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Inledning

Det första, som bör framhållas om panafrikanismen är, att
den är mycket äldre än kommunismen i dess moderna form;
den har sina egna strävanden, förhoppningar och mål. Där
näst bör påpekas, att dess konfrontation med kommunismen
har pågått i fyrtio år. Det nya är konfrontationen mellan
kommunism och panafrikanism i själva Afrika; d. v. s. det
nuvarande skedet, som inleddes så sent som för sex år sedan.

Panafrikanismen är inte och har aldrig varit en enhetlig
och strikt organiserad politisk rörelse. Den är en känslornas
och ideernas rörelse; dess senaste politiska historia har präg
lats av sökandet efter en livskraftig politisk organisation.
Inom panafrikanismen gör sig flera vitt skilda tendenser gäl
lande; ytterligheterna utgörs av konservativa och nationalis
ter å ena sidan, av radikaler och revolutionärer å den andra.
Den viktigaste konflikten gäller frågan om hur Afrika skall
enas politiskt. Majoriteten ansluter sig närmast till den ide
om "funktionell enhet", som representeras av den nybildade
afrikanska enhetsorganisationen, Organization of African
Unity, (OAU). En minoritet, och i synnerhet dr. Nkrumah,
önskar omedelbar politisk enhet - ett Afrikas Förenta Stater.

Kommunistiska teoretiker har delade meningar om möj
ligheten aven snabb utveckling mot fullständigt enande; det
finns exempel på öppen opposition mot denna ide, på försik
tigt gillande och, nu senast, på oförbehållsamt stöd. Försiktig
heten kommer från ryssarna, det entusiastiska stödet från de
brittiska kommunisterna.
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Kommunisternas taktik går ut på att inte komma i öppen
konflikt med någon oberoende afrikansk stat; de försöker
upprätthålla goda förbindelser med alla afrikanska stater,
men de söker naturligtvis knyta fastare band med somliga än
med andra. Här märker man en skillnad mellan ryssar och
kineser. De senare är inte alls lika rädda för att ställa till bråk
med reaktionära regeringar, vilket bl. a. framgår av deras
stöd till dr. Moumies revolutionära parti i Kamerun. Den
ryska attityden är väl förenlig med det ryska kommunistpar
tiets beslut år 1961 att stödja den "nationella demokratiska
staten". Ryssarnas taktik går generellt ut på att stödja de
progressiva kadrerna inom den "nationella demokratiska sta
ten" - i förhoppingen om att dessa kadrer skall stå nära de
verkliga makthavarna och därför kunna driva fram en "pro
gressiv politik" och komma i en sådan position att de kan
överta makten, om ett lämpligt tillfälle kommer. Kommu
nisterna verkar sålunda inte nödvändigtvis för bildandet av
kommunistiska partier, utom i de områden, som inte nått
självständighet. Men det finns undantag; de hjälper till att
underhålla fördrivna kommunistpartier i sådana länder som
Sudan, Algeriet, Förenade arabrepubliken och Tunisien. De
ras huvudmål är att i varje land bygga upp starka grupper
av marxistiska kommunister för öppet eller hemligt arbete;
det är mera på dessa grupper än på någon existerande rege
ring, som kommunisterna förlitar sig för ytterligare framryck
ningar. Därför bör man inte låta sig vilseledas av deras nu
varande öppna stöd åt särskilt Ghana, Mali och Algeriet.

Trots kommunisternas försök att vidmakthålla goda för
bindelser med alla afrikanska stater finner de sig ibland in
trasslade i situationens inneboende motsägelser. Det på sis
tone mest kända exemplet är Somalia. Här bör man se Kina
som en kraft, vilken tvingar in ryssarna i positioner, som de
ogärna vill inta.
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I . Panafrikanismens bakgrund

Panafrikanismens historia kan schematiskt indelas i fyra pe
rioder.

l) Uppkomstperioden från ungefär 1600-talet till början
av 1900-talet.

2) Det förberedande politiska skedet, som började med
den första panafrikanska konferensen i London år 1900,
präglas av de motsatta inställningarna hos de två giganterna
i panafrikanismens tankevärld - Marcus Garvey och W.
E. B. DuBois.

3) Vad som kan kallas syntesperioden började med att
George Padmore bröt med Komintern i mitten av 30-talet
och inleddde sin verksamhet i London. Denna period nådde
sin höjdpunkt vid den panafrikanska konferensen i Man
chester 1945. Här finner man det första försöket att lösa
grundläggande konflikter i panafrikanismens tankevärld, ge
nom att föra känslor och ideer närmare varandra och infoga
panafrikanismen i en sofistikerad politisk ram. Vid ungefär
samma tidpunkt växer den franskspråkiga grenen av denna
rörelse fram: negritude> som startades av gruppen kring den
i Paris utgivna tidskriften "Presence Africaine" och inspire
rades av poeter som dr. Senghor och framför allt Aime Ce
saire.

4) Slutligen kommer vi till den fjärde perioden, den
första afrikanska. Den börjar med att panafrikanismens ideer
rotas i själva Afrika i och med att dr. Nkrumah sammankal
lade de självständiga afrikanska staternas första konferens i
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Accra 1958. Sin höjdpunkt nådde den vid de afrikanska
statschefernas första stora toppkonferens i Addis Abeba i maj
1963. Kommunisterna för sin del visade ett aktivt intresse
för panafrikanismen redan under den andra perioden. De
gjorde ivriga försök att vinna över till sig antingen Garvey
eller DuBois, särskilt den förre. Men de vände sig mot pan
afrikanismen och behandlade den som en fientlig kraft (en
"reaktionär borgerlig rörelse"), när den i sin tredje period
kom under inflytande av George Padmore. Efter den allafri
kanska folkorganisationens första konferens i december 1958
började de gradvis revidera denna ståndpunkt och mer mar
kerat kom deras nya uppfattning till uttryck efter organisa
tionens andra konferens i Tunis 1960.

Garvey, DuBois och Padmore hade vitt skilda inställning
ar till kommunismen. Garvey förkastade kommunismen som
"den värsta vederstygglighet som mänskligheten någonsin ut
satts för".l Sin förbittring mot den vita världen motiverade
han med att den inte gav Afrika någon chans att frambringa
"en svart Rockefeller, Rothschild eller Hemy Ford".2 Han
såg kapitalismen som "nödvändig för världens framåtskri
dande".3 Hans huvudmotståndare bland negrerna, DuBois,
opponerade sig hela sitt liv mot kapitalismen men pendlade
osäkert mellan demokratisk socialism och kommunism. Geor
ge Padmore började som socialist, blev internationell kom
munist och tillbringade sista delen av sitt liv som en bitter
fiende till kommunisterna och en övertygad förkämpe för
vad han kallade "demokratisk humanitär socialism".4 Det
kan vara intressant att i förbigående notera att Ghanas pre
sident Kwame Nkrumah påverkades av alla tre. Garvey gjor
de starkt intryck på honom under hans studietid i Förenta
Staterna medan han knappast alls influerades av DuBois. 5

Padmore blev hans politiske mentor i London och efter Gha
nas självständighet hans högra hand som rådgivare i afrikan
ska politiska frågor. 6 Fastän dr. Nkrumah beundrade Du-
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Bois, stod han honom aldrig nära. Vad som mest tilltalade
honom hos DuBois var dennes ide om en "Encyclopaedia
Africana", en ide som dr. Nkrumah har anammat som sin
egen.7

II . Komintern och negrerna

Orsaken till att kommunisterna blev intresserade av de tidiga
panafrikanska ledarna var att Garvey hade lyckats få igång
den första massrörelsen bland Amerikas negrer, något som
kommunisterna själva intensivt sökt åstadkomma men miss
lyckats med. Ar 1920, vid Kominterns andra kongress, blev
det en ivrig debatt mellan Lenin och indiern M. W. Roy om
vilken slags politik kommunisterna skulle föra för att attra
hera de färgade folken. Resultatet blev en kompromiss en
ligt vilken: " ... Den kommunistiska internationalen borde
tills vidare samarbeta med den revolutionära rörelsen i kolo
nierna och de efterblivna (sic) länderna, och även alliera
sig med den, men den fick inte sammansmälta med den ..."8

Fastän kommunisternas taktik och språkbruk har ändrats,
har detta sätt att närma sig problemet förblivit domineran
de. Tre år senare, 1923, fick denna ide ett klarare uttryck i
den Fjärde kominternkongressens teser i den koloniala frå
gan. 9 Här deklarerades, att det var "kommunisternas spe
ciella plikt att tillämpa denna tes ... också på negerproble
met".

Två av de fyra punkter, som utvaldes för speciell tillämp
ning, var:

"1. ... nödvändigheten att stödja varje form av negerrö
relse, som underminerar eller försvagar kapitalismen eller be
reder svårigheter för kapitalismens vidare framträngande.
2.... att kämpa för jämlikhet mellan den vita och den svarta
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rasen, för lika lön och samma politiska och sociala rättighe
ter."10

Det är i denna tes, som vi först finner iden att "de ameri
kanska negrernas historia gör dem skickade att spela en vik
tig roll i hela den afrikanska rasens befrielsekamp". (Man
kan i förbigående notera hur felaktig denna analys visat sig
vara; 1963 års negerrevolt i USA följde på och är betingad
av den framgångsrika självständighetskampen i Afrika.) Men
i början av 20-talet fanns det två goda skäl för Komintern
att koncentrera sig på USA. Förutom en trevande början i
Sydafrika hade kommunisterna inte gjort några som helst
framsteg i själva Afrika, och dessutom hade framväxten av
en svart arbetarklass och ett "Afrikamedvetande" bland ame
rikanska och västindiska negerledare visat på en möjlighet
att vinna afrikanernas hjärtan. Det var på denna fjärde ko
minternkongress, som kommunisterna också beslutade att ge
sig in på ett eget litet panafrikanskt experiment; de beslöt
att "vidtaga omedelbara åtgärder för att sammankalla en
världskonferens för negrerna". Detta beslut ledde aldrig till
någonting.

1928 strävade de fortfarande efter att göra en ordentlig
inbrytning i den svarta världen. Då uttalade det kommunis
tiska partiets centrala exekutivråd i plenum, att "negerfrågan
är en rasfråga, och det kommunistiska partiet måste vara den
förtryckta negerrasens förkämpe".11 Det var år 1928, som
Komintern inlät sig på politiken att stödja iden om svarta
republiker i USA och Sydafrika, vilket splittrade de kom
munistiska partierna i båda dessa länder. (I dag är det de
rasmedvetna svarta muselmanerna, som propagerar för se
parata negerstater i USA.) Men år 1928 var den amerikan
ske negern fortfarande de svarta folkens banerförare.
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III . DuBoisJ Garvey och Padmore

Efter 1920 gjorde kommunisterna upprepade försök att få
Marcus Garvey till bundsförvant. De växelvis attackerade
och smickrade honom och sökte vinna insteg i hans stora
massorganisation, Universal Negro Improvement Associa
tion, men han avvisade alla närmanden. W. E. B. DuBois
hade ett mycket mer ambivalent förhållande till kommunis
terna än Garvey. Han talade alltid om sig själv som socialist.
Han fördömde "dogmen" om klasskampen sådan den till
lämpades på negrerna, eftersom "de vita arbetarna vägrade
att betrakta negrerna som proletära kamrater". Han varnade
också för möjligheten av att negrerna "skulle låta sig påver
kas av olika kommunistiska organisationer"12 om de vita ar·
betarna inte gick med på integration med de svarta. Fastän
DuBois blev mycket entusiastisk över vad han såg i Ryssland
år 1926,13 förblev hans attityd till kommunisterna mycket
vacklande. I Scottsboro-fallet (1931) varnade han negrerna:
"vad gäller kommunisterna, är det fara värt ... att neger
väljarnas röster avsiktligt kommer att offras för andra syf
ten". Detta ledde till att det amerikanska kommunistpartiets
åttonde konvent brännmärkte honom som ett av "den im
perialistiska reaktionens främsta stöd",14 Både DuBois och
Garvey fördömdes f. ö. av Kominterns sjätte kongress 1928.
DuBois kallades "en förrädare mot negrerna". "Garveyis
men" förkastades och panafrikanismen brännmärktes som
en reaktionär "småborgerlig nationalism."15

Det var många år senare, som DuBois till slut beslöt sig
för att gå in i kommunistiska partiet, ett steg som han tog
1961 bara två år före sin död i Accra vid 95 års ålder. Vid
det laget hade man för mer än en generation sedan upphört
att räkna med honom som en effektiv kraft inom panafrika
nismen. Fastän han vördades som "panafrikanismens fader"
hade hans mantel ett kvartssekel tidigare axlats av västin-
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diem George Padmore, den moderna panafrikanismens ar
kitekt.

George Padmore försökte i sju år att arbeta för den kolo
niala frigörelsen genom Kamintern. Vid en tidpunkt var han
den mest betrodde negerledaren i Kaminterns maskineri och
ordförande i den kommunistiska fackföreningsinternationa
lens negerorganisation. Till skillnad från andra desillusione
rade kommunister övergav han aldrig sina principer som so
cialist och förkämpe för både mänskliga rättigheter och ko
lonial frigörelse. Mer än någon annan ledare svarade George
Padmore för att skola en generation afrikanska ledare i de
brittiska kolonierna till att undvika snärjande internationella
förbindelser, att skilja mellan demokratisk socialism, marxism
och kommunism och att styra panafrikanismen in på icke
vårldsmetodernas väg. Honom i första hand måste man till
skriva äran för framgången med den panafrikanska konfe
rensen i Manchester 1945. Där kunde han bland sina främ
sta medhjälpare räkna afrikaner som dr. Nkmmah, Jomo
Kenyatta och dr O. Makonnen och västindier som den nu
bortgångne dr Peter Milliard och C. L. R. James.

Padmore är otvivelaktigt den främste auktoriteten på för
hållandet mellan de panafrikanska rörelserna och kommu
nisterna under mellankrigstiden. Hans domslut är klara och
skarpa:

"1 likhet med den brittiska maktägande klassen hyser rys
sarna ingen bestående vänskap, ingen bestående fiendskap,
blott ett bestående intresse - nämligen Sovjetunionens fort
bestånd."lB

Han återger talrika exempel på kommunistisk cynism och
opportunism.l 7 Han är full av förakt för kommunisterna i
väst och deras tvetalan. 18 Kommunisternas stöd åt kampen
för den koloniala frigörelsen kommenterar han på följande
sätt:

"Eftersom kommunisterna ingenting har att förlora och
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allt att vinna på att fiska i Asiens och Afrikas upprörda vat
ten, kan de utan förbehåll kosta på sig en läpparnas bekän
nelse till stöd för koloniernas frihet."19

George Padmores politiska tänkande sammanfattas i titeln
på hans viktigaste verk: Pan-Africanism or Communism?
The Coming Struggle for Africa. (Panafrikanism eller kom
munism? Den kommande kampen om Afrika.) Hans tes är
följande:

"Den enda kraft som kan stoppa kommunismen i Asien
och Afrika är en dynamisk nationalism baserad på ett socia
listiskt program för industrialisering och kooperativa meto
der för jordbruksproduktionen20 ••. I vår kamp för nationell
frihet, mänsklig värdighet och social frigörelse erbjuder oss
panafrikanismen ett ideologiskt alternativ till å ena sidan
kommunismen, å andra sidan tribalismen. Den förkastar både
vit rasism och svart chauvinism. Den står för samexistens
mellan raserna på basis av absolut jämlikhet och respekt för
människans personlighet21 ... Den doktrinära marxismen,
speciellt som den propageras av de brittiska kommunisterna,
vilka inte har gett något enda ursprungligt bidrag till leninis
mens praktiska tillämpning, har ingen särskild dragningskraft
på nationalisterna i kolonierna. Ingen afrikan med själv
aktning vill byta sina brittiska herrar mot ryska. Afrikaner
lånar sitt öra åt kommunistisk propaganda, bara när de kän
ner sig besvikna och förrådda. ... Kommunisternas styrka
ligger i vetskapen att den västliga demokratin är fången i
sitt eget dilemma, när den står inför uppgiften att infria sina
löften till de färgade folken...."22

Om panafrikanismen och dess målsättningar vid den tid
punkt, när dr. Nkrumah, dr. B. N. Azikiwe och andra pan
afrikanska ledare tog över vid andra världskrigets slut, skri
ver George Padmore :

"Om det är något, som händelserna i Afrika och Asien
har visat under efterkrigstiden, är det att kolonia1folken är
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förbittrade över europeernas hållning, över såväl kommunis
ters som antikommunisters övertygelse att de ensamma be
sitter den erforderliga kunskapen och erfarenheten för att
leda de ofria folkens framåtskridande. Afrikanerna tycker att
de är fullt i stånd att leda sig själva och att utveckla en filo
sofi och en ideologi, anpassad efter deras egna speciella för
hållanden och behov, och de har kommit att betrakta de vi
tas sublima arrogans som en obefogad inblandning och ett
tecken på deras oförlåtliga överlägsenhetskänsla. Afrikaner
na är fullt villiga att ta emot råd och stöd, som erbjuds dem
i en anda av verklig jämlikhet, och skulle föredra att förbli
på vänskaplig fot med västern. Men de vill bryta sin väg av
egen kraft. Om de blir hindrade, kan de i sin besvikelse vän
da sig till kommunismen som det enda alternativ, genom
vilket de kan nå sina mål. Afrikas framtida väg kommer där
för i detta avseende att till stor del bestämmas av väststater
nas hållning ...

Vidare får panafrikanismen avsevärd inspiration från de
nationella frihetsrörelsernas strider i Asien och ansluter sig
till Gandhis doktrin om icke-våld som ett medel att nå själv
bestämmanderätt och jämlikhet mellan raserna. Den för
kastar i lika mån det västliga systemet med otyglad mono
polkapitalism och österns politiskt och kulturellt totalitära
diktatur. Den identifierar sig med det neutrala lägret, i oppo
sition mot alla former av förtryck och raschauvinism - vit
eller svart - och ansluter sig till framstegets och den goda
viljans alla krafter, oberoende av nationalitet, ras, färg eller
religion, arbetar för universellt broderskap, social rättvisa
och fred för alla folk överallt • ..

Panafrikanismen erkänner mycket som är riktigt i den
marxistiska historietolkningen, eftersom den erbjuder en ra
tionell förklaring till mycket som annars skulle vara obegrip
ligt. Icke desto mindre vägrar den att acceptera den doktri
nära kommunismens pretentiösa anspråk att den ensam har



lösningen på alla de komplicerade rasproblem, stamproblem
och socialekonomiska problem, som Afrika står inför. Den
förkastar också kommunisternas intolerans gentemot dem
som inte ansluter sig till deras ständigt växlande partilinje,
en intolerans, som går så långt, att de likviderar dem som
"folkets fiender". Demokrati och broderskap kan inte byggas
på intolerans och våld ...

Vad beträffar kommunismen, har afrikanerna ingen an
ledning att frukta det röda spöket så länge som deras ledare
förblir panafrikanismens ideal och principer trogna. Ty poli
tiskt söker panafrikanismen uppnå en styrelse av afrikaner,
genom afrikaner och för afrikaner med respekt för sådana
ras- och religionsminoriteter, som vill leva i Afrika på en
grundval av jämlikhet med den svarta majoriteten. Ekono
miskt och socialt omfattar panafrikanismen den demokra
tiska socialismens grundläggande målsättningar med stats
kontroll av de viktigaste produktions- och distributionsmed
len. Den står för medborgarens frihet inom lagens gränser
och stöder deklarationen om de mänskliga rättigheterna med
tonvikt på de fyra friheterna."23

VI . Striden om negritude

De panafrikanska ideerna uppkom och utvecklades på ett
helt annat sätt bland det fransktalande Afrikas intellektuella.
De bidrog med negritude, som huvudsakligen genom poe
ter - sökte uppnå en syntes av de svarta intellektuellas hat
kärleksförhållande till Europa. Negritude har alltid varit en
elitrörelse, och dess viktigaste upphovsmän (om man bortser
från president Senghor iSenegal) kom från det franska
Västindien. Den var starkt genomsyrad av både marxistiska
och kommunistiska ideer. Kommunisterna uppnådde två



stora om också kortlivade triumfer i det fransktalande Af
rika: de lyckades efter andra världskriget få till stånd en
allians med Rassemblement Democratique Africain, RDA,
den övernationella rörelsen i Väst- och Ekvatorialafrika; och
de uppnådde avsevärd framgång i sina försök att vinna kon
troll över den största fackföreningsorganisationen i det
fransktalande Afrika. RDA:s ledare, Elfenbenskustens presi
dent Houphouet-Boigny, blev senare kommunismens djärvas
te motståndare i det fransktalande Afrika, medan Guineas
ledare Sekou Toure tog initiativet till att bryta den kommu
nistdominerande Fackliga världsfederationens grepp om de
afrikanska fackföreningarna genom att insistera på skapan
det aven övernationell fackföreningsrörelse för afrikaner, fri
från europeisk kontroll.

Som ett resultat av negrituderörelsens försök att lösa sina
dialektiska svårigheter fick vi "afrikanska marxister". Deras
position avspeglas i en resolution, som antogs av denna grupp
vid den andra kongressen för negerförfattare och negerkonst
närer i Rom 1959:

"1) De kulturella hänvisningarna i Marx' tankevärld byg
ger nästan alla på västerländska erfarenheter.

2) Det västliga proletariatets ekonomiska situation kan
inte strikt identifieras med de underutvecklade folkens.

3) En doktrin är universell endast i den mån den - å
ena sidan - tar hänsyn till all erfarenhet, historisk, ekono
misk etc. och kulturernas skiftande mångfald hos olika folk
och å andra sidan -, om dess tillämpning kontrolleras av
en verkligt representativ auktoritet.

Vi inbjuder afrikanska marxister att på grundval av sina
folks verkliga historia, strävanden och ekonomiska situation
utveckla sin doktrin och att bygga och grunda den på den
egna kulturens auktoritet."24

Men den verkliga brytningen mellan det franska kommu
nistpartiet den internationella kommuniströrelsen och ne-
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gritude kom år 1956 med det berömda Öppna brev, som
Aime Cesaire, den ledande negerkommunisten i Frankrike
och den obestridde ledaren för negritude,25 skrev till Mau
rice Thorez. Han börjar sitt brev till franska kommunistpar
tiets generalsekreterare med följande ord:

"Jag kunde lätt uttrycka mina känslor mot både det fran
ska kommunistpartiet och den kommunistiska internationa
len, som den utvecklats under Sovjetunionens beskydd; lis
tan över meningsskiljaktigheter och klagomål skulle bli lång.
Under den senaste tiden har vi haft en rekordartad skörd;
och Chmstjevs avslöjanden om Stalin är sådana att var och
en, oberoende av i vilken utsträckning han deltagit i kom
munistisk verksamhet, har - åtminstone tror jag det - kas
tats ned i en avgmnd av avsky, smärta och skam."

Cesaires brytning blev en lika stor chock för kommunis
terna som Padmores 26 år tidigare, och anklagelserna var
desamma, fömtom att Cesaire innefattade Chmstjev i sina
klagomål mot den stalinistiska "cynismen". Cesaires avfall
utgjorde kulmen på en serie sådana. Praktiskt taget alla le
dande negrer som någonsin hade arbetat inom Komintern
slutade med att desillusionerade lämna rörelsen: Langston
Hughes och Richard Wright, Padmore och James, Sydafri
kas Peter Abrahams. För praktiskt taget alla dessa svarta in
tellektuella hade skälet för anslutning till kommunismen va
rit likartat: en tro att den kommunistiska världen erbjöd
mänsklig värdighet och tillfällen till samarbete över rasgrän
serna i kampen för de färgade folkens frigörelse från kolo
nialismen. Alla avföll med samma känsla av chock, som den
Cesaire gav uttryck åt:

" ... det är varken marxismen eller kommunismen som jag
förkastar; vad jag fördömer är det sätt på vilket vissa perso
ner har utnyttjat marxismen och kommunismen. Vad jag vill
är att marxism och kommunism ställs i de färgade folkens
tjänst och inte att de färgade folken ställs i marxismens och
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kommunismens tjänst. Att doktrinen och rörelsen anpassas
till människorna och inte människorna till rörelsen. Och det
ta gäller naturligtvis också andra än kommunisterna."

Cesaire föregrep med sju år brytningen i den kommunisti
ska internationalen mellan Moskva och Peking, då han skrev:

"Det finns en kinesisk kommunism. Fastän jag inte har nå
gon förstahandskännedom om den, är jag mycket gynnsamt
förhandsinställd till den. Och jag väntar mig inte, att den
skall sjunka ned till de monstruösa misstag, som har vanställt
den europeiska kommunismen. Men det skulle också intres
sera mig, och det i än högre grad, att se en afrikansk kom
munism växa fram och blomstra. Med all sannolikhet skul
le den erbjuda oss varianter - användbara, värdefulla, ori
ginella varianter och den visdom i oss som är vårt urgam
la arv skulle, det är jag säker på, nyansera eller komplettera
doktrinen på måp.ga punkter.

v . Kommunisterna och det självständiga Afrika

De problem som mötte kommunisterna i Afrika 1958 är inte
svåra att förstå. I nästan fyrtio år hade de försökt att förena
negerrörelserna och panafrikanismen med den kommunis
tiska internationalen. Deras framgångar hade varit få och
alltid kortlivade. Deras analys av den koloniala frihetsrörel
sen hade lett dem åtskilligt vilse. Ledda som de var av "den
stalinistiska teorin, att den koloniala revolutionen utgår från
förutsättningen att lösningen på det koloniala problemet och
frigörelsen av de förtryckta folken från kolonialt slaveri är
omöjlig utan en proletär revolution och imperialismens kull
kastande",26 var de nästan helt oförberedda på de västliga
kolonialmakternas plötsliga uttåg ur Afrika. Fastän de alltid
hade erkänt betydelsen av att ha de "borgerliga nationalister-
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na" som bundsförvanter i befrielsekampen, tillät inte deras
teorier att dessa krafter var i stånd att utveckla en tillräck
lig kampvilja för att tilltvinga sig oberoende utan att inspi
reras aven "proletär förtrupp". Den kommunistiska interna
tionalen hade förutsagt bittra strider i imperialismens slut
skede, under vilket de revolutionära kadrerna skulle fram
träda för att överta ledarskapet.

Men inte förrän 1955 hade de börjat tvivla på riktigheten
i sin diagnos av de koloniala revolutionerna. Det gick ju helt
enkelt inte som de hade tänkt. Bandungkonferensen, Naguibs
och Nassers utmanande framgångsrika officersrörelse och det
jämförelsevis snabba genombrottet för Nkrumahs Convention
People's Party på Guldkusten föranledde dem att revidera
sina teorier. Men då var det redan för sent. De konfrontera
des med en ny och oförutsedd situation - en hel kedja av
"borgerligt nationella" regeringar, av vilka nästan alla som
en av sina första åtgärder hade förbjudit kommunismen.
Dessa nya regeringar var faktiskt mycket hårdare och effek
tivare i detta speciella avseende än kolonialmakterna.

En kommunistisk teoretiker kommenterade sorgset utveck
lingen i en översikt över det nya Afrika:

"Antikommunism, kommunist-fobi, undertryckandet av
marxismen-leninismen som tankesystem, försöket att krossa
kommunistiska organisationer - allt detta är inte bara en
inskränkning av demokratin i Afrika. Det är också en be
gränsning av den nationella utvecklingen, ett försvagande
av den nationella saken, av massornas verkliga intressen och
en hjälp till imperialisterna ... Det är beklagligt att en del
afrikanska ledare har upptagit denna diktatorernas och im
perialistemas fläckade mantel."27

Samma melankoliska syn återges av B. Ponomarev, sek
reterare i det ryska kommunistpartiets centralkommitte :

"Kommunisterna har alltid varit i första ledet bland käm
parna för nationellt oberoende. Tusentals av dem dog hjäl-



tedöden i kampen mot kolonialismen. Ändå arbetar kommu
nistpartierna just nu under jorden i de mest frigjorda länder.
Är detta riktigt? Inte alls. Kommunisterna representerar ar·
betarklassens och böndernas intressen, ja hela nationens hög
sta intressen."28

VI . Sovjetblocket och panajrikanismen

1958, då panafrikanismen fick politiskt fotfäste i själva Af
rika hade kommunisterna anledning att vara djupt misstänk
samma mot den. Fadderskapet stod dr Nkrumah och George
Padmore för. En ivrig förkämpe var den västafrikanska na
tionalismens ålderspresident, dr Nnamdi Azikiwe från Nige
ria. Padmore var kommunisternas svarta får. Nkrumah be
skrevs vid den tiden ännu officiellt i kommunistiska arbeten
som en "borgerlig nationalist". Han hade av kommunisterna
stämplats som en "imperalistisk marionett"29 när han 1954
utstötte kommunisterna ur sitt parti, CPP, för att de hade
"befunnits skyldiga till samröre med den kommunistkontrol
lerade Fackliga världsfederationen". 1954 hade också Potek
hin och D. D. Olderogge kritiserat CPP som ett parti vilket
"återspeglade den nationella storbourgeoisiens intressen och
inte var förtjänt av folkets förtroende".3o Och det brittiska
kommunistpartiet3! kommenterade år 1955 :

" ... Imperialisterna har hittills inte kunnat åstadkomma
en Nkrumah-regim för att hejda den proletära förtruppen
i Sudan på samma sätt som på Guldkusten."32

Samma kritiska ton användes närhelst kommunisterna
skrev eller talade om "Zik" (Dr. Azikiwe). Hans filosofi be
skrevs som "en kolonial upplaga av den reaktionära ameri
kanska pragmatismen",33 hans politiska program som "en
småborgerlig nationel1 reformistisk ideologi och politik".
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Det är därför lätt att förstå de farhågor med vilka man
mottog nyheten att de västafrikanska ledarna hade tagit ini
tiativet till att sammankalla de självständiga afrikanska sta
ternas första konferens år 1958 och, senare samma år, den
allafrikanska folkorganisationens första konferens. Sovjet
unionen och Kina beslöt att vidta förebyggande åtgärder.
De övertalade den motvillige överste Nasser att föregripa
denna utveckling genom att skapa de afro-asiatiska folkens
solidaritetsrörelse i Kairo i slutet av år 1957.34 Vid sidan av
den Fackliga världsfederationen har denna rörelse varit det
huvudsakliga organ genom vilket ryssar och kineser har för
sökt bilda ett motstycke till panafrikanernas verksamhet.

Under den första allafrikanska folkkonferensen i Accra i
december 1958 skrev den ryske observatören professor I. Po
tekhin: "Det finns mycket i panafrikanismen som är helt
främmande för vår världssyn".35 Han var kritisk mot RDA:s
beslut att inte delta; mot de frånvarande socialisterna från
Ekvatorialafrika, som bara en kort tid innan hade ropat efter
ett Centralafrikas Förenta Stater; och speciellt mot Tom
Mboyas ordförandeskap, som, skrev han, hade gjort "ett
ogynnsamt intryck". Men han var hånfull huvudsakligen mot
debatten om icke-våld, i vilken presidiet motstod ett försök
att binda panafrikanismen vid kampmetoder, som innefatta
de våld. Icke desto mindre betecknade han konferensen som
"en utan tvekan stor historisk händelse".36 Den hade rätt till
"stöd av alla människor som med god vilja förfäktar framåt
skridandets och demokratins ideer".

Potekhin, som gjorde vidsträckta resor i Afrika efter 1957,
började att visa vägen för en omvärdering av den kommu
nistiska politiken mot de självständiga afrikanska staterna
och panafrikanismen.37 Hans synpunkter hjälpte Ponoma
rev och andra att formulera den nya marxistisk-leninistiska
teorin om de post-koloniala självständiga staternas problem
vid de 81 kommunistpartiernas konferens i Moskva i novem-
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ber 1960. Denna nya politik har sin tyngdpunkt i begreppet
"självständig nationell demokratisk stat". Medan kommunis
terna stöder dessa "nationellt demokratiska stater", är det de
"progressiva" krafternas uppgift att delta i dessa staters rege
ringar för att "säkra landets utveckling längs det sociala
framstegets väg".38

VII . Panafrikanismen utan Padmore

Sedan kommunisterna utvecklat en sammanhängande poli
tik gentemot Afrika har de på sistone börjat revidera pan
afrikanismens historia i enlighet med sina schabloner. Be
tecknande för deras historieskrivning är det faktum, att de
undertrycker George Padmores namn. Om det alls nämns,
är det bara för att förringa honom i jämförelse med dr Du
Bois. Jack Woddis citerar honom i samma sammanhang som
den som ser på "den afrikanska kampen för oberoende inte
med utgångspunkt från afrikanska intressen utan med ut
gångspunkt från västerns intressen i det kalla kriget".39

"Också den framlidne George Padmore, under många år
en ledande talesman för panafrikanska tänkesätt, följde
uppenbarligen samma argumentationslinje. Han gick så långt
att han påstod att om kolonialdepartementets politik, baserad
på principen om nationell självbestämmanderätt för afrika
nerna genom en gradvis fortgående konstitutionell reform
följdes av den brittiska regeringen, skulle detta vara det mest
effektiva bålverket mot kommunismen."

Vad Woddis ignorerar är att praktiskt taget samma argu
ment framfördes av dr DuBois (som han framhåller som det
stora exemplet på panafrikanism) så sent som 1945.

"Den västliga världen har haft och har i dag fortfarande
alla möjligheter att visa mänskligheten fördelarna med pri-
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vatägt kapital, vinstmöjligheter för enskilda och enskild före
tagsamhet. Resultatet av deras ansträngningar har blivit
både framgång och fiasko. Fortfarande har de kapitalistiska
nationerna en chans att se om sitt hus och visa att varken
socialismen eller dess ytterlighet kommunismen är en nöd
vändig förutsättning för mänsklig lycka och framgång. Om
Storbritannien och Förenta Staterna kan visa detta, behöver
de inte frukta Ryssland eller kommunismen. De behöver
inte frukta annat än fattigdom, arbetslöshet, okunnighet,
rashat och den kombination av dessa ting, som den moderna
imperialismen har utgjort". 40

I en senare bok41 angriper Woddis den panafrikanistiska
kongressen i Sydafrika på grund av dess kritik mot den afri
kanska nationalkongressen för att den tillåter kommunister
att spela en roll i sin organisation. "Men dr DuBois, panaf
rikanismens fader, är själv medlem av kommunistpartiet 
och har av president Nkrumah helt anförtrotts den historiska
uppgiften att leda forskningsarbetet för Encyc10paedia Afri
cana. Och ingen kan påstå att Kwame Nkrumah inte är tro
gen panafrikanismens ideal." Vid framhävande t av DuBois
nämns varken tidigare kommunistiska förkastelsedomar över
"panafrikanismens fader" som ett av "den imperialistiska
reaktionens främsta stöd" (av amerikanska kommunistpar
tiets åttonde konvent) eller som en "förrädare" (av Komin
terns sjätte kongress). Inte heller finns något omnämnande
av kommunisternas fördömanden av Nkrumah eller av att
kommunistpartiet fortfarande är förbjudet i Ghana.

George Padmore har helt enkelt eliminerats i de skildring
ar av panafrikanismens framväxt som skrivits av Woddis och
Potekhin. "Panafrikanismen" säger Woddis, "växte fram som
ett uttryck för de förtryckta folkens kamp mot rasdiskrimine
ringen och har i mer än sextio år varit ett karakteristiskt in
slag i Afrikas kamp för självständigheten".

Man finner ingen hänvisning till den långa konflikten
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mellan Komintern och kommunisterna å ena sidan och pan
afrikanismen och de panafrikanska ledarna å den andra. Dr
DuBois utväljs nästan ensam från de panafrikanska ledarnas
panteon som den man "som i generationer har undervisat
och inspirerat mängder av Afrikas nuvarande ledare". Man
finner inget omnämnande av Garveyeller av hans bestående
inflytande på dr Nkrumah. Det faktum att det var Padmore
som enligt allmän uppfattning var den mest inflytelserike le
daren vid utformandet av de moderna afrikanska ledarnas
ideer nämns ingenstans. Woddis lyckas anmärkningsvärt nog
diskutera 1945 års Manchesterkonferens utan att en enda
gång nämna Padmore och detsamma gäller Potekhin.42 Ef
fekten liknar närmast en reviderad utgåva av Hamlet utan
prinsen. Inte heller nämner de kommunistiska teoretikerna
någonsin Aime Cesaires namn, fast han länge var de franska
kommunisternas "svarte älskling" och otvivelaktigt en av
dem som hade det största inflytandet på utformningen av
de panafrikanska ideerna i det franskspråkiga Afrika.

Potekhin säger om negritude, att den "inte kan betraktas
som en välfunnen" term.

"Den täcker inte alla Afrikas folk utan bara de av neger
ras fastän folk av andra raser lever i Afrika. De första pan
afrikanska konferenserna var väsentligen pannegerkonferen
ser och den amerikanske negern William DuBois är panafri
kanismens patriark. Men det är tydligt, att kampen mot kolo
nialismen fordrar alla afrikanska folks enighet, vilken ras de
än tillhör, och inte bara negerfolkens enighet."



VIII . Kommunistiska attityder till panafrikanis
mens ideer

Det tycks finnas avsevärda meningsskiljaktligheter beträffan
de ideerna om enhet och regionalism. Potekhin ser "de afri
kanska staternas union" som ett "progressivt företag", förut
satt att man kommer ihåg Chrustjevs påpekande att det är
"en komplicerad fråga, och att den inte får forceras mot de
berörda folkens vilja".43 D. Turchaninov å andra sidan be
traktar "grundandet av ett Afrikas Förenta Stater, organise
randet aven afrikansk gemensam marknad och omedelbart
planerande av ekonomin" som "orealistiskt för närvaran
de".44 Woddis är av annan åsikt. Han ser afrikansk enhet
som "en i grunden progressiv tendens".45 Även om "upp
nåendet av politisk enhet inte är omedelbart möjlig, blir lan
serandet av begreppet, själva iden om ett Afrikas Förenta
Stater, ett politiskt slagord, som hjälper till att uppbåda fol
ket och stärka deras önskan om enhet genom att erbjuda dem
ett perspektiv, som kan elda deras sinnen. Syftet att uppnå en
politisk union av självständiga afrikanska stater är nobelt och
progressivt; men det är viktigt att förstå den grundval, på
vilken en sådan union kan komma till stånd. Enighet mel
lan antiimperialistiska stater och sådana stater som under
stöder imperialismen är inte möjlig på lång sikt".

V. Kudryavtsev, Izvestias specialkorrespondent vid topp
konferensen i Addis Abeba i maj 1963, välkomnade besluten
som bevis på att "denna enighet byggs på en antiimperialis
tisk och antikolonialistisk grundval".46 Men han fortsatte
med att ge uttryck för farhågor beträffande nuvarande ten
denser inom panafrikanismen med motiveringen att den är
en kraft som verkar för den afrikanska kontinentens isolering
från "progressiva" inflytanden från andra kontinenter.47

Dessa betänkligheter återspeglas också i kommunisternas
syn på panafrikanisternas beredvilliga accepterande av iden



om två block, men föga eller ingenting att välja på därut
över. Man märker en växande diskussion mellan kommunis
tiska teoretiker och panafrikanistel' om de "två blockens" be
skaffenhet; denna diskussion leder alltid till ett övervägande
av den fundamentala alliansfrihetsprincipen. Medan de res
pekterar panafrikanisternas önskan att förbli obundna (Wod
dis kallar det "en rimlig målsättning") fortsätter kommunis.
terna med att ifrågasätta, om Afrika faktiskt kan undvika
att fatta ett beslut.

"Om Afrika skall gå en socialistisk väg eller en kapitalis
tisk kan inte beslutas bara på grundval av någons önskningar
- inte heller är det möjligt för Afrika att finna någon tred
je väg (en hänsyftning på Padmores tes), som varken är so
cialistisk eller kapitalistisk, en ny ekonomisk ordning och
samhällsform, som ingen hittills uppfunnit eller ens föreställt
sig ... Det är absurt att vänta sig att två-blocksteorin eller
föreställningen att Afrikas länder på sin väg mot socialismen
skulle förbli på lika avstånd från socialism och kapitalism,
kan ha något varaktigt inflytande i Afrika."48

Med andra ord, kommunisterna ser alliansfriheten som ett
övergångsstadium: när de afrikanska staterna väl har blivit
socialistiska, kommer de att önska en associering med "den
socialistiska världen".

Kudryavtsev uttalar sig ännu tydligare än Woddis. Han
talar inte om "alliansfrihet" utan om "isolering": "de pan
afrikanister, som vill ha isolering, strävar i själva verket efter
att isolera den afrikanska kontinenten från progressiva infly
tanden. De önskar avgränsa Afrika från de socialistiska län
derna, från de internationella arbetar- och kommuniströrel
serna och från vår tids stora politiska strömningar. Avsiktligt
prisar de afrikansk originalitet - d. v. s. Afrikas efterbliven
het med dess stamsplittring, primitiva jordbruk, brist på in
dustri, analfabetism, sjukdomar och föråldrade sedvänjor.
Där står de rena panafrikanisterna på samma grund som
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kolonialisterna, vilka också talar sig vanna för den afrikan
ska originalitetens bevarande och gjuter krokodiltårar över
den s. k. exotismens nu försvinnande ociviliserade seder och
ritualer". 49

Eftersom Kudryavtsev inte klargör, vem han har i åtanke,
när han fördömer afrikansk "originalitet" - ett begrepp som
används av praktiskt taget alla panafrikanska ledare - är
det svårt att veta, mot vem hans pilar är riktade. Hans kri
tik skulle kunna gälla de traditionsbundna äldste bland masa
jerna eller andra nomadstammar; men den drabbar knappast
någon av delegaterna vid Addis Abeba-konferensen.

Medan de flesta kommunistiska skribenter går som katten
kring het gröt när det gäller alliansfrihetens värde, kan man
träffa på enstaka exempel på kommunistiska teoretiker, som
är villiga att göra ett frontalangrepp på denna panafrikanis
mens fundamentala grundsats. En sådan teoretiker är Idris
Cox, en Afrika-expert i det brittiska kommunistpartiet. Han
gjorde följande uttalande vid en konferens, som organiserats
av de afrikanska organisationernas kommitte i Storbritan
nien: " ... Det är omöjligt för Afrika att förbli isolerat. Det
kan inte vara oemottagligt för de kommunistiska ideernas
spridning. Sättet att få slut på det kalla kriget är för Afrika
att förena sig med de kommunistiska och progressiva kraf
terna i världen, att intensifiera striden för att få slut på im
perialism och kolonialism och gå framåt mot socialismen.
Maktbalansen i världen i dag gynnar socialism och nationelJ
frigörelse. Afrika är en mäktig faktor i denna förändrade si
tuation, dess framsteg mot frihet och enhet kommer att på
skynda avskaffandet av imperialismens världssystem och för
görandet av grundorsakerna till krig ... Detta är de brittiska
kommunisternas ståndpunkt beträffande den viktiga position,
som Afrika har i världen av idag och i byggandet av morgon
dagens fredliga och blomstrande värld". 50

Det är intressant att jämföra Idris Cox' yttrande med Sov-



jetunionens och republiken Malis gemensamma kommunike
under president Modibo Keitas besök i Moskva mindre än en
månad senare:

"De två parterna noterade, att neutralism som den tilläm
pas av många länder i Afrika och Asien, är en väg, som pas
sar den verkliga situationen i dessa länder. De uttryckte sin
förvissning om att de neutrala länderna i Afrika och Asien
ger ett värdefullt bidrag till dessa nationers gemensamma
kamp mot kolonialism och alla former av kolonialt förtryck,
och därigenom stärker fredslägret. Det noterades också, att
dessa länders neutrala politik - ett uttryck för viljan hos
deras folk att stärka sitt oberoende och göra motstånd mot
varje form av utländsk överhöghet - är i enlighet med na
tionernas rätt att fritt bestämma över sin egen utveckling".51

Idris Cox' öppenhjärtliga uttalande på det brittiska kom
munistpartiets vägnar bör också jämföras med en artikel i
Pravda under signaturen Observer den 25 december 1962.
The Soviet News (utgiven av Sovjetambassaden i London)
för den 28 december 1962 återger den som en kommentar
till på sistone intensifierade attacker från västliga reaktionä
ra element mot den neutralistiska politik, som en majoritet
av de unga självständiga staterna i Asien och Afrika följer:

"Detta är inte första gången imperialismen har angripit
alliansfrihetspolitiken, anmärker Pravda-artikeln, men detta
är troligen den mest koncentrerade offensiv mot neutralis
men, som någonsin har ägt rum. De reaktionära krafterna i
världen, som länge har sökt en förevändning att utveckla en
offensiv mot de unga nationella staterna har begagnat sig av
den kinesisk-indiska gränskonflikten. De reaktionära kret
sarnas röst i vissa asiatiska länder, inklusive Indien, hörs ock
så i kören av fiender till alliansfrihetspolitiken. Varför angri
per imperialismen och de inhemska reaktionära krafterna den
neutralistiska politiken så våldsamt? Artikeln påpekar, att
alliansfrihetspolitiken har gett majoriteten av de nya själv-



ständiga staterna en möjlighet att följa en oberoende kurs.
De neutralistiska nationerna har kunnat göra motstånd mot
imperialistmakternas försök att vinna kontroll över dem".

På två andra punkter uppstår svårigheter för kommunis
terna i deras omsorgsfulla försök att inordna sig bland pan
afrikanisterna: Klasskampen och den "afrikanska marxis
men". I motsats till flertalet panafrikanistel' och många afri
kanska marxister, insisterar Potekhin på att "det på intet
sätt är möjligt att kalla det moderna afrikanska samhället för
ett klasslöst samhälle". Woddis hävdar att: "folk som påstår,
att det inte finns några klasser, argumenterar som om åsik
ten att det existerar olika klasser i Afrika på något sätt vore
ett försök att påtvinga Afrika europeiska ideer och ett euro
peiskt samhällsmönster. Men förekomsten av klasser är inte
en europeisk uppfinning utan ett världsomspännande feno
men ... Att erkänna klassrealiteterna i det moderna Afrika
är viktigt, om det skall bli några framsteg i socialistisk rikt
ning".52

När man kommer in på den "afrikanska marxismen", fin
ner man, att de kommunistiska teoretikerna häftigt försvarar
och förldarar den doktrinära marxismen ("det finns bara ett
slags vetenskaplig socialism"), medan de tålmodigt försöker
visa de "afrikanska marxisterna" att deras panafrikanska
"exceptionalism" lett till svåra misstag. Detta är ett viktigt
område, men för att göra ämnet full rättvisa skulle det ford
ras en utförlig utredning. Här får det räcka med att påpeka,
att den fruktade Potekhin, kanske påverkad av sina egna
förstahandserfarenheter av Afrika, har kommit i konflikt med
andra marxistiska teoretiker om Afrikas möjlighet att följa
"den icke-kapitalistiska utvecklingsvägen", en ide, som han
ursprungligen utvecklade i sitt kända arbete Africa Looks
Ahead (Afrika ser framåt).
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