på reservatens eko

nomi och medlem av Verwoerds rådgivande kommitte för ekonomiska

frågor, att två tredjedelar av den jordbrukande befolkningen

måste ges sysselsättning utanför jordbruket. Under de sju åren

därefter har det skett en ytterligare försämring av Transkeis

jordbruk, ytterligare förvärrad till följd av den rådande torkan.

Programmet med "separat utveckling" skulle bemästra den natur

liga folkökningen, omflyttningen av 500 000 människor från jord

bruket till industri och serviceyrken - förutsatt att jordrefor

men och planerna för jordkonserveringen blir genomförda - och

dessutom strömmen aven halv million emigranter tillbaka till

Transkei. Detta skulle ske genom flera samverkande program. För

det första främjande av lokal industriell utveckling genom Xhosa

Development Corporation, en avläggare av Bantu Investment

Corporation, och på sista tiden även genom ett begränsat inflöde

av vitt kapital under sträng kontroll. För det andra engagerande

av afrikaner i s k "Border industries", och slutligen uppbyggan

de av serviceverksamheter - den "million manschettarbetare"som

förutspåddes av DeWet Nel, minister för "Bantu Administration

and Development", under "homeland"-drömmarnas glansdagar. Hur

mycket av detta var fria fantasier och hur mycket är verklighet?

Lokala industrier. Det finns inget tecken på ökning av den

officiella siffran l 700 industrianställda i Transkei. Under en

sjuårsperiod fram till 1966 lånade Bantu Investment Corporation

ut 248 000 pund till l 139 personer i Transkei, men huvuddelen

gick till butiksägare som ersatte vita köpmän som lämnade området

efter självstyrelsens införande. Senare initiativ har gjort lika

liten verkan. Xhosa Development Corporation fick ett begynnelse

kapital på endast en halv million pund, och i rapporten för 1967

skrev man att resultatet av det tekniska och finansiella bi

ståndet var "föga uppmuntrande". Xhosa Development Corporation,

som administreras av vita, gav högsta prioritet åt utvecklingen

och moderniseringen av råvaruproduktionen och fastslog att in

täkterna från ull, hudar och skinn borde ökas med 50 % genom

förbättrade metoder för hantering och marknadsföring, eventuellt
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i form av "infödingskooperativ". 60 års industriell segregation

har hämmat utvecklingen av tekniskt kunnande bland svarta syd

afrikaner; kooperativ kan inte utvecklas utan en anda av framåt

skridande och frihet. Xhosa Development Corporation har lika goda

skäl till besvikelse som Bantu Investment Corporation, vars chef

år 1967 rapporterade till South African Bureau of Racial Affairs:

"på nuvarande utvecklingsstadium kan 'Bantu homelands'
aldrig bli i stånd att svälja den växande bantubefolk
ningen och garantera den en acceptabel levnadsstandard.
Och vad skall man göra med de millioner bantus som
dessutom stegvis skall repatrieras från våra vita om
råden till 'Bantu homelands'?"

Bantu Investment Corporations sammanlagda lån till alla "home

lands" uppgick vid slutet av 1967 till endast 3 millioner pund.

Av dessa hade huvuddelen gått till detaljhandlare, och endast

2,3 % av summan hade gått till industriföretag. Xhosa Develop

ment Corporation har en liten möbelfabrik i Umtata med 180 an

ställda, och ett väveri som har flyttats från ett industriområde

i Brakpan i Transvaal,vilket medfört stora förluster för före

taget. Dessutom har man sex bilverkstäder, 148 butiker och två

andra detaljhandelsföretag. Under år 1968 godkända lån till

afrikaner uppgick totalt till den häpnadsväckande låga summan

94 000 rand.

Man kan konstatera att endast en bråkdel av utgifterna för

reservaten går till uppbyggnad av industrier, den näringsgren

som alltid har framhävts som den slutliga räddningen för

Transkei och de andra "homelands".

Vitt kapital. De icke-afrikandiska affärsmännen, liksom också

en del oliktänkande afrikander som Anton Rupert, har länge

begärt att vitt privatkapital skall få investeras i Transkei.

Verwoerds tidigare stenhårda motstånd mot sådana investeringar

tycks nu ha mjuknat något, att döma av "Promotion of Economic

Development of Homelands Act". Lagen ger möjlighet att skapa

nya investeringsföretag, av samma typ som Xhosa Development

Corporation, men förmodligen avser man att härigenom i smyg

föra in vitt kapital. Cheferna för dessa företag skall utses av
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regeringen. Eventuellt skall de ha rådgivande nämnder bestående

av afrikaner, men det skall inte finnas några blandade organ.

Aktiefördelningen skall bestänunas av "Department of Bantu

Administration and Development", och vita skall få fungera som

entreprenörer och agenter. Ministern har 'uttryckt det på följan

de sätt: "problemet är inte i första hand brist på kapital utan

snarare brist på utbildad afrikansk personal". Hittills har två

företag organiserats enligt detta nya system, ett sågverk och

ett stenbrott, båda i närheten av Empangeni i Zululand. Nya vita

investeringar är planerade i Umtata och Butterworth, men trots

att koncessionen är flera månader ganunal, finns det ännu inga

tecken på att vita kapitalägare vill utnyttja detta strängt

reglerade medel att föra in kapital i Transkei. Det är också

viktigt att lägga märke till att när investeringarna har gjorts,

är det de vita aktieägarna i Sydafrika som kommer att skörda

vinsterna. Om de inte får göra det kommer investeringarna att

upphöra.

"Border industry". En faktor, som också kan ha medverkat till

att avskräcka de vita från att göra investeringar enligt det nya

systemet är att regeringen starkt förordar "Border industries"

programmet, ett väsentligt inslag i Verwoerds apartheidteorier.

Systemet innebär att man bygger upp industrier i gränsregionerna

runt bantureservaten. I februari 1969 beskrev en oppositionsman

i parlamentet systemet som "det utan tvekan effektivaste medlet

att hämma industriell utveckling i 'homelands'''. Han skrev

vidare: "ju snabbare utvecklingen sker i gränsregionerna, desto

mindre blir den industriella utvecklingen i 'homelands', efter

som de förra konuner att ha fri tillgång till vitt privat kapital

och vita företag, medan däremot de senare inte ges tillgång till

dessa nödvändiga förutsättningar för en industriell utveckling".

Sunday Times i Johannesburg skrev i december 1968: "Regeringens

program för utvecklingen av gränsregionerna, som är en förut

sättning för att apartheid någonsin skall bli framgångsrikt,

stupar på att industrins folk saknar vilja att anlägga nya indu

strier i gränsregionerna '" Det som man hittills har uppnått i

fråga om lokalisering av fabriker till gränsområdena runt bantu-



36

reservaten ligger långt under de uppställda målen." (Målet var

att skapa 23 500 arbetstillfällen per år från 1971; för när

varande ä~ siffran 5 000 per år.) Det egentliga Transkei har så

vitt man kan se inga gränsindustrier. Visserligen finns det

arbetare från Transkei i Zwelitsha i Ciskei och i Mdantsane

utanför East London, men de arbetar så långt hemifrån att de

egentligen kan betraktas som utvandrad arbetskraft. Queenstown,

ett gränsindustriområde på gränsen till Matanzimas stamregion,

hade i december 1967 ingen ny industri, trots att regeringen

hade gett koncessioner. Paradexemplet på gränsindustri var natur

ligtvis Cyril Lords textilfabrik hära King William-s Town i

Ciskei. Den 22 november 1968 konstaterade Financial Mail i

Johannesburg torrt att "gränsindustrin i textilbranschen kommer

att få besvärligheter under 1969". Den vite borgmästaren i King

William-s Town sade i Financial Mail i december 1967 att endast

knappa 30 hektar mark för industrianläggningar hade sålts sedan

1964. ("Utvecklingen går mycket mycket sakta.")

Två tecken tyder på att gränsindustriprogrammet kan bli föremål

för en mycket kraftig satsning från regeringen. För det första

har ekonomiministern genom "Physical Planning and Utilisation of

Resources Act" fått befogenhet att tvinga fram en decentralise

ring av industrin och därmed främja gränsindustrin. Det andra

tecknet är ett projekt som går ut på att Anglo-American Corpora

tion skall anlägga ett pappersbruk för 25 millioner rand i Natal,

nära gränsen till Transkei. Regeringen kan utöva påtryckningar

genom att ge tillstånd att anställa afrikansk arbetskraft under

minimilönen. sådant tillstånd ges inte för nya projekt i "vita

områden" - t ex när Anglo-American Corporation först begärde att

få lägga pappersbruket i Durban - men beviljas i gränsregionen

vid ett "homeland".

Gränsindustrierna kan endast obetydligt påverka den förtvivlade

ekonomiska situationen i "homelands", ett förhållande som t o m

chefen för Bantu Investment Corporation öppet har erkänt. Själva

strukturen hos dessa industrier leder till att vinsten går till

baka till den provins där de är belägna. Den enda "förmånen" för

den som bor i "homelands" är att han måste arbeta långt från hem

orten, på andra sidan gränsen, och att han får ett mycket tunnare
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avlöningskuvert än han skulle ha fått i Kapstaden, Durban eller

Johannesburg. Ty hur skulle regeringen kunna locka industrier

till gränsregionerna runt "homelands" om inte genom att tillåta

lägsta möjliga löner som kompensation för sämre trivsel för den

priviligierade vita personalen, sämre möjligheter till underhåll

av anläggningarna och brister i infrastrukturen?

De villkor som gränsindustrierna erbjuder de arbetare som slår

sig ned i närheten skildrades nyligen i Sydafrikas parlament. Den

officiella befolkningssiffran för Mdantsane, 25 km från East

London på gränsen till Ciskei, är 18 000, men den korrekta siffran

kan mycket väl vara 10 000 högre. Det finns inte mindre än 32

skolor, av vilka mindre än hälften har några lärare. Staden har

inget telefonnät, inget sjukhus och ingen bofast läkare. Det finns

en slakteributik, inga biografer eller annan form av förströelse.

Samhällen som detta, resultatet aven rudimentär gränsindustri,

"repatriering" och torka, är väl lämpade att skicka svarta syd

afrikaner till, platser där de kan "lida utom synhåll för obe

höriga".

De ekonomiska framtidsperspektiven är lika dystra som de poli

tiska. I en artikel i Cape Times ges en sammanfattning av dem

båda, sedda ur oppositionens synvinkel: "Det har nu blivit uppen

bart att det behövs ett massivt utvecklingsprogram för att inte

Bantustans, och i synnerhet Transkei, mer och mer skall komma

att framstå som narrspel. Efter fem års separat utveckling i

Transkei finns det varken separation eller utveckling." Men för

invånarna i Transkei är detta inget narrspel. Om de har turen att

få tillstånd att arbeta utanför Transkei kan de och deras barn

se fram mot en tillvaro som rättslösa främmande arbetare. Och

för dem som måste stanna i Transkei finns bara en tilltagande

fattigdom - för många ren svält.

Framtiden för Transkeis folk - och för alla svarta sydafrikaner

- måste alltid vara aktuell för alla dem som uppfattar det som

sin plikt att hjälpa Sydafrika och befria sig från det vita för

tryckets förödande verkningar, de som så klart har blivit åskåd

liggjorda i Transkei.
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Färgade

Somliga undrar kanske varför jag, en student, har valt detta

ämne. De frågar kanske varför vi som studenter gör oss bekymmer

om vårt land i stället för att inrikta oss på våra studier.

Till dessa människor vill jag säga att jag är fast övertygad om

att ett universitet bara kan återspegla de strävanden som finns

i samhället runt omkring; om man alltså studerar det ena och inte

det andra blir ens arbete ofullgånget. Vi skall snart lämna vårt

universitet för att fullgöra våra uppgifter i vårt samhälle och

det är därför alldeles nödvändigt att vi är medvetna om till

ståndet i detta samhälle. Med den nuvarande politiska utvecklingen

i Sydafrika är det dessutom tydligt att studenterna står i centrum

av det politiska livet i vårt samhälle; det är alltså nödvändigt

att ha tillräckliga kunskaper om det samhälle i vilket vi verkar.

Men låt oss först i korthet analysera vår egen situation - studen

ternas situation i Sydafrika. Hur många studenter studerar t ex

vid universiteten i vårt land?

Ar 1968 fanns det 74 330 studenter inskrivna vid universiteten.

Fördelningen på raser var följande:

Vita Afrikaner Asiater

65 745 l 530 3 219 3 836

Summa icke vita: 8 585.
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Detta innebär att av det sammanlagda antalet studenter vid högre

utbildningsanstalter i Sydafrika var endast 11,5 % icke vita,

och endast 3 % var afrikaner.

Varför är andelen icke vita, och i synnerhet afrikaner, så liten

i Sydafrikas utbildningsväsen? Regeringen framhåller gång på gång

att den gör allt som står i dess makt för att öka utbildnings

resurserna för de icke vita. Man pekar på de nya universiteten,

University College i Zululand, University College i Nordprovinsen

och University College i västra Kaplandet, och säger: "se vad vi

gör för de icke vita~" Och för all del, äras den som äras bör 

vi kan medge att upprättandet av tre högskolor för icke vita, som

nu nästan har utvecklats till fullt utbyggda universitet, är en

vacker siffra. Men när vi tittar på antalet inskrivna vid några

institutioner för icke vita kan vi se följande utveckling:

Universitet Antal inskrivna

Zululand

Västra Kaplandet

Fort Hare

1960

41

161

360

1968

368

669

451

ökning

327

508

91

Vi anser inte att dessa siffror tyder på någon större utveckling,

men om vi nu skall vara välvilliga mot regeringen och anta att

universitet helt enkelt utvecklas långsamt, skall vi som jäm

förelse titta på de vita universiteten och se hur antalet inskriv

na där har utvecklats under motsvarande åttaårsperiod.

Universitet

Natal

Witwatersrand

Kapstaden

Potchefstroom

Pretoria

Stellenbosch

Ökning fram till 1968

2 008

3 081

2 058

l 547

4 103

2 735

Dessa siffror skulle kunna förleda oss att dra slutsatsen att

regeringen gör allt som står i dess makt för att förbättra de

vitas möjligheter att få akademisk utbildning, medan den däremot
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nästan helt försummar de icke vita.

Men Harry Lewis, nyutnämnd parlamentsledamot för Nationalist

Party, säger oss att denna slutsats är felaktig. Nästan i för

troende förklarar han för oss varför vi hade fel. "Ni förstAr",

säger han, "den svarte mannen nAr helt enkelt inte upp till

universitetsnivA. Han kan inte tillgodogöra sig all denna kunskap,

den stackaren. Se bara pA siffrorna för utkuggningen i skolorna",

säger han. Och som goda sydafrikaner ser vi pA siffrorna. Vi ser

att av alla afrikanska barn i skolAldern gAr 78 % i skolan. Vi

hAller med om att det är siffror som gör intryck.

Vi ser att i första klassen finns det 580 533 afrikanska barn.

Men när de har nAtt fram till studentexamen är de bara 2 075.

Vi ser pA helhetsbilden och konstaterar att av den afrikanska be

folkningen, som Ar 1967 uppgick till 12 750 000, gick bara 17,49%

i skola. Det gör tillsammans 2 millioner barn. Av dessa 2 millio

ner finns mer än en million, alltsA mer än 50 % pA lAgstadiet.

Varför lyckas sA f A afrikanska barn komma längre?

Svaret är mycket enkelt, säger regeringens talesmän. De kan helt

enkelt inte hänga med. De har inte samma intellektuella kapacitet

somde vita. Men vad regeringen inte talar om för oss är att det

gAr l lärare pA 58,8 elever i dessa klasser. Vad vi inte fAr veta

är att skälet till att det är fler elever per lärare i Ar än i

fjol är att en afrikansk lärare fAr mindre än hälften aven lik

värdig vit lärares lön. Regeringen talar inte om att en icke vit

hantverkare med grundskola kan f A högre lön än en utexaminerad

lärare med tvA Ars utbildning. Vad har han dA för anledning att

bli lärare? Detta är skälet till att det i fjol fanns l 750 vakan

ta lärartjänster för icke vita.

VAra hjälpsamma regeringstalesmän glömmer bort att berätta att

de vita barnen fAr fria läroböcker i statliga skolor, medan däre

mot de icke vita barnen mAste bekosta sina böcker själva, och att

dessutom föräldrarna till de flesta av dessa ungdomar lever i

djup fattigdom och helt enkelt inte har rAd att lAta sina barn f A

utbildning. De mAste ut i arbetslivet om inte familjen skall

svälta.
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Om alltså "Minister of Bantu Education" med stolthet kan framhålla

att 78 % av de afrikanska barnen får skolutbildning, glömmer han

dock bort att nämna att mindre än 30 % någonsin kommer över låg

stadiet och i själva verket endast 0,08 % når fram till student

examen.

Om nu vår högt värderade regeringstalesman trots dessa siffror

försöker göra klart för oss att regeringen gör allt som står i

dess makt för de icke vitas utbildning i Sydafrika, måste vi

ställa en sista fråga. Hur mycket pengar satsas per elev på ut

bildning?

Ar 1960, det sista året då regeringen offentliggjorde jämförande

siffror, satsades 144,57 rand per vit elev

59,13 rand per färgad elev

12,46 rand per afrikansk elev.

Utbildningsprogrammet för de icke vita, och i synnerhet för

afrikanerna, i Sydafrika är en myt. Det är något som regeringen

kan stoltsera med när någon ställer frågor i FN, men om man för

söker reda ut den invecklade härvan av halvsanningar, ställs man

inför den pinsamma verkligheten: regeringen vill inte ge den

svarte mannen någon utbildning.

De som trots allt lyckas skaffa sig utbildning, de som lyckas av

lägga studentexamen, de som orkar fortsätta och disputera och få

doktorsgrad är män och kvinnor med osedvanlig styrka och målmed

vetenhet.

Ta t.ex. den medicine studerande som i år sökte NUSAS~stipendium.

Han hade nyss avslutat sitt andra år med påfallande goda resultat.

Jag frågade honom var han bodde. Han sade att han och en vän

delade på ett skjul med ett rum. Jag frågade om det inte var be

svärligt om en av dem ville arbeta sent på kvällen och den andre

ville sova, med ljuset brinnande i rummet. Det fanns ingen belys

ning sade han; det fanns ingen elektricitet. Men hur kan du då

arbeta på kvällarna, frågade jag. Vid stearinljus, blev svaret.
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Men, kan vi då fråga oss, varför vill då regeringen inte göra

allt som står i dess makt för att ge afrikanerna utbildning och

därmed ge dem möjlighet att höja sin levnadsstandard? Man borde

självfallet kunna vänta sig att varje rationellt arbetande rege

ring skulle satsa så mycket pengar som möjligt på att utbilda de

fattiga, för att dessa på så sätt skulle få bättre förutsätt

ningar att söka bättre arbeten, få bättre löner och fa friskare

och bättre utbildade barn. på detta sätt skulle allt fler män och

kvinnor med bättre utbildning träda ut i vårt samhälle och hela

samhället skulle blir rikare och nå en ekonomisk blomstring. Men

detta är inte den politik som vår nuvarande regering driver, och

för att förstå varför, måste vi undersöka den nuvarande politiska

situationen ur alla aspekter.

MYTEN OM "SKILDA NATIONER"

Den politiska situationen i Sydafrika idag innebär att den vita

minoriteten har ekonomisk och politisk kontroll över landet och

inte har för avsikt att släppa den ifrån sig.

Nu inställer sig frågan: om den vita minoriteten, som har denna

makt, inte har för avsikt att släppa den - vad skall de då göra

med majoriteten av befolkningen? Den vita minoriteten vet att vad

man än gör med dessa folkgrupper måste man försäkra sig om tre

saker: för det första att politiken på något sätt kan rättfärdi

gas moraliskt, för det andra att den är ekonomiskt vettig, och

för det tredje att den inte medför att de vita förlorar någon

makt. Och med dessa tre mål för ögonen utformades tesen om

"skilda nationer" av den förre premiärministern, Verwoerd.

Verwoerd sade: vi skall ge afrikanerna egna nationer, inom vilka

de kan få full medborgarrätt. Men eftersom vi vita redan har ut

vecklat vissa delar av Sydafrika för egen räkning, är det givet

att vi skall ge afrikanerna de områden som ännu till stor del är

underutvecklade, så att de kan utveckla dessa områden för sin

räkning.
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Det är klart att de områden som alltjämt är underutvecklade bara

utgör 13 % av Sydafrikas yta, men å andra sidan är de bara 16

millioner och vi är 4 millioner, sade han. Och när allt kommer

omkring kan ingen begära att vi skall avstå från det som vi har

utvecklat.

Men, sade hans kritiker, vad kommer att hända när dessa svarta

folk utvecklas och får ekonomisk och politisk styrka? Kommer de

inte att utgöra ett hot mot oss? Jag antar att Verwoerd bara log

i mjugg; han visste ju att hela denna politik var en enda stor

bluff.

Verwoerd visste att Bantustans hade ett efterblivet jordbruk,

inte kunde utvecklas industriellt och inte kunde stå på egna ben

ekonomiskt. Han visste att Bantustans aldrig skulle kunna suga

upp alla afrikaner i republiken. Det skulle aldrig finnas till

räckligt mycket arbete. Han sade, som Vorster säger idag, att

afrikanerna steg för steg kommer att återvända till Bantustans

ju mer dessa utvecklas och behovet av arbetskraft ökar.

VERKLIGHETEN I EN BANTUSTAN

Låt oss titta på regeringens största propagandanummer, den

Bantustan som redan har genomlevt 5 år av s k självstyrelse 

Transkei.

Transkei har en yta av 43 000 kvadratkilometer. Landet har en

afrikansk befolkning på 1,4 millioner. Tretton år efter Tomlinson

rapporten - som var det första utkastet till Verwoerds program 

tretton år efter det att rapporten hade gjort gällande att

Transkei inom 25 - 30 år skulle kunna livnära la millioner afri

kaner, konstaterar vi att landet inte ens kan livnära 1,4 millio

ner. Det finns tre fabriker i Transkei, som ger arbete åt mindre

än 2 000 afrikaner. Det finns bara 32 700 afrikanska löntagare i

Transkei, och enligt Tomlinsonrapporten måste man inom 12 - 17 år

finna arbetstillfällen för la millioner. Idag kan vi se att Tom

linsonrapporten är inkorrekt. Är 2 000 kommer det att finnas 9

millioner fler afrikaner i Sydafrika än rapporten räknade med.
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Men, frågar vi, vad händer med de afrikaner som inte kan få ar

bete i Transkei eller de andra "homelands"? De återvänder till

republiken som rörlig arbetskraft.

Nu kan vi alltså konstatera hur det stora programmet fungerar i

verkligheten. "Homelands" kan aldrig bli ekonomiskt självbärande.

1968 hade Transkeis budget en omslutning på 20 millioner rand.

Transkei själv bidrog med 4,5 millioner. Äterstoden kommer från

vår frikostiga regering. Jag är säker på att om hövding Matanzima

någonsin skulle vilja göra något som Pretoria ogillar, skulle

Pretoria upptäcka att det är en smula besvärligt att skaffa fram

de 15,5 millioner som är nödvändiga för Transkeis existens.

Vi kan alltså konstatera att Bantustans aldrig kan bli politiskt

oavhängiga, eftersom de aldrig kan bli ekonomiskt självbärande.

Och även om de kan ha hela det utanverk som hör samman med själv

ständighet - premiärminister, regering, parlamentsval - kommer

de aldrig att kunna tillskansa sig de självklara rättigheter som

tillkommer varje fri nation, som t ex en arme, inte ens för sitt

eget försvar. så länge som Bantustans är beroende av Sydafrika

för sin ekonomi - vilket de alltid måste vara - kan de aldrig

stå på egna ben och inte heller vara politiskt oavhängiga. på

detta sätt tillgodoses de vitas tredje syfte, nämligen att deras

politik också skall ha ett skenbart moraliskt berättigande 

gentemot de slappa och indoktrinerade, ty "en dag", säger man 

dock inte så länge han lever, säger Vorster - men i alla fall,

en dag skall dessa nationer bli fria.

Och naturligtvis får vi inte glömma att politiken också måste

vara ekonomiskt vettig - det var ju det andra kravet, som ni

kanske minns. så har vi alltså en afrikansk befolkning som inte

kan få något arbete i sina "homelands", utan strömmar tillbaka

till republiken och utgör en konstant arbetskraftsreserv för våra

gruvor och fabriker. Och detta kommer att fortsätta, eftersom

afrikanerna måste arbeta för sitt levebröd, vi kommer att fort

sätta att expandera - och sålunda har det andra kravet blivit

tillgodosett. Naturligtvis tillåter vi inte dessa arbetare att

ta med sig hustru och barn, eftersom vi inte behöver dem som
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arbetskraft, och om arbetarna knorrar över låga löner, ger vi

dem helt enkelt sparken, ty vårt system är så klokt att det

finns milliontals andra som är så hungriga att de är beredda att

arbeta för hur liten lön som helst.

EFFEKTERNA AV APARTHEID

Apartheidsystemet är en beklämmande företeelse. Det framstår som

ett raffinerat system som är så ondskefullt och själviskt att

man frågar sig hur mänskliga varelser har kunnat bygga upp det.

Det är ett system som tvingar mer än 600 000 personer i Soweto,

ett afrikanskt "township" i Johannesburg, att bo i 70 000 hus.

Detta innebär enligt regeringens officiella siffror att det bor

9 personer i varje 3-rumshus.

Det är ett system som kan vräka 33 000 färgade från deras hem i

District 6 vid en tidpunkt då det redan är en brist på 30 000

bostäder för färgade enbart på Kaphalvön, vid en tidpunkt då

15 000 personer i Kaplandet väntar på bostäder och 66 000 har

otillfredsställande bostäder. Detta är regeringens officiella

siffror.

Det är ett system som vräker dessa människor från deras hem där

för att, för att citera Minister of Community Development, Blaar

Coetzee, "området behövs för att bygga ett vitt lyxdistrikt".

Det är ett system som kan få en man att säga: "Jag gråter inte

över de icke vita jag gråter över de vita" ..

Det är ett system som tillåter att 170 färgades hem schaktas

bort och att invånarna lämnas vid vägkanten under två veckor utan

något skydd. Vi kan läsa att en 90-årig man och en tvåmånaders

baby låg tillsammans i ett dike.

Det är ett system som ger regeringen möjlighet att köpa hus från

l 746 färgade och sälja dem igen till vita och göra en vinst på

6,8 millioner rand på affären - samtidigt som officiella
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regeringskällor säger att 60 % av den färgade befolkningen är

utarmad.

Det är ett system som under ett år förorsakar 12 000 fall av

undernäring bland afrikanska spädbarn, 700 bland färgade och 9

bland vita. I proportion till rasfördelningen borde siffrorna

vara 9 vita, 4 färgade och 36 afrikaner.

Det är ett system som åstadkommer att 50 % av alla afrikanska

barn dör före 5 års ålder.

Det är ett system där Minister of Community Development kan stå

och säga att indierna i Sydafrika frivilligt måste ägna sig åt

annat än handel - i annat fall måste regeringen tvinga dem till

andra yrken. "De måste övergå till andra sysselsättningar", säger

han, "och bli kontorister, vägarbetare, mekaniker och svarvare.

Detta måste ske inte bara för att gagna Sydafrika utan också för

att gagna den indiska folkgruppen."

LIMEHILL OCH STINKWATER

Det är programmet för massförflyttningar av afrikaner från vita

områden som har skapat de fasansfulla förhållandena i Limehill

och Stinkwater. Jag skall återge en beskrivning av ett av re

geringens återuppbyggnadsläger, Stinkwater, som ligger ungefär

35 eng. mil från Pretoria, och dit regeringen har tvångsför

flyttat tusentals afrikaner. Den är skriven av ett ögonvittne

och stod i Rand Daily Mail.

"Lägret består av skjul av korrugerad plåt, lera och
trä. Hundratals av dem som bor i denna slum har drab
bats av hudsjukdomar. Tjogtals barn hade blodsprängda
rinnande ögon. En läkare sade att barnen företedde
symptom på trakom, en sjukdom som kan leda till blind
het. Andra barn hade huvudet täckt av revorm. En del av
dem kunde inte leka på grund av sina svullna ben."

Men om detta verkar beklämmande, skall ni inte vara ängsliga, ty

det sades i rapporten att "det finns en sjuksköterska i området"

och vad beträffar de sanitära förhållandena är "en vattenledning

öppen 4 timmar per dag".
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Men hur såg den här platsen ut när "Department of Bantu

Administration and Development" tvingade dessa människor att

flytta dit och sade: "detta är ert nya hem"? Vi vet inte hur det

såg ut då, men vi vet hur det såg ut efter det att folk hade

levat där under sex månader, mitt i vintern. Det fanns inga sko

lor, inga affärer, inget sjukhus. Folk bodde i tält. Det fanns

en handdriven vattenpump som användes av mer än 400 personer.

Men det är inte mer än rätt att man också visar den positiva

sidan av saken; tre månader senare hade det gjorts förbättringar.

Det fanns en halv skola, ett gammalt skjul fungerade som affär,

det fanns en motordriven vattenpump, men fortfarande inget sjuk

hus. Det är verkligen framsteg.

Flertalet av männen i Stinkwater arbetar i städerna under veckan

och kommer bara hem till sina familjer över veckosluten. De som

kommer hem varje dag kommer med buss kl 9 på kvällen och måste

stiga upp kl 3 på morgonen för att hinna med bussen till staden,

som går kl 4. Biljettpriset är 45 cent per dag och 4,40 rand per

månad. Dessutom behövs naturligtvis pengar till kläder och mat.

Det finns inga toaletter över huvud taget.

Så har vi Limehill, där många människor har dött. I oktober 1968

utbröt en epidemi, och man skickade ett brev till hälsovårds

ministern Carel De Wet med begäran om en undersökning, eftersom

man misstänkte tyfussmitta.

Den 10 december gjorde ministern ett uttalande, enligt vilket

förhållandena i Limehill var normala. Under 3 månader, från sep

tember till december, hade 19 personer dött, bland en befolkning

på 6 000 personer.

Den 21 december besöktes området av ärkebiskop Hurley, som hävda

de att han hade bevis för att mellan l oktober och 10 december

minst 45 personer hade avlidit. Han informerade hälsovårds

ministern om detta. Ministern gjorde då ett uttalande där han

medgav att 73 personer hade avlidit under loppet av 5 månader,

men, sade han, även detta var normalt. Om 19 dödsfall på 3 måna

der är normalt och 73 dödsfall på 5 månader också är normalt,
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vågar jag inte ens tänka på vad ministern skulle betrakta som

onormalt.

Vid denna tidpunkt begav sig dussintals journalister till området

för att försöka få fram sanningen. Ministern utfärdade snabbt ett

förbud för alla journalister att besöka området. Men han kunde

inte hindra parlamentsledamöter från att bege sig dit, och han

kunde inte hindra läkare från att resa dit.

Till slut, när det hade inträffat 35 dödsfall på 2 veckor, gav

regeringen order om inspektion och organiserade medicinska kon

trollstationer. Natals hälsovårdschef gjorde följande uttalande:

"Vi har spårat sjukdomen. Bilden är ännu inte fullt klar, men

sjukdomen är uppenbarligen en följd av bristfälliga sanitära för

hållanden." En talesman för hälsovårdsdepartementet sade att

mellan 15 och 20 % av barnen i Limehill led av tarmkatarr och att

sjukdomen började spridas till den vuxna befolkningen. Men han

tillade att "detta är fullt normalt vid denna årstid till följd

av hettan och flugorna".

Vi kommer förmodligen aldrig att få veta vad som verkligen hände

i Limehill, ty samtidigt som människorna dog, förbjöd regeringen

pressen att besöka området; samtidigt som människorna dog ut

sattes prästerna som försökte rädda dem för upprepade förhör av

säkerhetspolisen; och samtidigt som människorna dog, fortsatte

det vita Sydafrika med sina affärer.

Men vi har i alla fall en rapport från fyra läkare som frivilligt

tjänstgjorde i området innan regeringen ingrep, och som avgav en

"faktaredogörelse" över sina erfarenheter.

Mellan den 28 december och den 19 januari besöktes en klinik av

760 patienter. Kliniken betjänade en befolkning på 2 000 personer.

Bland de undersökta fallen fanns: diarre och kräkningar (68 fall),

misstänkta tyfusfall (4), konstaterade tyfusfall (8, varav ett

med dödlig utgång), lunginflammation (9fall, varav 2 med dödlig

utgång), halsfluss (19 fall), öroninflammation (8 fall), ögon

infektioner (21 fall), salpingit (3 fall), blåskatarr (43 fall),

pellagra (53 fall), kwashiorkor (28 fall), vitaminbristsjukdomar
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(20 fall), skörbjugg (8 fall), rakitis (3 fall), skabb (27 fall),

maskinfektioner (7 fall), samt 5 misstänkta fall av tuberkulos.

15 av dessa patienter var gravida. Man frågar sig vad som hade

kunnat hända med dessa människor om inte läkarna frivilligt hade

begivit sig dit för att behandla dem.

En av de sjukdomar som nämndes var tyfus. Om denna sjukdom säger

läkarna: "den sprids vid undermåliga hygieniska förhållanden ...

I en normal, frisk befolkning skall normalt inga fall av sjuk

domen förekomma. I en befolkning av Limehills storlek är 8 säkra

fall och 4 misstänkta fall att betrakta som mycket allvarligt."

"Diarre", säger läkarna, "var den vanligaste sjukdomen. Något mer

än 50 % av alla patienter hade dessa symptom. Sjukdomen är all

varligast för spädbarn och småbarn, som utgör en mycket stor del

av fallen. Patienterna kan plötsligt försämras och döden kan in

träffa inom några få timmar."

Läkarna fortsätter: "Att döma av de sjukdomar vi såg, är det uppen

bart att vatten- och avloppsanordningarna var otillräckliga." De

säger avslutningsvis: "Vi konstaterar att männen i stor utsträck

ning arbetar i andra områden. Vi vill påpeka att detta är otill

fredsställande och ytterligare bidrar till den onda cirkeln av

sjukdom, fattigdom, okunnighet, sjukdom."

Denna rapport publicerades innan Limehilldebatten började i

parlamentet. Låt oss se vad som hände där. Minister de Wet sade

att under ett år hade det inträffat 18 fall av tyfus och frågade

vad som var så onormalt i detta. Han kritiserade därefter United

Party, pressen och andra som angrep Limehill-projektet och kallade

dem "fiender till Sydafrika". I ett svar på en störtskur av frågor

från oppositionen frågade Blaar de Coetzee: "Vill United Party

att befolkningen i Limehill skall äta kaviar?" En annan regerings

representant sade under skrattsalvor från medlemmarna i natio

nalistpartiet, att han hade intrycket att alla försökte göra ett

berg aven kulle (=Limehill).
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Men det fanns också medlemmar av nationalistpartiet som försökte

försvara Limehill-projektet. Det finns två ambulanser tillgäng

liga vid behov, utropade man, och det finns ständigt en distrikts

sköterska i tjänst. När kritikerna sade att det fanns mellan sex

och åtta tusen personer utspridda över ett stort område, utan

ordentliga toaletter och utan ett enda hus, hävdade regerings sidan

att dessa förhållanden berodde på att befolkningen i Limehill inte

hade gjort något åt dem. De hade ju trots allt fått tält och ut

rustning för att gräva latriner när de fördes dit. Men dr Radford,

medlem av United Party, påpekade att det inte fanns några män på

platsen - de arbetade i städerna. "Ni menar väl ändå inte", sade

han, "att kvinnor med småbarn på ryggen skall gräva 20 fots latri

ner i denna tungarbetade jord?"

Dr Radford sade vidare att han bara hade besökt 2 av de många

begravningsplatserna, och att han hade räknat samman 40 gravar,

inte 19 som ministern hade sagt. Han hade sett 750 journaler för

barn med tarmkatarr. Under buanden och visslingar från regerings

bänkarna tillade han: "Och om ni vill ha namnen på gravarna, kan

ni få dem av mig."

Och så avfärdades Limehill-tragedin i parlamentet, och hälsovårds

ministern vägrade att tillsätta en kommission för att undersöka

förhållandena. Vi kommer aldrig att få veta hur många som dog där.

Några säger att de har sett hundratals gravar; ministern har bara

sett 19. Vi kommer förmodligen aldrig att få veta hur många

hundra liknande fall som har förekommit, förekommer och kommer att

förekomma. Och det är kanske lika gott, ty som nationalistpartiets

tidning, Die Transvaler, så riktigt sade:

"Limehill utmålades aldrig som en drömtillvaro för de
tusentals hemlösa, som flyttades dit, även om det
otvivelaktigt måste ha tett sig som en drömtilivaro
för många av dem. Området erbjuder rimliga levnadsför
hållanden, och befolkningen är lycklig därför att för
hållandena är ojämförligt bättre än på de platser som
de kommer ifrån."

Ja, det är sant att invånarna är lyckliga. De kan glädja sig åt

en evig frid i graven. Men deras död var inte lycklig, deras

sista förtvivlade kamp var inte lycklig, och deras död har givit
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Sydafrika en hemsk skuld.

Skulden för dessa döda ligger på nationalisterna som använde hån

och lögner för att dölja sanningen. Skulden ligger på allmänheten

som inte befattade sig med frågan. Skulden för dessa döda ligger

på dig och mig som läste tidningarnas rapporter, förfasade oss

och lade tidningen åt sidan. Skulden, kamrater, är vår, därför

att vi inte gjorde något.

Jag har bara ytligt berört apartheidpolitiken. Jag har visat

vissa skräckexempel och vissa orättvisor, men jag har bara skrapat

på ytan. Under ytan ligger en million andra mänskliga tragedier,

diskriminering, förtvivlan, själviskhet.

Där finns det tragiska i att 12 millioner afrikaner måste bära

med sig sina pass, som hundskattemärken; av fruktan för att de

skall spärras in, som hundar. Där finns det tragiska i att

72 936 afrikaner har tvingats lämna sina hem och leva i avskilda

återuppbyggnadsområden. Och detta är enkla faktiska siffror, sta

tistik, regeringens officiella statistik. De kan inte skildra de

många andra fasansfulla förhållanden som är en följd av detta

system.

De kan inte ge något besked om de hemska skador som undernäringen

åstadkommer på intellekt och fysik, de kan inte ge något besked

om de nedbrytande verkningarna av Limehills fasor, de kan bara

registrera dödsfallen. Det är omöjligt att uppskatta omfattningen

av dryckenskap, armod, prostitution och annat elände som systemet

tvingar på de människor som är offer för det. De enda tillfällen

när vi märker att detta sker är när vi möter en förfallen lös

drivare som raglar fram längs våra smutsiga gator och kastas i

den väntande polisbilen. Och i sådana fall är de vitas reaktion

bergsäkert denna: "Ni vill väl inte att er dotter skall gifta sig

med en sån där, eller hur?"

Sådan är tillvaron för ett folk utan rättigheter och utan framtid.

Detta är Sydafrika idag. Bakom denna sorgliga verklighet ligger en

outtalad filosofi, en filosofi som härskarna i vårt land har skapat

och omhuldat sedan länge. Det är den filosofi som idag styr Syd-
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afrikas utveckling. Det är denna filosofi som har trängt in i

vårt sätt att leva. Under de senaste 15 åren har unga sydafrika

ner varit underkastade "Christian National Education", som genom

syrar våra skolböcker och formar vårt sätt att tänka.

Men vad innebär då detta? Vad är denna "kristna nationalism"?

Jag kan inte ge någon bättre definition än vår egen premiär

minister, B.J. Vorster, gav när han hade blivit utnämnd till

general i Ossewa Brandwag år 1942:

"Vi representerar en kristen nationalism som gör gemen
sam sak med nationalsocialismen. Om man vill kan man
kalla denna antidemokratiska princip för diktatur. I
Italien kallas den fascism, i Tyskland tysk national
socialism (eller nazism), i Sydafrika kristen
nationalism."

STUDENTERNAS UPPGIFT

Sydafrika är vårt land och vi har ansvar för det. Om vi är

intresserade av vårt lands framtid - vilket jag är därför att jag

tror att vårt land verkligen har en framtid - måste vi fråga oss

vad vi kan göra för vårt land och vår framtid. Vi måste fråga oss

vad vi studenter, morgondagens ledare, kan göra. Vi måste fråga

oss vad NUSAS kan göra.

Denna fråga har NUSAS' ledare ställt i många år. En del av deras

svar har, tror jag, varken varit kloka eller realistiska. Ett

sådant svar var det som ordföranden gav för 5 år sedan. Ar 1964

sade Jonty Driver om NUSAS: "För att tala rent ut är NUSAS ett

redskap för befrielserörelsen i Sydafrika". Idag, 1969, måste

jag säga till er: för att tala rent ut, pratade Jonty Driver

strunt. NUSAS är inte och kan inte vara något slags samhällsom

störtande organisation och inte heller kan vi ge utrymme för eller

skydd åt samhällsomstörtare. Vi utgör ett nationellt studentför

bund, och detta måste vi hålla i minnet. Det är vad vi är, och vi

kan inte göra anspråk på att vara något annat än detta. Ett natio

nellt studentförbunds skyldighet måste vara att avspegla åsikter

na hos alla de studenter som förbundet representerar och sköta
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sådana uppgifter som studenterna vill att förbundet skall sköta.

Något mer kan vi inte göra.

Samtidigt skapar åsikterna hos dessa studenter vissa principer

och ett grundläggande program inom det nationella förbundet.

Detta grundprogram kan vi i Sydafrika kalla vårt sociala samvete.

Denna grund eller målsättning har redan debatterats och godtagits

av studenterna inom NUSAS. Det är den internationellt erkända,

allmängiltiga Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, ett

dokument som har undertecknats av alla världens länder, utom

åtta - Sydafrika, Portugal och några kommuniststater. Under

sådana omständigheter är det inte ägnat att förvåna att de grund

läggande värderingarna i deklarationen direkt strider mot re

geringens nuvarande politik.

Som jag ser det är vår uppgift, NUSAS~ uppgift, de sydafrikanska

studenternas uppgift, att alltid låta vår grundläggande målsätt

ning framstå för oss som ett ideal, och ägna all vår kraft åt att

förverkliga detta ideal. Vår uppgift måste vara att påtala orätt

visorna i vårt samhälle. Det är vår plikt bäde som sydafrikanska

medborgare och som människor. Ge aldrig Sydafrikas folk möjlighet

att säga som Tysklands folk sade när de hade sett fasorna i

Auschwitz och Buchenwald: "Vi visste inte att detta skedde". Låt

inte de vita i Sydafrika ge upp detta patetiska rop om la år. Vi

vet~ Vi är medvetna om vad som håller på att hända. Det är vår

plikt att ge Sydafrika kunskap om det som vi vet.

Somliga säger att allt är lugnt i Sydafrika. Påminn dem om de

tusentals förvisade män och kvinnor som lever ett halvt liv i

vårt land.

Somliga säger att afrikanen är lycklig i Sydafrika. påminn dem

om Sharpville.

Somliga säger att afrikanen behandlas väl i Sydafrika. Låt dem

se smutsen och eländet i de afrikanska stadsdelarna.

Somliga säger att Sydafrika är ett soligt och hälsosamt land.

Låt dem se de döda i Limehill.
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Och när de säger till oss - som de kommer att säga: varför fram

häver du det där? Är du kommunist? Är du vänsterextremist? Är du

en fiende till Sydafrika? Säg dem då att du inte är något av allt

detta. Säg dem att du är en människa som tror att varje människa

har rätt att leva, att varje människa har rätt att utveckla alla

sina möjligheter. Säg dem att när du framhäver orättvisor i vårt

land, gör du det inte för att du vill skada ditt land utan därför

att du vill avskaffa orättvisorna och därmed göra ditt land

bättre.

Det finns mycket i detta land som måste förbättras, ty i ett land

som detta, där flertalet inte har någon frihet, kan ingen av oss

vara fri. Om regering kan förtrycka en grupp av befolkningen,

finns det ingenting som säger att den inte kan förtrycka också

en annan grupp. Afrikanen som kämpar för lika rättigheter och

möjligheter förtrycks - den vite som försvarar afrikanens rättig

heter förtrycks också. 180-dagarslagen, utvisning, indragning av

pass, deportation hör till ordningen för dagen. Och vi måste hålla

i minnet att om en människa förlorar sitt pass, är alla våra pass

i fara. Vi måste hålla i minnet att om en har utvisats, kan vi

alla utsättas för samma öde.

Det finns inget kriterium för att bedöma om vi är trygga eller

inte. Lagarna är inget sådant kriterium eftersom domstolarna

sätts ur funktion av makthavarna. Man behöver inte begå något

brott för att komma i onåd hos regeringen. Man behöver bara göra

något som dessa upplysta despoter inte gillar vid något visst

tillfälle. Under sådana förhållanden kan ingen gå säker. Inte ens

de "verkramptes", de ultrakonservativa, som är lika utsatta för

säkerhetspolisen som vi.

Somliga säger att man kan vara fri i Sydafrika så länge man håller

sig lugn och inte gör något som kan irritera regeringen. Vi måste

fråga dessa människor vad slags frihet de tror att man har om man

är rädd för att tillämpa denna frihet. Vad slags frihet är det om

folk är rädda för att göra vad de vill av fruktan för att förlora

denna frihet? En sådan frihet är ingen frihet. Det är en sorglig

halvmesyr som förkväver utvecklingen hos den människa som är

underkastad systemet.
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Och hur mycket frihet har vi förresten i Sydafrika idag?

Har vi frihet att älska vem vi vill? Nej! Det strider mot lagen

att älska någon som har en annan hudfärg än man själv. Vi kan bara

älska dem som våra härskare har godkänt i lag. Har vi frihet att

bege oss vart vi vill inom vårt land eller kan vi bara bege oss

till de orter som av vår regering har markerats "Endast för vita"?

Och om vi har bråttom - har vi då frihet att ta första bästa taxi

eller buss, eller måste vi vänta på en som har markerats "Endast

för vita"?

Har vi frihet att inbjuda MCC:s circketlag på besök till vårt land

eller måste vi först diktera hur deras lag skall vara sammansatt?

Har våra idrottsmän - och jag menar då alla våra idrottsmän - fri

het att delta i internationella tävlingar? Har vi frihet att läsa

de litterära mästerverken och se de stora filmerna eller får vi

endast tillgång till dem som våra härskare anser lämpade för oss?

Detta är bara en del av de områden där vi saknar frihet. Detta är

bara en början. Det kommer att bli ännu fler inskränkningar i vår

frihet som vi kan notera i våra "ordningsregler".

Vi kan naturligtvis sitta passiva och acceptera allt detta. Vi kan

hävda att vi inte kan göra någonting för närvarande och att alla

dessa problem kommer att lösa sig i sinom tid. Men detta är en

villfarelse. Enbart tiden kan inte åstadkomma någon förändring.

Det är genom våra anstränqningar nu som det kanske så småningom

kan ske en förändring. Men vi måste göra vår insats nu!

Vi måste se oss omkring och fr~ga oss vad vi kan göra. Vi behöver

inte titta särskilt långt. Just nu utspelas ett skeende som än en

gång berör människornas framtida öde. Jag syftar på den orättvisa

som ligger i de sydafrikanska läkarnas olika löner.

Situationen är enkel. Läkarnas löner grundas inte på meriter eller

arbetsinsats. Den grundas på rastillhörighet. Vi har redan sett

att de icke vita i Sydafrika får arbeta under mycket svårare för

hållanden än de vita för att skaffa sig utbildning. Och ändå kan

vi konstatera att när de så småningom når sitt mål, är de hän-
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visade till lägre löner än sina vita kollegor. Dessa läkare räd

dar samma liv, botar samma sjukdomar, har samma arbetstider, men

trots detta får de inte samma lön. l)

Regeringen säger oss att detta beror på att icke vita läkare inte

har samma behov som de vita läkarna. Men den enskilde individen

skall väl ändå ha rätt att själv avgöra vilka behov han har; ingen

regering har rätt att avgöra det åt honom.

Vid universiteten finns idag vita och icke vita medicinare som

studerar tillsammans. Deras framtid är beroende av dessa frågor.

Och de är studenter. De är våra kamrater. Framtiden för en del

av dem fördystras av orättvisor, och jag är övertygad om att vi

är skyldiga att stödja dessa våra kamrater och försvara deras

rättigheter, på samma sätt som de skulle försvara våra rättig

heter.

I slutet av maj kommer närmare 200 läkare att begära avsked från

sjukhus i Sydafrika till följd av orättvis behandling. Jag tror

inte att vi bör uppmana dem att ändra sig, därför att deras be

slut är obehagligt för oss. Jag tror att vi bör stödja dem, där

för att de har rätt.

För några dagar sedan gjorde vi ett uttalande där vi uttryckte

vår oro över den rådande situationen. Vi påpekade, liksom pro

fessor Barnard, att det är orättvist att betala en person efter

hans hudfärg. Vi påpekade att detta var en fråga som direkt be

rörde NUSAS, eftersom det finns tusentals studenter vid högsko

lor, anslutna till NUSAS, och deras framtid skulle påverkas av

detta. Vi påpekade vidare att NUSAS utdelar det största antalet

l)
De icke vita läkarna sade upp sina tjänster i april 1969. En
månad senare aviserade regeringen löneökningar. Lönen för
indiska och färgade underläkare fördubblades från l 380 rand till
2 760 per år, maximi lönen för indier och färgade - överläkare och
professorer - höjdes från 5 400 till 7 500 rand per år. Afrikanska
underläkare skulle få 2 400 rand mot tidigare l 260 och afrikanska
överläkare och professorer skulle få 6 900 rand mot tidigare
5 160. Den vita personalens löner skulle förbättras inom ramen för
de nya löneskalorna för statsanställda. I deras fall skulle den
lägsta lönen bli 2 400 rand för de lägsta tjänsterna och 10 800
rand för de högsta. De icke vita läkarna återinträdde omedelbart
i tjänst.
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stipendier till medicinstuderande i landet, och att detta gav

oss ytterligare anledning till oro. I vårt uttalande uppmanade

vi hälsovårdsministern, Carel de Wet, att vidta omedelbara åt

gärder för att avhjälpa missförhållandena. Det är vad vi hittills

har gjort.

Jag har uppehållit mig länge vid vårt land och vårt ansvar. Jag

har talat om våra mål och förhoppningar. Om det kommer tillfällen

då vi tappar modet för att vi inte får den framgång som vi skulle

vilja få, kan vi hämta styrka ur de ord som senator Robert Kennedy

uttalade år 1966:

"Närhelst en människa försvarar sina ideal eller kämpar
mot orättvisor eller arbetar för att förbättra andra
människors villkor, väcker han en svag krusning av hopp,
och dessa krusningar möts från hundratals olika håll och
blir till en flodvåg så stark att den kan sopa bort de
starkaste murar av hat och förtryck."

Låt oss kämpa för våra ideal. Låt oss våga kampen för att vinna

seger. Låt oss våga drömma om en framtid där alla människor i

Sydafrika kan stå sida vid sida, hand i hand, och jublande sjunga

den gamla negersångens ord:

"Äntligen fria, äntligen fria; tack Allsmäktige Gud,
vi är äntligen fria."
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OM FöRFATTARNA

Randolph Vigne, sydafrikansk redaktör och politisk skribent,

blev engagerad i Transkeis politik när han var aktiv medlem i

Sydafrikas liberal parti, i vilket han erhöll posten som

"national deputy chairman" efter Sharpeville-massakern 1960.

Som medarbetare i tidningen Contact ställdes han 1964 inför

domstol under undantagstillståndet i Transkei. Hans roll i

Transkei upphörde i stort sett 1963, då han dömdes till för

flyttning till Kapstaden. För att undgå arrest som medlem av

den underjordiska motståndsrörelsen flydde han till London,

där han nu är redaktör för tidskriften New African.

Duncan Innes, var ordförande i "National Union of South Afri

can Students (NUSAS) under tiden 1968/69.

NUSAS har länge varit en av de starkaste av Sydafrikas student

föreningar. Studentrepresentativa råd är knutna till NUSAS,

vars starkaste stöd kommer från de engelskspråkiga universi

teten och lärarhögskolorna liksom från de afrikanska och

indiska högskolorna. Genom dessa studentråd representerar

NUSAS ungefär 25 000 sydafrikanska studenter och är den största

organisationen i Sydafrika där medlemskap kan vinnas utan hän

syn till rastillhörighet. Albert Luthuli var till sin död 1967

organisationens hederspresident. Under de senaste åren har

NUSAS kommit under ökat tryck från den sydafrikanska regeringen

och flera av organisationens medlemmar har utsatts för repres

salier.

Duncan Innes nekades således pass när han skulle utnyttja ett

tvåmånaders resestipendium. Två rhodesiska medlemmar, varav

den ene var vice ordförande i NUSAS, fick sina uppehållstill

stånd indragna. En f d vice ordförande hölls i husarrest tills

han slutligen fick lämna landet utan möjlighet att återvända.

Uppsatsen är texten till ett tal som Duncan Innes höll vid ett

NUSAS-möte under 1969. Uppsatsen är en orädd redogörelse för

effekterna av det sydafrikanska systemet både på vita och

svarta sydafrikaner.
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FAKTA OM TRANSKEI

Yta:

Befolkning:

Vita områden:

Klimat:

Geografiska
förhållanden:

Vegetation:

Grödor:

43 158 km2 (hela Sydafrikas yta: l 222 852 km
2

)

1,4 millioner afrikaner, huvudsakligen xhosa
språkiga (i hela Sydafrika finns 3,5 millioner
xhosa-språkiga). (Hela Sydafrikas folkmängd
är 18.8 millioner.) Befolkningstäthet: 32 in
vånare per km2 (i hela Sydafrika 15.4 invjkm2 )
Befolkningen lever på enstaka gårdar snarare
än i byar. De kan tyckas glest spridda, men
folktätheten motsäger detta. De förvaltas i
"locations" under kontroll aven hövding eller
ledare som är ansvarig inför distriktets högste
ämbetsman.

Vart och ett av de 26 förvaltningsdistrikten
förvaltas från en stad, alla förvaltningschefer
utom två är vita statstjänstemän underställda
Sydafrikas regering. En central vit del av
varje distrikt räknas som en del av Sydafrika
och inte av Transkei. Likaså räknas en smal
kustremsa längs hela området som en del av
Sydafrika. Afrikanerna i Transkei tillåts inte
äga fast egendom och får inte vistas på gatorna
i de vita delarna av städerna efter "aftonring
ningen", som vanligen infaller kl 21.00, som i
de flesta sydafrikanska städer. Det finns inga
afrikanska städer, endast "locations" utanför
de vita städerna och på landsbygden.

Måttlig fuktighet, torr sommar, mer än 750 mm
nederbörd. Nederbörden faller oregelbundet och
torrperioder är vanliga. Tidvis inträffar sky
fall som ökar jordförstöringen.

Landet sluttar mot havet. Det är genomskuret av
flodraviner som är nedsänkta i sedimentära av
lagringar. Man kan särskilja fyra huvudregioner:
kustbältet, mellanregionen, högländerna och
bergsregionen. Landet är kuperat och endast 11
% av ytan är slättland, vilket försvårar mekani
serat jordbruk. "30 % av landet är svårt erode
rat, 44 % måttligt eroderat Dch 26 % lider inte
av erosion" (siffrorna hörrör från det regerings
vänliga Africa Institute och är från 1966.)

Som regel gräsvegetation, som tidigare var mans
hög, men numera är avbetat till marken till följd
av alltför intensiv betning. Vissa skogsområden
har hittills undgått skövling.

Majs, som utgör basfödan, odlas på 70 % av den
odlade arealen. Avkastningen är endast 50 % av
vad den kunde vara och hälften av livsmedlen
importeras.
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Kommunikationer: Riksvägen från East London till Natal står
inte under Transkeis förvaltning. Järnvägen
till Umtata och från Natal till Kokstad och
Matatiele i det vita Mount Currie-distriktet
ägs av Sydafrika, liksom också den enda ut
byggbara hamnen i Port St. Johns, som ligger
i ett vitt område.

Industri: l 700 personer är anställda i ett mindre antal
lätta industrier i Transkei. Hela antalet lön
tagare är 30 000. (Som jämförelse kan nämnas
att 300 000 personer från Transkei arbetar i
Sydafrika, därav 170 000 inom industrin och
100 000 i gruvindustrin.)
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IMALUTI
2 UMZIMKULU
3 EMBOLAND
4 QAUKENI
5 NYANOA

(W Pondoland)
6 EMIGRANT

TEMBULAND
7 DALlNDYEBO

(Tembuland)
8 GCALEKA
9 FINGO
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