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Förord

Den politiska utvecklingen i Kenya har alltid snabbt skiftat
färg. Det är därför ett våghalsigt företag att försöka skriva en
översikt av det politiska livet. Mot bakgrund av den senaste
tidens händelser, inte minst mordet på planeringsminister
Tom Mboya, har jag dock försökt mig på detta. Boken inne
håller en längre framställning av den politiska utvecklingen
alltsedan koloniseringen. Den sista delen av boken är främst
ett försök att ställa en del relevanta frågor i anslutning till
det presenterade materialet och därigenom ge läsaren ett
bättre perspektiv på utvecklingen. Inte minst med tanke på
att en färsk politisk översikt av Kenya saknas, både på eng
elska och svenska, hoppas jag denna lilla skrift skall ha sitt
värde.

Nairobi i september 1969

Göran Hyden
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Inledning

Kenya brukar ofta kontrasteras med Tanzania. Det förra lan

det har efter självständigheten slagit in på en kapitalistiskt
präglad utveckling, medan det senare föredragit att model
lera sitt nya samhälle på socialistiska principer. Skillnaderna
mellan de bägge länderna är uppenbara även för den tillfäl
lige besökaren. Nairobi har en europeisk prägel över sig: ett
stort och livligt affärscentrum; jäkt och irritation; trafikköer
och parkeringshus. Dessutom råder frapperande skillnader
mellan stadens västra och östra delar. I de förra glänser vit
kalkade lyxvillor - somliga värda en kvarts miljon eller mer
i solen. Afrikanska kvinnor kör omkring med bleka europeiska
ungar i sina barnvagnar. Tennisbanor finns det i området fler
än i hela Stockholm sammantaget. I de östra stadsdelarna
finns vida slumområden, där bostäderna består av tillfälligt
ihopsamlad papp, plåt eller ved. Med jämna mellanrum kom
mer gatukontorets vägmaskiner och röjer undan alla dessa
boningar. Några dagar senare är de uppförda igen på annat
håll i stadens utkanter. Här leker ungarna nakna under solen.
Mat får de genom att plocka rester från marknaden i när
heten. Tiggeri hör till vardagsrutinen. Lekplatsen är gatan
eller en stinkande grusplätt utanför vad som kallas bostaden.

Dylika kontraster träffar man inte på i Dar es Salaam. Den
tanzaniska huvudstaden saknar stressen som finns i Nairobi.
Folk tar tid på sig och pratet eller skvallret man och man
emellan är en viktig del av den dagliga rutinen. Folk i Dar
es Salaam fäster större vikt vid samhörighet och vänlighet
än vid kall effektivitet. Stadsbilden är mer orientalisk än
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europeisk. Staden saknar dock egentlig slum. Visst finns det
dåligt byggda hus, men ingen iögonfallande slummisär som
i Nairobi. Jämställdheten i Dar es Salaam är större och sam
manfaller väl med den nuvarande regeringens allmänna poli
tiska målsättningar.

Även livet utanför huvudstaden i de bägge länderna präg
las av olikheter. Landet runt Nairobi präglas av storjordbruk,
ägda av enskilda individer, privata företag eller kooperativer.
Ägaren eller ägarna vistas där sällan och har anställd arbets
kraft att sköta jorden. Landet runt Dar es Salaam präglas
av småjordbruk, där familjemedlemmarna gemensamt odlar
täppan. I den mån det finns större brukningsenheter drivs
de kollektivt.

Det skall erkännas att bilden förenklats, men den beskriv
ning som getts ovan innehåller många av de sinnesbilder som
besökaren för med sig när han lämnar Östafrika. Avsikten
med denna lilla skrift är dock först och främst att tränga
lite djupare och närmare diskutera samhällsutvecklingen i
Kenya efter självständigheten mot bakgrund dels av kolonial
periodens inflytanden, dels den nuvarande regimens politik.
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Landet Kenya

Den totala befolkningen i Kenya uppskattas till mellan 10

och 12 miljoner. När detta skrivs pågår just en ny folkräk
ning. Det troliga resultatet av denna är att befolkningssiffran
i landet ligger närmare den högre än den lägre av dessa bäg
ge siffror. Det betyder att befolkningsmässigt är Kenya och
Tanzania ungefär lika stora. Tanzania hade vid folkräkning
en 1967 tolv och en kvarts miljon invånare. Den största stam
men, kikuyu, omfattar ungefär en femtedel av den totala be
folkningen. Den största stammen i Tanzania utgör endast en
tiondel av den totala befolkningen. Medan det i det senare
landet finns många och små stamenheter, är situationen sna
rast den motsatta i Kenya. Övriga stammar är också stora.
Luostammen omfattar omkring en miljon. Luhyaspråket ta
las av ungefär lika många, även om dessa människor ofta ten
derar att identifiera sig med enheter som är mindre än själva
språkområdet. Kambastammen i mellersta Kenya har över
en miljon medlemmar. Stora enheter är också kisiistammen
i västra Kenya och de med kikuyerna nära besläktade meru
och embustammarna.

I Tanzania bor folk utspridda i landets geografiska peri
feri, där också de största befolkningskoncentrationerna finns.
I Kenya är människor sammanpackade i vissa begränsade
områden: centrala provinsen (norr om Nairobi och runt
Mount Kenya), västra provinsen (längs gränsen till Uganda)
samt sjöprovinsen Nyanza (öster om Viktoriasjön ). Den vid
sträckta Rift Valley samt stora områden i norra och södra
Kenya är glest bebodda. Invånarna i dessa områden är hu-
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vudsakligen nomader. De mest kända av dessa är masaierna,
somalierna, samburu- och turkanastammarna.

Den geografiska och demografiska strukturen i Kenya för
bland annat med sig att endast vissa områden kan med fram
gång jordbruksmässigt utvecklas utan omfattande infrastruk
turella investeringar eller dyrbara hjälpmedel. Den största
delen av landets yta - totalt knappt två gånger så stor som
Sverige - kan inte användas annat än som betesmark - och
ofta mycket dålig sådan. Så länge Kenya ej kan kosta på sig
att investera i vatten och bevattningsanläggningar som gör
det möjligt att öppna dessa vida områden för vegetabilisk
produktion ställer det sig ekonomiskt mer lönsamt att använ
da dem för turiständamål som nationalparker. På nuvarande
utvecklingsstadium och under påtryckningar från turistorga
nisationer och viltvårdsexperter har man i Kenya - och Tan
zania - följt denna strategi.

Den förkoloniala historien i Kenya med undantag för kust
remsan som ju sedan århundraden påverkats av handeln på
Indiska Oceanen, är fortfarande ganska litet känd. Där har
aldrig funnits några egentliga kungadömen av den typ som
tidigare existerade i Tanzania och i synnerhet i Uganda. Un
der tiden före den egentliga koloniseringen tycks det område
som nu kallas Kenya varit bebott av huvudsakligen nomader
eller halvnomader. Egentlig bosättning skedde vid en ganska
sen tidpunkt. Det betyder också att de ursprungliga samhäl
lena var endast rudimentärt styrda. Någon mer differentierad
politisk eller administrativ organisation saknades. Denna an
märkning gäller faktiskt alla områden so~ ej kommit under
arabisk kontroll. Varje ätt hade sin talesman i det gemen
samma råd av åldermän som styrde lokala gemenskaper.
Inom varje ätt fanns vidare en person med uppgift att bisätta
tvister inom denna. Rituella eller ceremoniella ledare fanns
och deras makt var i vissa speciella frågor mycket stor. För
försvarsändamål och för att fullborda vissa gemensamma
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angelägenheter var de lokala gemenskaperna indelade i ål
dersgrupper. Efter initieringsceremonin blev man som regel
krigare och först därefter gifte man sig. När man inte längre
kunde sätta barn till världen (eller åtminstone inte förvänta
des göra detta) blev man valbar till äldrerådet.

Makten i dessa hövdingelösa samhällen var alltså mycket
decentraliserad och fördelad på många händer. Det betyder
också att man saknade en egentlig organisation för att verk
ställa beslut. Alla sådana fattades inom lokala små gemenska
per där alla kände alla och där den gemensamma värderings
ramen omhuldades av alla. Det förväntades att i kraft av sin
personliga ställning inom ätten skulle varje ättehuvud förmå
alla dess medlemmar att lyda de beslut som äldrerådet fattat.

Rent allmänt kan sägas att till följd av denna rudimentära
struktur var inställningen till de styrande demokratisk. De
äldre styrde inte över de övriga som en speciellt utvald klass
med bestämda rättigheter. Gemene man var inte en under
såte utan en enskild individ som väntade sig att bli behand
lad på samma villkor som alla andra. Till skillnad från många
andra håll fanns ej heller grunden till statusskillnader mellan
olika stammar. Ulf Himmelstrand förtäljer t.ex. från Nigeria
hur under kolonialtiden, bl.a. under inflytande från de vär
deringar europeiska kulturantropologer förde med sig, yoru
ba- och haussafolken kom att se ned på ibostammen som
hade en lika rudimentär social och politisk organisation som
den vilken präglat stammarna i Kenya.1
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Koloniseringen

De första europeerna att sätta sin fot på kenyansk mark var
de portugiser som färdades jorden runt tillsammans med
Vasco da Gama. De lyckades få ett fotfäste på kusten vid
vad som nu är Mombasa. De byggde en stor fästning där och
höll sina positioner i cirka 150 år. Då stormades och över
togs fästningen och hela den lilla portugisiska kustkolonin av
araber från Oman. Det stora byggnadsverket, som kallades
Fort Jesus, finns, om än i skadat skick, fortfarande att be
trakta i Mombasa.

Till skillnad från Zanzibar och Bagamoyo i Tanzania, som
också tidigt kom under arabisk kontroll, utnyttjades aldrig
Mombasa som huvudort i slavhandeln. Sådan förekom, men
i ringa skala jämfört med Zanzibar och Bagamoyo. Araberna
bekymrade sig heller inte om att på samma sätt som i det om
råde, vilket idag är Tanzania, tränga in i landet och etablera
handelskolonier.

Den egentliga koloniseringen av Kenyas inland skedde
först sedan Östafrika blivit av centralt intresse efter de första
"upptäcksresandenas" rapporter och efter öppningen av
Suezkanalen 1869. Pärlorna som europeerna sökte fånga var
Nilens källa och de rikedomar som skulle finnas i området
runt Viktoriasjön - då kallat Ekvatoriaprovinsen av engels
männen. Det blev främst engelsmän och tyskar som engage
rade sig i en klappjakt efter de förväntade rikedomarna. Efter
det att de förra lyckats sluta en pakt med den mäktige kungen
i Buganda norr om Viktoriasjön avgick de med seger. Tys
karna fick södra hälften av Viktoriasjön, engelsmännen den



norra. Vad som sedan blev kronkolonin Kenya och protekto
ratet Uganda hamnade i engelsmännens händer. De senare
var dock inte helt säkra på tyskarnas intentioner och under
den spänning som rådde mellan de dåvarande europeiska
stormakterna under själva kampen om kontroll över den afri
kanska kontinenten lät England starta byggandet av järnvä
gen från Mombasa till Nairobi och Viktoriasjön. Den skulle
tjäna som en länk i exporten av de förväntade rikedomarna
från Ekvatoriaprovinsen. Detta var 18gg. Fem år senare var
järnvägen till Kisumu på Viktoriasjöns östra strand klar.
Över tusen människor hade fått sätta livet till under de enor
ma strapatser som var förknippade med dess byggande. Be
römt under denna tid blev det människoätande lejonet i vad
som i dag är Tsavoreservatet mellan Mombasa och Nairobi.

Järnvägen visade sig emellertid snart vara ett ekonomiskt
fiasko. De rikedomar man väntat sig finna kring Viktoria
sjön, existerade inte och under första åren fanns varken gods
eller passagerare att göra den nya järnvägen lönande. Hem
ma i England fick den snart öknamnet "den vansinniga lin
jen".

Situationen "räddades" dock så småningom aven av Eng
lands mer exentriska lorder, Hugh Delarnere, som under upp
täckts- och jaktexpeditioner i östra Afrika fascinerats av det
kenyanska höglandet. Han fick för sig att på samma sätt som
Cecil Rhodes skapat Rhodesia skulle han skapa sin egen "per
sonliga" koloni. Han köpte själv upp ett jätteområde mellan
Naivasha och Nakuru i Rift Valley. Hans jättegods är fort
farande i privat ägo och den som färdas längs vägen till Na
kuru kan iakttaga flera skyltar erinrande om "Lord Delame
re's Estate". Delarnere lyckades också stimulera intresset i
England för invandring till Kenya.

Lorden hade så när lyckats i sitt uppsåt att skapa sin egen
koloni, om det inte, såsom Olof Tandberg påpekat i sin bok,
Brun Mans Afrika,2 varit för närvaron aven konkurrerande



asiatisk bosättningskoloni, vars ledare var den rike och dyna

miske A. M. Jeevanjee (hedrad med en park i Nairobi). De
lamere och Jeevanjee utspelade - ovanför afrikanernas hu
vuden men på deras mark - en veritabel maktkamp om vem
som skulle kontrollera Kenya. Ideliga uppvaktningar inför
guvernören eller regeringen i London präglade utvecklingen
under hela 2o-talet. Den vita minoriteten, med stöd från
kolonialadministrationen, vann så småningom kontrollen över
viktiga aspekter av kolonins utveckling. Asiaternas närvaro
och aktiva motstånd under dessa år medförde att en utveck
ling påminnande om den i Rhodesia kunde undvikas.

Från början hade Mombasa varit den engelska kolonial
administrationens högkvarter. Efter några år - i början av
seklet - flyttades dock "huvudstaden" till Nairobi, vid denna
tidpunkt en järnvägsstation med en samling småbutiker, alla
ägda av från Indien invandrade asiater. Anledningen till den
na förflyttning var dels det strategiska intresset att bättre kun
na möta en eventuell tysk infiltration från söder, dels det ny
väckta intresse högländerna runt Nairobi kommit att tilldra
ga sig efter Delamere's propagandaoffensiv. Under en lång
tid träffades Nairobi av ideliga pester och svåra farsoter till
följd av den sumpiga terrängen som omger staden och den
dåliga hälsostandard de hopgyttrade bostäderna höll. I öv
rigt påminde livet mest om vilken amerikansk "vilda västern
stad" som helst. Fulla kolonister (settlers) skrålade sitt hem
lands sånger på verandan till New Stanley Hotel. När man
inte genom slagsmål kunde avgöra vem som var fullast, bru
kade man rida genom gatorna och se vem som kunde skjuta
sönder flest gatlyktor. Ingen av dessa invandrade engelsmän
var vid denna tid rika män. De hade alla att genomgå svåra
strapatser, men de föredrog äventyrslivet i Afrika framför en
anpassning till det nya England, som i allt mindre utsträck
ning visade sig intresserat av att låta sig styras aven degene
rande aristokrati.
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För många av invandrarna var livet i Kenya ett tillfälle
till återupplivande av den herrefolkskultur, som var på till
bakagång i hemlandet. Striden mellan Delarnere och Jeevan
jee gällde i grund och botten huruvida indierna skulle be
handlas på samma villkor som engelsmännen. Indierna till
skansade sig rättigheten till immigration i Kenya på samma
villkor som engelsmännen. De senare såg dock till att de utan
för städerna ägde särskilda rättigheter. 3 miljoner hektar av
den bästa jorden i Kenya sattes åt sidan som reservat för
europeer. Varken indier eller afrikaner hade möjlighet att
äga land i dessa områden, sedermera kända som "de vita
högländerna".

Inom ramen för de villkor som man uppsatt för utveckling
av samhället försökte de europeiska nybyggarna att spela ut
afrikanerna mot indierna. Lord Delarnere skapade t.o.m. en
särskild European and African Trades Organization med
syfte att bryta den indiska dominansen inom handeln. Någon
effektivitet nådde denna dock aldrig. Samarbetet mellan
europeer och afrikaner skar sig och de senare började så små
ningom att etablera sina egna ekonomiska och politiska för
eningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att den intensiva maktkam
pen mellan europeer och asiater under 2o-talet i Kenya ute
stängde afrikanerna från alla egentliga utvecklingsvägar.
Den finaste jorden i landet kunde endast brukas, ej ägas, av
afrikanen. Asiaternas rättighet till invandring på lika villkor
med europeerna reducerade den inhemska befolkningens
möjligheter till avancemang inom denna sektor till nästan
lika med noll. Två starka intressegrupper hade utvecklats i
Kenya, vilka var mäktiga nog att påverka utvecklingen i ko
lonin till deras egen fördel på bekostnad av afrikanernas.
Kolonialadministrationen visade sig under 20- och 3o-talen
i stor utsträckning vara dessa gruppers fånge. På ett helt an
nat sätt än både i Tanganyika och Uganda ignorerade kolo-
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nialförvaltningen afrikanernas intressen.
Det är främst två anledningar till att kolonialförvaltningen

i Kenya kom att växa sig starkare än i grannterritorierna
Tanganyika och Uganda. Den första är närvaron aven stark
europeisk inbyggarminoritet med krav på service och kon
troll av den inhemska befolkningen. Det betyder att i synner
het i de centrala delarna av landet byggdes förvaltningsorga~

nisationen ut till en mycket omfattande apparat redan under
kolonialperioden. Den andra orsaken är att, såsom antytts
ovan, de afrikanska stammarna i Kenya saknade en egen poli
tisk och administrativ organisation, vilken kunde utnyttjas av
den styrande kolonialmakten. I Uganda och på flera håll i
Tangayika kunde engelsmännen styra via en inhemsk klass
av ledare. Detta var omöjligt i Kenya och när engelsmännen
försökte att finna någon lokal person som kunde fungera så
som hövding valde man oftast den religiöse ledaren, trots ah
denne traditionellt saknade någon som helst auktoritet i poli
tiska ärenden. Detta skapade inte blott problem för engels
männen utan ledde även till slitningar inom de lokala stam
gemenskaperna.

Eftersom kolonialförvaltningen på ett helt annat sätt än
i de bägge andra östafrikanska territorierna blev ett instru
ment avsett att sörja för de invandrade minoriteternas in
tressen, fick den varken tid eller intresse att ägna sig åt ut
bildningen av den afrikanska befolkningen. Utbildningen av
afrikanerna blev nästan helt och hållet en angelägenhet för
missionen. Kolonialförvaltningen förbehöll sig dock rätten
att fastlägga målsättningarna för själva utbildningen.

Ett av de ting som administrationen höll fast vid var att
främja bruket av det engelska språket snarare än swahili.
Engelska skolpedagoger uttalade sig till förmån för engelskan.
De menade att det fanns ingen anledning för de afrikanska
skolungdomarna att från sitt modersmål gå via swahili till
engelska. Detta bidrog naturligtvis till att swahilin inte fick
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samma framträdande ställning som i Tanzania. En annan
faktor, som kom att få samma effekt, är att stamspråken visat
sig mer användbara i Kenya än i Tanzania, eftersom de om
fattas av betydligt större grupper. När engelsmännen under
kolonialtiden byggde upp en administrativ infrastruktur, fann
man i Tanzania att det var omöjligt på de flesta håll att låta
varje stamgrupp utgöra ett distrikt. Ofta fick man samman
föra två eller flera grupper i en och samma administrativa
enhet. Det betyder att i den lokala förvaltningen kom swa
hilin redan under kolonialtiden att bli ett användbart språk.
I Kenya var emellertid stammarna så stora att man, där inte
engelskan kunde användas, i stället använde stamspråken. En
tredje faktor som säkert också påverkat swahilins officiellt
mer undanskymda roll i Kenya är flyttningen av huvudstaden
från det swahilitalande kustområdet till höglandet, i centrum
för invandringskolonierna från England.

Missionärerna var naturligtvis angelägna att få de afri
kanska skolbarnen omvända till kristendomen. De försökte
också medvetet att "civilisera" dem, dvs. få dem att överge
sina inhemska seder och bruk till förmån för vad de själva
uppfattade som accepterade maner. I detta avseende hade
man under årens lopp framgång i Kenya. Många individer
anammade snabbt den mer europeiska livsstilen. På grund av
bl.a. att kravet på total förkastelse av det ursprungliga var
så starkt, och åtskilliga fann detta icke önskvärt, växte det
fram, speciellt i västra Kenya, en mängd religiösa separatist
rörelser bland afrikanerna. Dessa förenade drag i den kristna
tron med traditionellt religiöst synsätt och de blev betydelse
fulla i den inhemska befolkningens strävan att finna sig själv.
De blev i denna del av landet de tidigaste proteströrelserna
mot den koloniala övermakten. Den mest kända av dessa är
Dini ya Msambwa, som haft flera tiotusentals proselyter i
västra provinsen i Kenya. Sedan 1968 är den dock förklarad
illegal av den kenyanska regeringen.
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Den koloniala penetrationen i Kenya var mycket stark och
skapade betydligt starkare spänningar i samhället än i Tan
ganyika och Uganda. Nästan allt land, som en gång tillhört
den största stammen i kolonin hade avlägsnats och reserverats
för de invandrade europeerna. Indierna höll all handelsverk
samhet i sina händer. Utbildningen syftade till att göra afri
kanerna till "svarta" europeer. Genom de skilda segregations
bestämmelserna som rådde på arbetsmarknaden, var afrika
nerna utestängda från nästan alla tillfällen till avancemang.
Detta bäddade för en explosion.
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Mau Mau

I början på femtiotalet hade spänningarna nått en kulmen.
En stor grupp europeer hade invandrat efter andra världs
krigets slut och därmed kraftigt bidragit till en ökning av an
talet europeiska storbönder. Samtidigt hade antalet kikuyu
torpare, som slagit sig ned på de europeiska godsen, blivit så
stort att de europeiska invandrarna gemensamt kommit över
ens om att göra sig av med dem. De stod i vägen för en mer
ekonomisk utvinning av jorden. Dessutom blev deras närvaro
i social bemärkelse en plåga för kolonisterna. Denna skärp
ning av läget kastade kikuyerna i en desperat situation. Vad
skulle man göra? Sedan flera år tillbaka fanns en organisa
tion med namnet Kenya Afl'ican Union, vars syfte var att
främja afrikanernas intressen. Den hade tillkommit på initia
tiv av ledande män från olika stammar. Formellt erkändes
den inte som politisk. I praktiken kom den dock att spela en
viktig politisk roll. Dess president var Jomo Kenyatta, en
kikuyu, som redan på trettiotalet farit till England, gift sig
och bott där en längre tid, men som 1946 återvänt till Kenya.

KAV hade vid partistämman 195 I radikaliserats och de
individer som tidigare varit beredda att underordna sig euro
peernas krav voterades ut. För första gången reste man for
mellt kravet på politisk självständighet för Kenya. När land
hungern i början av 50-talet alltså nådde en kritisk punkt,
hade partiet gjort sig fri från personer i sin ledning som ut
gjorde en broms på radikaliseringstendenserna. Denna för
ändring var betydelsefull i så måtto att kolonisterna fick för
sig att KAV var den ledande kraften bakom alla missnöjes-
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yttringar som registrerades i början av 1950-talet.
I själva verket fanns dock en rad andra organisationer,

som var närmare förbundna med händelseutvecklingen ute
på den egentliga landsbygden. Dit hörde Kikuyu Central
Association, som startats redan på !20-talet och vars ledare
Kenyatta då var. Dit hörde också Mbiyu Koinanges3 land
kommitteer med syfte att kämpa för återbördandet av den
jord som tagits av de europeiska invandrarna till de olika
ätterna. Bland övriga föreningar bör nämnas Wakamba Asso
ciation, vars mest frispråkige talesman var Paul Ngei.4 Mel
lan dessa organisationer och KAU fanns utan tvekan nära
kontakter.

En annan metod som förenade folk i kampen mot britter
na var svärandet aven ed. Denna hade blivit förhållandevis
vanlig under åren mellan 1947 och 1952. Eden svors inom
ramen för hemliga sällskap och det hela gick under dessa år
ut på att förbli en hjälte i kampen för att återfå jorden; att
kämpa för mer utbildning åt afrikanerna; att inte avslöja
någon hemlighet; att döda på order; samt att vara beredd
att gå till vilken plats som helst för att strida.5 Under denna
period kostade eden 62/50 östafrikanska shillings. När un
dantagstillstånd proklamerats 1952 differentierades priset:
10001- för de rikaste och 10/- för de fattigaste. Samtidigt
förenklades innehållet i eden. Nu gällde det bara att vara en
edsvuren fiende till den brittiska imperialismen.

Dessa eder utmålades i europeisk press under 50-talet som
inviter till barbari. Övriga aspekter av denna betydelsefulla
ritual glömdes bort. Först under senare år har en mer utför
lig utforskning av Mau Mau och myterna kring detta upp
ror kommit till stånd.6 Den mest omfattande av dessa studier,
författad av Carl Rosberg ochjohn Nottingham,7 pekar just
på den politiska betydelsen av edsvärandet. Vid en tid då
politiska organisationer var förbjudna tjänade eden som en
sammansvetsande faktor.
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Den händelse som utlöste kolonialadministrationens häf
tiga ingripande mot den framväxande frihetsrörelsen var
mordet i oktober 1952 på den mot britterna trogne hövdingen
Waruhiu i Kiambu utanför Nairobi. Några dagar efter mor
det arresterades inte mindre än 183 individer, alla i någon
form ledare inom KAU. Kenyatta, Ngei, Achieng Oneko,
Fred Kubai, Bildad Kaggia och Kung'u Karumba dömdes
till fängslig förvaring såsom ansvariga för att ha lett det för
bjudna Mau Mau-sällskapet. Domen utfärdades vid den be
römda Kapenguriarättegången.8

Händelserna i oktober 1952 var inledningen till en inten
sifierad kamp, vilken huvudsakligen fördes av grupper av fri
hetskämpar gömda i skogarna kring Mount Kenya9 och den
näraliggande Aberdarekedjan.10 Britterna svarade med att
införa undantagstillstånd vilket varade ända till 1960. Upp
skattningsvis kämpade under denna tid 30.000 män i de täta
skogarna och gjorde med jämna mellanrum räder mot ens
liga farmer eller afrikanska byar, där man misstänkte att det
fanns förrädare. Till de mest aktiva ledarna av upproret hör
de Dedan Kimathi, efter vilken en av huvudgatorna i Nai
robi är uppkallad. Han avrättades dock av engelsmännen se
dan de genom att pressa några av hans tillfångatagna kam
rater fick reda på hans gömställe.

Myterna frodades kring Mau Mau-upproret, inte minst på
grund av färgade och överdrivna rapporter i de europeiska
tidningarna. Än idag lever många människor i tron att det
i första hand rörde sig om barbari och mord på den euro
peiska befolkningen i kolonin. Kalla fakta talar ett annat
språk: cirka 2000 människor dödades eller skadades av Mau
Mau-rebeller, av dessa var endast ett trettiotal europeer. Å

andra sidan sköt regeringstrupper ned l 1.000 afrikaner och
satte omkring 90.000 i koncentrationsläger. Vilka som verk
ligen var barbarer överlämnas åt läsaren att avgöra.

KAU hade varit en riksorganisation genom att dess ledare
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kom från många olika håll av landet. När britterna 1952 bör
jade inse befrielserörelsens omfång och styrka lät man införa
förbud mot rikspartier. Alla organisationer av politisk karak
tär fick endasct fungera som distriktsföreningar. Engelsmän
nen lyckades försvaga den politiska oppositionen genom att
splittra den på en rad småpartier. Denna uppdelning kom
senare att ha sin bestämda effekt på strävandena att bygga
upp ett nationellt enhetsparti i Kenya. Det var många pussel
bitar som skulle fogas samman och ingen av de många lokala
ledarna ville ge upp sin position. Så gott som alla Kenyas
politiker vid denna tid var uteslutande beroende av sin ställ
ning som ledare för ett visst distrikt. Den enda person som
genom politiska aktiviteter lyckades resa sig över lokalpoliti
ken och på samma sätt som Nyerere och Kambona i Tanza
nia vid denna tid fungera som nationellt inflytelserika ledare
var Tom Mboya. Han arbetade sig upp genom fackförenings
rörelsen. Genom att denna kunde fungera som riksorganisa
tion hade den ambitiöse Mboya möjlighet att i det vakuum
som undantagstillståndet skapat på den rikspolitiska arenan
bygga sig en personlig maktställning, som endast överträffa
des av den fängslade Kenyattas.

För att försvaga afrikanerna spelade britterna i Kenya ut
olika stammar mot varandra. När kikuyerna sattes i koncen
trationsläger, lät man rekrytera medlemmar av luostammen
att ta deras platser inom förvaltning och på andra håll, inte
minst inom armen. Speciellt många luos lät värva sig i ar
men efter mordet i Nairobi mot slutet av 1954 på Ambrose
Ofafa, kassör i den aktiva Luo Union, som köpt upp affärer
i stadsdelen Kaloleni, övergivna av kikuyer när de fördes
samman i koncentrationsläger. Pressen antydde att det måste
vara en kikuyu bakom mordet och på samma sätt som efter
mordet på Mboya tillspetsades relationerna mellan de bägge
stammarna. Det var också vid denna tid som Odinga kom
att bli betraktad som luostammens främste talesman. Han be-



rättar själv i sin bok att folk i sjöprovinsen, som är stammens
egentliga hemland, började kalla honom Jaramogi, därför
att han uppmuntrade bevarandet av stammens gamla tradi
tionerP (Rarnogi är stammens legendariske förfader.)

Britterna försökte under I95o-talet att torrlägga den ocean
av missnöje som skapats under tidigare år. Det är inte sär
skilt konstigt att de misslyckades i detta sitt uppsåt, trots att
de använde sig av brutala metoder. Samtidigt som britterna
kämpade med sin sisyfusuppgift i Kenya hände det saker och
ting på andra håll i Afrika, som ytterligare undergrävde kolo
nialmaktens ställning i Kenya. Mot slutet av 50-talet hade
redan Ghana nått självständigheten och både i västra och
östra delen av kontinenten närmade sig andra kolonier den
politiska friheten. Kolonisterna själva började ana att det
osade hett och organiserade sig politiskt. Man kunde dock
inte uppnå enighet rörande den strategi man skulle följa. De
brittiska invandrarna delades därför upp i två läger: ett reak
tionärt under ledning aven gammal officer vid namn Briggs,
ett mer moderat under ledning av Michael Blundell. Medan
det förra stod för fortsatt vitt herravälde, menade det andra
att man måste samarbeta med afrikaner och asiater och skapa
ett flerrasigt samhälle - där dock europeerna i kraft av sin
utbildning skulle spela den första fiolen. Att europeerna in
bördes var splittrade var betydelsefullt i denna situation.
Afrikanerna själva var försvagade genom att deras gamla
ledare var i fängelse och den nya generationen var uppdelad
i lokala och obetydliga politiska organisationer.

Även om kolonialadministrationen på det hela taget tjä
nade den europeiska minoritetens intressen, uppstod även
inom denna olika fraktioner. Somliga förespråkade en mil
dare inställning till afrikanerna; andra åter hävdade att hår
dare metoder var nödvändiga. Mau Mau hade åtminstone
den effekten på britterna i förvaltningen att de på allvar bör
jade intressera sig för afrikanernas jordbruksproblem. Under



50-talet lät man introducera en skiftning av de många små
jordegendomarna, så att varje ägare hade sin jord omedel
bart i anslutning till sin bostad och inte uppdelad på flera
småplättar. Minimistorleken sattes till ca två hektar. På den
na skulle man då odla både majs och bönor till hushållet samt
kaffe till försäljning. Tanken bakom denna plan - Swynner
tonplanen - var att om afrikanerna, och kikuyerna i synner
het, fick möjlighet att odla en produkt som gav dem en regel
bunden inkomst skulle de inte springa till skogs och slåss mot
engelsmännen. De senare hade tur i sina ansträngningar ge
nom att de lanserade denna plan vid en tid då kaffet erhöll
ett högt pris på världsmarknaden. Dess inverkan på Mau
Mau är dock svår att bestämma. Vad som är lättare att fast
slå är att genom Swynnertonplanens verkställande övergavs
det gamla kommunalistiska äganderättssystemet. Varje fa
milj var nu ägare till sitt jordbruk och detta fick inte upp
delas. Swynnertonplanen var början till en individualistisk
eller kapitalistisk form att äga och bruka jorden.



Självständigheten

I början av 1960 hölls den första Lancaster House-konferen
sen i London vid vilken Kenyas politiska framtid diskutera
des. Afrikanerna var vid denna tidpunkt fortfarande för
bjudna att organisera sig i rikspartier. Först i maj samma år,
efter det att britterna hävt förbudet, tillkom Kenya Atrican
National Union. Dock kunde inte alla de många lokalpoliti
kerna samsas inom ett riksparti. En grupp, vars främsta per
sonligheter var Ronald Ngala från kustprovinsen, Daniel
arap Moi från Rift Valley samt Masinde Muliro från västra
provinsen, slöt sig samman i sitt eget parti, Kenya Atrican
Democratic Union. Detta var naturligtvis ett bakslag, men
inte så underligt om man betänker att det mer rörde sig om
en kompromiss mellan skilda lokala grupper, vilka utvecklats
i isolat, snarare än en sammanfogning av olika grenar i ett
och samma träd. De personer som under 50-talets slut blivit
politiska talesmän i olika distrikt i landet, hade förblindats
av prestigehänsyn och lokalpolitiska spörsmål.

Under denna tid utvecklades de mer moderata kolonister
nas strategi i riktning mot att försöka få med sig KADU
partiet i en allians för att stoppa de mer radikala krafterna
i KAND. Man insåg nu att den afrikanska befrielsen ej stod
att stoppa. Frågan var hur man bäst kunde se till att den
inte ledde till en regim som dirfJkt motarbetade de europeiska
kolonisternas intressen. En hel del, främst de som ursprung
ligen kom från Sydafrika, hade redan givit upp hoppet i slu
tet på 50-talet och börjat emigrera. Väldigt många slöt dock
upp bakom BlundelI i förhoppningen om en förmånlig upp-



görelse om Kenyas framtid.
Blundell och hans anhängare hade framgång med KADD.

Ngala var villig till kompromisser med dem, och Moi häv
dade i motsats till KANU att politisk självständighet och
Kenyattas frigivelse var två separata spörsmål, för vilka skil
da förhandlingar kunde hållas.

Under dessa omständigheter var det av betydelse för ut
vecklingen att den nye kolonialministern, Iain MacLeod, var
fast besluten att Kenya skulle gå samma väg som övriga brit
tiska kolonier, nämligen i riktning mot självständighet under
afrikansk majoritet. MacLeod hade mer öra för afrikanerna
och kanske i synnerhet KANU än för kolonisternas talesmän,
som i stället sökte utöva inflytande via en särskilt reaktionär
grupp inom det konservativa partiets parlamentsgrupp i Lon
don.

Det var dock inte bara i London, som KANU sökte stöd
för sin politik, som gick ut på nationell självständighet under
ledning av ett starkt riksparti med Kenyatta som ledare.
Mboya turnerade i Västeuropa och framför allt i USA, me
dan Odinga var inbjuden till Östeuropa. Bägge var fram
gångsrika att mobilisera finansiellt stöd till KANU och lycka
des dessutom ordna så att flera hundra kenyanska studenter
fick möjlighet att åka utomlands för att studera. Vid den tid
punkten insåg väl varken Mboya eller Odinga vilken inrikes
politisk betydelse deras resor skulle få även långt efter själv
ständigheten. Den omedelbara effekten av deras turneer var
att Odinga brännmärktes som "kommunist", medan Mboya
slogs upp såsom Kenyas nästa ledare. Vid denna tidpunkt
var Kenyatta fortfarande ett omöjligt namn för de flesta
europeer och de såg i Mboya en räddning från det "barbari"
i vilket ett land under Kenyatta kunde hamna.

Trots slitningar även inom KANU lyckades man hålla
samman i kravet på "ingen självständighet utan Kenyatta".
Slagordet var Kenyatta na Uhuru - först Kenyatta sedan



självständighet. Efter ideliga uppvaktningar och många kon
ferenser i London beslöt den brittiska regeringen att i slutet
på 1961 frige Kenytta. Detta gav anledning till förnyade an
strängningar att ena KANU och KADU. I sin husarrest i
Lodwar i nordvästra Kenya hade Kenyatta haft möjlighet
att ta del av både KANU:s och KADU:s program. Själv
tyckte han att där fanns ingen skillnad och han föredrog ett
enhetsparti. Under 1962 samarbetade också de bägge par
tierna i en koalition i vilken dessutom ingick några av de
mer "liberala" företrädarna för kolonisterna, t.ex. Bruce
MacKenzie och Derek Erskine.12 Detta var dock en "ohelig
allians" och samarbetet skar sig ofta mellan afrikaner och
europeer och mellan KANU och KADU. Europeerna för
sökte spela ut de mindre stammarna mot de stora, Kikuyu
och Luo. De varnade att om de inte samarbetade med euro
peerna skulle de bli styrda av de två stora stammarna och
inte få någon del av "kakan" när den skulle delas efter själv
ständigheten. Detta blev också KADU:s position i de fort
satta förhandlingarna om självständighet.

1962 hölls en ny konferens i London, vid vilken man kom
överens om huvuddragen i den författning som skulle gälla
när Kenya blev självständigt. Genom att KADU pressade
sin ståndpunkt så långt som möjligt och tack vare europeer
nas stöd, blev resultatet en författning, vars grundprincip var
vidsträckt regional självstyrelse. Varje provins eller region
skulle ha sin egen lagstiftande församling. Guvernören i varje
sådan region, som nu skulle kallas civil secretary, var teore
tiskt ansvarig både till denna församling och till den centrala
regeringen. På papperet var denna skapelse onekligen den
mest komplicerade författningen i Afrika - U ganda ej un
dantagen.13 Den gick aldrig så långt i decentralisering som
konstitutionen i Nigeria, men enligt den nya författningen
var den politiska makten starkt fragmenterad. Denna taktik
tjänade ju inte bara de mindre stammarna utan kanske ännu



mer europeerna, som i frånvaron aven stark centralisering
kunde fortsätta styra Kenya, så att säga bakom kulisserna.

Som förspel till självständigheten hölls allmänna val till
den nya tvåkammarriksdagen. Inför detta skedde en ny upp
splittring. Paul Ngei, som varit den främste politikern inom
kambastammen bröt sig ur KANU och bildade sitt eget Afri
can People's Party. Trots detta blev valet en stor seger för
KANU, som vann en klar majoritet i det nya parlamentet.
Partiet kunde frigöra sig från beroendet till KADU, som på
tvingats det under förhandlingarna för självständigheten.
KANU:s ställning stärktes ytterligare av att Ngei upplöste
sitt parti strax efter valet och återvände till moderpartiet.
Den 12 december 1963 fick Kenya sin efterlängtade själv
ständighet. Jomo Kenyatta blev landets första premiärminis
ter.
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Ettpartisystem

Den nya författningen, som kommit att gå under namnet
majimbo (regioner), var mer en politisk kompromissprodukt
än ett riktmärke för landets framtida utveckling Även om
författningar som kommit till på det sättet ej behöver vara
värdelösa (jfr 1809 års författning i Sverige) råder det
inget tvivel om att när KANU väl kommit till makten på
egen hand kom den skrivna författningens roll att avta.
KANU hade ju konstant under sammanträdena 1960-62
motsatt sig dess innehåll. Under 1964 gjorde man därför allt
för att motarbeta dess omsättning i pr~ktiken. Samtidigt in
ledde man förberedelserna på en ny författning, den som
var avsedd att gälla från och med 12 december 1964 då lan
det skulle bli en självständig republik. Även om den nya rege
ringen därför i teorin var förhindrad från att handla kraft
fullt, kände den sig fri att handla som om konstitutionen
tillät en stark centralregering.

Inom KANU-partiet innehade Kenyatta ordförandepos
ten, Odinga vice ordförandeposten och Mboya generalsekre
terarsysslan. Den senare hade lyckats placera flera av sina
egna personliga anhängare som sekreterare ute i distrikts
avdelningarna. Därigenom hade han inom partiet en stark
position. Genom att han i valet 1963 blivit vald i en valkrets
i Nairobi - Kamukunji - hade han också lyckats bibehålla
sin ställning som obefläckad av stamhänsyn. Varken Keny
atta eller Mboya tycks dock ha varit särskilt angelägna om
att bygga ut partiet till ett genuint massparti. Som redan tidi
gare antytts hade KANU kommit till utan ett eget nät av
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lokala organisationer. När partiet formades koopterade man
en rad lokala politiker, som även om de hade sin egen lokala
partiorganisation, efter inträdet i KANU blev mindre be
roende av denna. Det viktigaste hänsynstagandet blev att
upprätthålla en balans mellan skilda stamintressen inom par
tiet. Kenyatta fann sig helt till rätta med denna typ av parti.
Vare sig det var medvetet eller omedvetet föredrog han att
ha sina "lärjungar" kämpande om hans gunst. För egen del
behövde han inte något massparti. Hans ställning var redan
grundmurad och ingen vågade ifrågasätta denna. Även för
Mboyas del var ett massparti överflödigt. Genom att ha pla
cerat sina egna män på nyckelposterna i de olika distrikts
avdelningarna hade han redan tillförsäkrat sig en ansenlig
del av inflytande inom partiorganisationen.

Den ende som tycks ha bekymrat sig för partiorganisatio
nen var Odinga. I sin egen provins, speciellt i området runt
Kisumu, hade han redan under slutet av 50-talet genom sin
ledande ställning inom stamorganisationen, Luo Unian, och
det kooperativa företaget Luo Thrift and Trading Corpora
tion, byggt ut ett nätverk av kontakter, som han sedermera
använde för att bygga upp KANU. Hans ansträngningar att
förstärka partiorganisationen gav dock endast resultat i den
egna hemprovinsen. Utanför denna förblev organisationen
outvecklad.

Odinga var också den inom KANU som arbetade hårdast
för att få till stånd en sammanslagning med KADD. Redan
under första hälften av 1964 hade enstaka KADU-politiker
med säte i parlamentet gått över till KANU. KADU försva
gades därför successivt. Strax innan Kenya utropades till re
publik i december 1964 gick resten av KADU-parlamenta
rikerna med Ronald Ngala, Masinde Muliro och Martin
Shikuku i spetsen över till KANU.14 Kenya hade i praktiken
förvandlats till ett ettpartisystem.

Många hade hoppats att därmed skulle både det politiska
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samarbetet och den nationella enigheten i landet stärkas. I
stället ökades dock samarbetsproblemen. Fraktionskriget ten
derade att utvecklas ännu mer, bl.a. på grund av att man
på ledande poster inom parti och regering tvingades inkor
porera KADU-politiker på gamla KANU-ledares bekostnad.
Detta blev ett speciellt känsligt problem på kusten och i västra
provinsen där KADU haft sina starkaste fästen.

Den kanske politiskt viktigaste händelsen under hela 1964
i Kenya var militärmyteriet i Kahawabarackerna utanför
Nairobi som följde slag i slag efter myterierna i Tanzania i
januari 1964, I det senare landet blev dessa en anledning till
en skärpning av den radikala politiken. Tanzania tog ett steg
åt vänster efter denna händelse. I Kenya förflyttade sig dock
regeringen snarast ett steg åt höger.

Anledningarna till att myterierna blev en vattendelare på
detta vis i östafrikansk politik är svåra att fastställa. Det sy
nes dock troligt att radikaliseringen i Tanzania hänger sam
man med existensen av ett starkt massparti som gjorde en
dylik manöver möjlig. TANU-partiet i landet intog en ställ
ning som gjorde att det kunde användas för att efter myte
rierna stärka regeringens ställning. Myterierna ledde följakt
ligen till att partiets kontroll över andra statsorgan förstärk
tes.

I Kenya saknades, som redan antytts tidigare, en motsva
rande välutvecklad partiorganisation, som med framgång
kunde användas att stärka övervakningen av andra institu
tioner i samhället. Ännu en anledning till att utvecklingen
i Kenya tog en annan riktning är att under femtiotalet hade
armen fyllts med rekryter från andra stammar än kikuyerna.
De senare var av förståeliga skäl misstänksamma mot denna
institution. Detta gäller såväl Kenyatta som andra ledande
kikuyupolitiker vid denna tidpunkt. En tredje faktor som
på ett helt annat sätt än i Tanzania kom ått förknippa myte
riet med revolutionen på Zanzibar - vilken inträffat endast
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några dagar tidigare - var att Odinga varit en flitig resenär
till öststaterna och rykten surrade i januari 1964 att han sam
arbetat med den självutnämnde "fältmarskalken" John Okel
lo. Det var denne som satte igång upproret på "sagoön".
Åtskilliga politiker i Kenya togs på sängen av myteriet och
kände sig osäkra i sina positioner - i synnerhet som det in
träffade så omedelbart efter det att Kenya blivit en självstän
dig republik - och var av denna anledning benägna att över
driva faran från "vänster". Kommunismen blev ett hjärn
spöke som senare flitigt kom att användas i den inrikespoli
tiska debatten i Kenya.

Myteriet i Kenya utlöste en rad nya åtgärder, vilka be
kräftar regeringens steg åt höger snarare än åt vänster. En
förstärkning av polismakten och den halvmilitära General
Service Unit ägde omedelbart rum. Utbildningen av kikuyu
officerare inom armen accelererades samtidigt som den
engelska närvaron inom försvaret förstärktes. I allt större ut
sträckning började Kenyatta själv att förlita sig på andra
institutioner än KANU-partiet.

Genom att avlägsna sig från partiets inre maktkamp kun
de Kenyatta fortsätta att uppträda som den genuine lands
fadern, en roll som han hela tiden föredragit att spela. Trots
att partiet ofta vädjat om hans hjälp att bisätta sina tvister
har han endast i några fall offentligt tagit ställning i dessa
dispyter. Han har föredragit att låta sina ministrar komma
på konsultation privat. Särskilt under 1965 och början av
1966, när tvisterna inom KANU var legio och medvetna an
strängningar gjordes för att hindra Odingas politiska ambi
tioner, förekom en rad sådana privata sammanträden, där
endast en del av kabinettet var närvarande. Det är svårt att
avgöra om det var av ren brist på personligt intresse för par
tiet eller om det var aven medveten strävan att hålla sig
ovanför partidispyterna för att lättare kunna tjäna som en
sammanhållande faktor i landets politik som Kenyatta vid
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denna tid undvek att intervenera i konflikterna.
Vid denna tid var vänsterkrafterna inom partiet fortfaran

de starka nog att utgöra ett allvarligt hot mot de många poli
tiker som hellre ville se en annan utveckling i landet. För
utom Odinga leddes dessa av Achieng Oneko och Bildad
Kaggia samt Pio Pinto, en kenyan av indisk börd, som
under hela Mau Mau-tiden spelat en framträdande roll i för
söken att hjälpa de anklagade. Deras slagkraft reducerades
dock kraftigt när den senare i februari 1965 mördades utan
för sitt hem. Någon klarhet om motivet till mordet framkom
aldrig, men det har i folks medvetande i Nairobi aldrig rått
någon tvekan om att det hade en politisk bakgrund. Endast
en kort tid efter mordet på Pinto stängdes det s.k. Lumumba
institutet, vilket satts upp med hjälp av pengar från öststa
terna för att utbilda KANU:s partikadrar.

Odinga har själv i sin bok, Not Yet Uhuru, som utkom
1967, givit en personligt färgad men likväl väl dokumenterad
framställning av händelserna vilka ledde fram till hans fri
villiga avgång från KANU i början av 1966 efter ett parti
möte i Limuru utanför Nairobi. Enligt honom rörde sig hela
politiken i Kenya under 1966 mer eller mindre om en sam
mansvärjning för att kringskära hans inflytande. Även om
man tar i beaktande att hans bok är en självbiografi, och
därigenom naturligtvis en partsinlaga, lär det råda litet tvi
vel om att det fanns starka krafter inom partiet vilka upp
fattade Odinga som en otillbörlig utmaning mot Kenyatta.
En av dem som mest intensivt motarbetade honom var
Mboya. Denne hade dock stöd aven stor grupp framträdan
de parlamentsledamöter, bl.a. Mbiyu Koinange, Odero-Jowi
och Jeremiah Nyagah, alla tre så småningom kabinettsminist
rar.

Högertrenden inom kenyansk politik efter 1964 hade na
turligtvis många orsaker. För flera politiker var en äkta loja
litet mot Kenyatta viktigare än allt annat; de ideologiska
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frågeställningarna kom först i andra hand. Därför uppfatta
des Odingas ideer och den position han hade såsom vice ord
förande i KANU, och efter 12 december 1964 som vicepresi
dent för hela landet, som en utmaning. Andra återigen för
sökte säkert använda lojaliteten mot Kenyatta för att till
skansa sig personliga fördelar. De var medvetna om att Keny
atta var obenägen att intervenera och för att stärka sin posi
tion gällde det att vara så fräck som möjligt. Ännu en orsak
var det faktum att många politiker hade plötsligt efter själv
ständigheten fått tillgång till rikedomar vilka de länge läng
tat efter men tidigare varit helt utestängda från. De var där
för inte särskilt angelägna att frånhända sig sina nyvunna
rikedomar. I detta sammanhang kan det vara på sin plats
att framhålla att Odinga vid denna tidpunkt ekonomiskt
hade sitt på det torra. Genom sin affärsverksamhet i Kisumu
trakten hade han utvecklats till en av de mer välbärgade
afrikanerna i Kenya. För honom spelade inte längre de nya
tillfällena att bli rik samma roll som för många andra vilka
fortfarande var relativt fattiga. Ännu ett skäl till den poli
tiska omsvängningen åt höger i Kenya är att flera av de afri
kanska politikerna givits honorära men väl betalda positio
ner i europeiskt ägda företag i Nairobi. Europeerna som
tidigt insett att detta var en lönande taktik fick därigenom
en stor grupp politiker vilka. var beredda att försvara kapita
lismen kontra socialismen. (Från 1965 kom den förra att
i Kenya gå under den missbrukade titeln "afrikansk socia
lism".)
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KANU kontra KPU

I samband med att Odinga avgick från sin position som lan
dets vicepresident och lämnade KANU-partiet följde tjugo
åtta andra parlamentsledamöter honom. Bland dessa var
Kaggia och Oneko. Gemensamt grundade man ett nytt parti,
Kenya People's Union. I stort kom detta att innehålla den
genuina vänsterfalangen inom KANU plus andra personer
inom partiet som av andra skäl var missnöjda med dess sätt
att sköta landets affärer. Det var med andra ord en blandad
kompott inom den nya partiorganisationen. KPU begärde
allmänna val, men Kenyatta lät utlysa "ett litet allmänt val",
dvs. fyllnadsval i alla de valkretsar från vilka "utbrytarna"
kom. Valkampanjen blev hetsig och präglades av hotelser
och slagsmål, till vilka grupper från bägge partier var skyl
diga. På många håll dominerade ideologiska frågeställningar.
I en del valkretsar stod valet dock främst mellan personlig
heter.

KPU utmålade sig som ett socialistiskt parti och på pappe
ret begärde det vid denna tidpunkt radikalare åtgärder än
något annat parti i Östafrika, inklusive T ANU i Tanzania.
KPU kritiserade KANU för att ha svikit löftena från kam
pen för självständigheten om fri utbildning åt alla samt en
fördelning av jorden så att alla de vilka avlägsnats från sitt
land en gång i tiden skulle få en plätt tillbaka. Man pekade
på de stora summor regeringen spenderade på politikerna.
1963 hade en parlamentsledamot i Kenya 9.000 kronor om
året. 1966 hade han dubbelt så mycket. Kenyattas lön var
fixerad till 220.000 kronor om året, medan en kabinettsminis-
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ter tjänade något över 40.000 kronor inom samma tidsrymd.
Även de högsta statstjänstemännen hade feta löner. Inkomst
skalorna hade inte förändrats efter det att självständigheten
uppnåtts. Om man betänker att Kenya hade och fortfaran
de har allt som allt 46 ministrar (kabinetts- eller junior-)
och att statsförvaltningen svällt under senare år, hade KPU
rätt när man hävdade att Kenya spenderade mer pengar på
sina politiker och statstjänare än de flesta andra afrikanska
stater. Lönerna som antytts ovan verkar givetvis efter svenska
förhållanden inte så märkvärdiga. Tar man dock i beaktande
att genomsnittinkomsten per capita i Kenya är 320 kronor,
framträder kontrasterna bättre. Vidare riktade KPU sin
kritik mot bristen på alliansfrihet i Kenyas utrikespolitik lik
som landets tvetydiga inställning i Rhodesiafrågan.

KANU-politikerna försvarade sig med att tala om KPU:s
luftbubblor, som saknade kontakt med verkligheten. Det var
omöjligt att ge alla fri utbildning, hävdade man, en erfaren
het som alla afrikanska länder genomgående fått göra. I
landfrågan pekade man på att om KPU kom till makten
skulle jorden socialiseras, vilket innebär att även de som äger
bara en plätt kommer att förlora vad de har. Detta senare
påpekande visade sig på många håll särskilt effektivt. Kom
munistspöket användes för att svartmåla KPU-partiet och
dess politik.

Valet resulterade i att KANU höll sina positioner i majo
riteten av de 29 valkretsarna. KPU segrade i sammanlagt
I I kretsar, de flesta i sjöprovinsen, dvs. luostammens hem
land. Kaggia förlorade kraftigt i sin valkrets, där hotelser
och slagsmål var speciellt vanliga. Han kvarstod dock som
partiets viceordförande, till vilken post han valts när partiet
kom till. Även Oneko förlorade sin plats i parlamentet.

Tillkomsten av KPU innebar snarare en försvagning än en
förstärkning av vänsterkrafternas ställning i Kenya. Detta
blev speciellt klart efter valutgången, som lämnade partiet



med en obetydlig andel av det totala antalet parlamentsleda
möter. Även om Odinga och Oneko under 1965 och 1966
hade haft svårt att göra sig gällande inom kabinettet verkar
det, så här i efterhand, som de hade större inflytande över
händelseutvecklingen från den positionen än från sin nya
ställning som pytteliten opposition.

Den ideologiska utbrytningen från KANU innebar för
detta parti att en "otäck svulst" avlägsnats. Det var nu fritt
från "kommunister". Det innebar också att det blev friare
fram för en mer kapitalistisk politik. Nationaliseringsfrågan
försvann helt från dagordningen. Kooperation sattes på svält
kost. I stället började man inrikta sig på en politik som myn
nade ut i att de asiater som ännu icke fått medborgarskap
eller ansökt om sådant, skulle tvingas att uppge sin affärs
verksamhet till förmån för kenyanska medborgare (därmed
förstods av de flesta kenyanska afrikaner). Denna förbered
des under 1967 och föranledde en kraftig utvandring avasia
ter som var brittiska medborgare. 1968 trädde den nya poli
tiken i kraft. Asiaterna som icke var medborgare i landet och
som likväl stannade kvar, fick endast bedriva affärsverksam
het i städerna. De förbjöds att saluföra flera av stapelvaror
na, vilka reserverades för köpmän som var medborgare i lan
det. Vidare bestämdes det att licenserna för icke-medbor
gare att bedriva handel endast skulle utfärdas på ett år i
taget.

Enligt rapporter i de kenyanska tidningarna under 1968
och 1969 framgår att licensutfärdandet använts godtyckligt.
I somliga fall har asiater som icke är medborgare erhållit
licens medan asiater som redan är medborgare förvägrats så
dan. Man har naturligtvis frågat sig hur detta kan hända och
det har antytts att mutning förekommit i flera fall. Att mu
tor kommit till användning är inte så underligt med tanke
på att England ju gjort det oerhört svårt för asiater från
Östafrika att flytta till England trots att de är brittiska med-
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borgare ( !). För asiaterna, vilka genomgående tillbringat hela
sitt liv i Kenya, var detta land deras enda hopp och de var
beredda att betala vad som helst för att få en licens och stan
na kvar.

De som främst kunnat dra fördel av den nya lagstiftningen
är medlemmar av kikuyustammen. Det är huvudsakligen
dessa som under sextiotalet kunnat ackumulera tillräckligt
med kapital för att investera i det kommersiella livet. Flera
av dem har gått den långa vägen via hårt arbete på det egna
småjordbruket. Andra har haft det lättare. Genom politiskt
inflytande har de kommit över tillgångar, som skapat dem
ytterligare rikedomar. Flera har kommit över land eller hus,
vilka de hyrt ut och tjänat pengar på.

Under 1967 och 1968 har många kikuyer kunnat etablera
sig i affärslokaler runt om i landet vilka övergivits av inflyt
tade asiater. De har kommit att spela, om än fortfarande i
mer blygsam skala, den roll ibobefolkningen spelade i Nige
ria före massakrerna 1966. I sitt eget land har de varit på
väg att utvecklas till en grupp påminnande om den asiatiska
köpmannaklassen, vilken de försöker ersätta.

Genom tillkomsten av KPU har de rent ideologiska mot
sättningarna inom partiet försvunnit. Person- och stamhän
syn har blivit allt vanligare och mer framträdande i den
kenyanska politiken. KANU har utåt kanske aldrig framstått
så oenigt och svagt som det gjort under 1967-69. Det är sant
att det är väldigt lätt att sammanblanda oenighet och svag
het. De är inte nödvändigtvis positivt korrelerade med var
andra. I fallet KANU har dock många iakttagare varit be
redda att se oenigheten som ett svaghetstecken. Man pekar
t.ex. på att i kommunalvalen på hösten 1968 förklarade rege
ringen alla nomineringsblanketter, vilka inlämnats av KPU,
såsom ogiltiga. Det blev alltså aldrig något val och de som
nominerats av KANU valdes utan motkandidat. Ett annat
tecken på regeringspartiets svaghet har man sett i den förlust



det led vid fyllnadsvalet i Gem-valkretsen på våren 1969.
Detta hölls efter det att landets dåvarande utrikesminister,
elem Argwings-Kodhek, omkommit i en bilolycka. Segrare
med stora siffror i valkretsen, som ligger i sjöprovinsen, norr
om Kisumu, blev KPU-kandidaten, trots att Odinga förbju
dits att själv hålla några som helst offentliga valmöten. Det
är dock farligt att utifrån resultatet i Gem dra slutsatsen att
KANU är lika svagt över hela landet. Valkretsen är belägen
i hjärtat av luostammens hemland. KPU-kandidaten var mer
en "luo-traditionalist" än en äkta socialist. Genom att Mboya
ignorerade valkampanjen och befann sig utomlands och
KANU tvingades förlita sig på valtalare från andra delar av
landet uppfattades det senare partiets kandidat som en "över
löpare",15

Frågan om KANU:s styrka kan dock inte tillfredsställande
besvaras när detta skrives. Det allmänna val som utlovats
inom kort kan ge ett bättre besked på den punkten.

Sedan 1967 har den viktigaste maktkampen inom KANU
stått mellan Mboya och den fraktion som stött honom samt
en annan grupp, identifierad bl.a. med vicepresident Moi,16
försvarsminister Mungai och justitieminister Njonjo, vilken
främst arbetat för att begränsa Mboyas politiska maktställ
ning,17 På olika håll har man försökt att peta in personer i
ledande ställning, som varit emot Mboya. I dessa samman
hang har det snarare rört sig om regelrätt fiffel än öppna val.
Bl.a. i Mombasa har maktkampen varit hätsk. Personer, vilka
föstes åt sidan inom KANU i samband med sammanslag
ningen med KADU, har under de senaste två åren med hjälp
från Nairobi arbetat sig tillbaka till en ledande ställning inom
den lokala partiorganisationen. Ngala, som efter 1967 kom
att bli allt mer förknippad med Mboya, samt hans anhänga
re har blivit ersatta i ledningen för KANU i kustprovinsen.
Även om det sista ordet i denna kamp säkert inte har sagts
när detta skrivs, kan man tolka försöken att utmanövrera



Ngala inom KANU som ett led i den kamp mot Mboyas in
flytande, vilken intensifierades efter KPU:s utbrytning.

Under 1969 har det allt mer talats om en allians mellan
kikuyu- och kalenjinstammarna, den senare i första hand
representerad på högsta nivå av vicepresidenten Moi. För
den förra stammen, som allt mer hamnat i skottgluggen där
för att dess medlemmar ansetts vilja tillskansa sig mer än
andra stammar i landet, har det varit av största betydelse
att vara allierad med andra betydelsefulla stammar. Vid
sidan om kalenjinstainmen har också de förhållandevis stora
kamba-, embu- och merustammarna förhållit sig lojala mot
Kenyattas ledarskap.

KANU:s historia är därför ända sedan partiets tillkomst
en saga om hur politiska allianser kontinuerligt skiftat och
politiker tvingats hoppa från den ena pinsamma positionen
till den andra. Detta är naturligtvis inget ovanligt. Det hän
der inom vilket parti som helst. Inom somliga kommer dock
den rent personliga maktkampen att dominera även den bild
partiet utåt lämnar efter sig. KANU, liksom Zambias sty
rande parti, UNIP, tillhör denna kategori.

Inte heller KPU har varit helt fritt från personpolitik.
Många som först anslöt sig till partiet under 1966 gjorde
det medan en våg av entusiasm fortfarande präglade den nya
skapelsen. Förhoppningarna var stora. Allteftersom partiet
dock visat sig oförmöget att uträtta något och regeringen satt
åt skruvarna mot oppositionen genom att förbjuda dessa
ledare att hålla politiska möten samt förvägra dem de ekono
miska förmåner de hade under sin tid i KANU, har det fått
allt svårare att hävda sig, även om segern i fyllnadsvalet i
Gem stärkt moralen något. Under 1967 och 1968 lämnade
fyra parlamentsledamöter KPU för att återvända till rege
ringspartiet.

KPU hade redan från början också stöd från de mer radi
kala krafterna inom fackföreningsrörelsen, vilka 1966 hade
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brutit sig ur Kenya Federation of Labour - Kenyas LO 
och format sin egen organisation. Till dess ledare hörde bl.a.
Dennis Akumu och Ochola Mak'Anyengo. De reagerade
främst mot att KFL i så stor utsträckning finansierades ge
nom pengar från USA. Bägge dessa samt en rad andra ledare
inom utbrytarorganisationen gav senare sitt samtycke till
grundandet aven ny landsorganisation, Central Organiza
tion of Trade Unions. Samma motsättningar som existerat
tidigare fortsatte dock även inom eOTU. Senare arrestera
des Akumu, Mak'Anyengo och en rad andra vänsterinriktade
fackföreningsledare. Någon rättegång hölls aldrig mot dem.
Misstanken, även om den aldrig offentliggjordes, var att de
fått pengar från öststaterna till att finansiera sin och KPU:s
verksamhet. 1968 frigavs Akumu och Mak'Anyengo samt en
del andra, dock inte alla, efter att ha skrivit på ett papper
att inte återigen engagera sig i KPU. Akumu och Mak'Any
engo hade lyckats bibehålla sitt stöd inom fackföreningarna
och kunde snart återintaga sina ledande positioner. I april
1969, när man höll val till de ledande posterna inom eOTU,
blev Akumu ny generalsekreterare med den grupp som stöd
de honom på de andra betydelsefulla posterna inom organisa
tionen. De besegrade den av Mboya stödde element Lubem
be, som varit generalsekreterare sedan eOTU:s tillkomst.
Ännu en gång var huvudfrågan pengarna från USA. Akumu
och hans grupp återinvaldes med etiketten "den afrikanska
gruppen".

Genom att regeringen med sin koopteringspolitik lyckats
återbörda många av sina "förlorade söner" har KPU:s möj
lighet att agera effektivt ytterligare inskränkts. Även om
KPU säkert ännu inte sagt sitt sista ord har dess betydelse
som politisk oppositionsgrupp i landet avtagit. Under 1968
och 1969 har den mest kraftfulla oppositionen mot vad som
uppfattas såsom regeringens misskötsel av landets affärer
kommit från KANU-partiets egna led. Även om denna oppo-

43



sition inom partiet inte lyckats få till stånd några genomgri
pande förändringar i landets politik utgör den dock en mer
effektiv broms mot extravaganser och missskötse1 än KPU.
Regeringen har som ett sätt att försöka hålla kritiken från de
egna partileden inom acceptabla ramar försökt knyta upp en
rad parlamentsledamöter vid själva "establishment" genom
att utnämna dem på viktiga styrelseposter inom olika statliga
verk. I denna sin strävan har regeringen varit måttligt fram
gångsrik, dvs. parlamentsledamöterna har accepterat utnäm
ningarna, men de har inte tystats i sin kritik. Hur paradoxal
situationen är inom KANU framträder kanske bäst om man
nämner att den mest högljudde kritikern av regeringen i par
lamentet är KANU-partiets egen inpiskare, Martin Shikuku.
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Mboyas mord och ifter

För de flesta kom mordet på Mboya som en chock. Detta gäl
ler inte bara utlänningar utan även kenyaner med god känne
dom om landets politik. Man var givetvis medveten om kam
pen mot Mboya inom KANU och kabinettet, men säkert väl
digt få kunde ana att hans vedersakare var beredda att gå
så långt som att röja honom ur vägen genom mord. Ingen
tvivlar idag om att mordet hade sin politiska bakgrund.
Mboya hade i kraft av sin ställning i kenyansk och interna
tionell politik motståndare i många läger. Dels fanns de utan
för landet, dels inom KPU, dels inom KANU och dels i hans
egen valkrets, Kamukunji. De preliminära förhören med den
för mordet på Mboya anklagade, en kikuyu vid namn Njenga
Njoroge, visar att denne fått militärträning i Bulgarien, att
han är en aktiv medlem av KANU i Nairobi, att han fått sitt
mordvapen från "några vänner inom KPU" samt att han
uttryckligen till andra hävdat att hans avsikt var att stoppa
Mboya från att ännu en gång stå i Kamukunjikretsen. När
detta skrivs har den egentliga rättegången ej hållits, men
mot bakgrund av den komplicerade situation som politiskt
råder i Kenya lär det säkert aldrig bli helt uppklarat huru
vida Njoroge handlat helt på eget bevåg för att öppna vägen
för en kikuyu i Kamukunjikretsen eller han varit betald av
någon annan, som haft ett intresse av att få Mboya definitivt
undanröjd. Precis som efter mordet på Ofafa har rivaliteten
intensifierats mellan kikuyu- och luostammarna. Precis som
efter mordet på Pinto har rykten och spekulationer frodats.
De kikuyer som etablerat sig såsom affärsmän i andra delar
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av Kenya än sin egen hemprovins har haft svårigheter och
i sjöprovinsen har de evakuerats för att en situation påmin
nande om den i norra Nigeria 1966 skulle kunna undvikas.

Många har varit beredda att tolka mordet på Mboya som
en indirekt seger för KPU. Iakttagare har pekat på att ge
nom förlusten av Mboya har KANU förlorat en av sina duk
tigaste krafter. Det hävdas också att mordet stärkt de latenta
antipatierna mot kikuyustammen på olika håll i landet och
att KPU härigenom skulle kunna dra fördel av situationen.
För det tredje har man menat att splittringen inom KANU
nått en sådan utsträckning att partiet diskvalificerat sig själv
för framtiden.

Man tycks då bortse från det faktum att KPU självt under
senare tid alltmer förvandlats från ett parti med i första hand
en radikal prägel till ett parti vilket förknippas med luostam
men. Den främsta garantin mot att partiet helt reducerats till
ett "stamparti" har varit Bildad Kaggias position som vice
ordförande i partiet. Den senare har alltid varit en respekte
rad kikuyu över vilken ingen tribalistisk aura vilat.

Därför kom det som en minst lika stor chock som mordet
på Mboya, när Kaggia en månad efter detta deklarerade att
han lämnat KPU för att återgå till KANU. Själv sade Kag
gia att han funnit KPU under den senaste tiden vara helt
ineffektivt. Han trodde sig ha större möjligheter att påverka
utvecklingen genom medlemskap i KANU. Ingen räknar
med att han kommer att avsvära sig sin politiska vänstertro
och hans återinträde i KANU antyder den spridning på den
politiska skalan som trots allt rymmes inom partiet.

Det har dock spekulerats mycket varför Kaggia beslöt att
träda ut ur KPU just vid denna tidpunkt. Det finns åtmins
tone två orsaker, som verkar godtagbara. För det första hade
KPU omedelbart efter mordet på Mboya "luoiserats", dvs.
KPU-medlemmar från luostammen hade slutit sig samman
och agerat utan att egentligen konsultera andra i partiet. För



det andra hade medlemmar av kikuyustammen börjat resa
till presidentens residens i Gatundu utanför Nairobi för att,
såsom under Mau Mau, svära eden. Denna gång gick den ut
på att hålla samman och se till att "flaggan aldrig lämnade
Mumbi" - kikuyernas förmente förfader -, dvs. Kenya måste
förbli styrt aven kikuyu. Hundratals lastbilar och bussar med
skylten "KANU pravete" (KANU privat) färdades från
olika delar av centralprovinsen till Gatundu. Edsvärandet
togs upp i parlamentet aven ledande KPU-man; någon di
rekt förnekelse av att edsvärandet pågick lämnades aldrig av
regeringen. Med all sannolikhet hade den uppiskade stäm
ningen bland kikuyerna och påtryckningarna att alla måste
svära eden sin inverkan på Kaggias ställningstagande. Även
i sin egen valkrets var han en relativt ensam man. KPU hade
ett väldigt svagt stöd i kretsen.

Kaggias utträde ur KPU har dock väsentligt försvagat par
tiets möjligheter att utöva något inflytande i den strategiskt
betydelsefulla centralprovinsen. Även om Kenyas politik är
full av överraskningar verkar det ganska otroligt att något
kan inträffa inom den närmaste tiden som radikalt kan för
ändra KPU:s ställning till det bättre. Dess framtidsperspek
tiv verkar därför inte särskilt ljusa.

Ett prov på de bägge partiernas inbördes styrkeförhållan
de kan kanske ges i det allmänna val som måste hållas före
juni 1970. Regeringen har redan deklarerat att valet kom
mer att hållas. Frågan är dock hur pass fritt det kommer att
bli. Ett försök att undvika, vad som hittills präglat nomine
ringsförfarandet inom åtminstone KANU, nämligen att någ
ra få personer utser partiets kandidat, är ett nytt primärvals
system. Detta är modellerat på amerikanska erfarenheter och
går ut på att varje partimedlem inom sin organisation skall
få rösta fram den kandidat han önskar se som sin parlaments
ledamot. Vissa problem kommer säkert att uppstå i samband
med detta systems förverkligande. Bl.a. lär det mot bakgrund
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av att de flesta människor ej betalat sin medlemsavgift till
partiet vara svårt att avgöra vem som är partimedlem och
vem som därigenom är valbar och har rösträtt. Under de
omständigheter som råder kan systemet komma att missbru
kas. Många hyser dock uppfattningen att primälvalssystemet
är ett steg i rätt riktning, eftersom det potentiellt kan göra
politikerna mer beroende av medlemmarna i sin valkrets än
hittills varit fallet. Många parlamentsledamöter har nästan
helt kunnat nonchalera sin valkrets. Något definitivt svar på
hur systemet kommer att utfalla kan dock inte ges när detta
skrivs. Händelseutvecklingen inom de närmaste månaderna
har svaret i sin hand.



Perspektiv

Den tidigare framställningen har varit huvudsakligen beskri
vande även om försök att förklara enskilda händelser har
gjorts. Detta kapitel skall ägnas åt att diskutera några olika
frågeställningar, som kanske kan bidraga till att sätta det pre
senterade materialet i ett bättre perspektiv.

I. Mot bakgrund av den radikala utvecklingen i Kenya före
självständigheten, hur kommer det sig att politiken under
senare år gått i en helt annan riktning?

För att kunna besvara den frågan finns det anledning att
skilja mellan två aspekter av den afrikanska nationalismen,
dels den förvärvande, dels den integrerande. Den förra refe
rerar till de nationalistiska ledarnas begär att ta över vad de
tidigare härskarna kontrollerade, den andra till deras strävan
att sammanföra olika stamgrupper, vilka tidigare varit ofull
ständigt integrerade i politisk, ekonomisk och social bemär
kelse. Den utbredda fientlighet som präglade Kenya före
självständigheten har förbytts i en medveten strävan till själv
hävdelse. Den integrerande funktionen som nationalismen
kan spela har lämnats i andra hand. Det innebär utveck
lingen av ett stratifierat samhälle först; den fulla integratio
nen av alla samhällsklasser och minoriteter sker först i andra
hand som en reaktion mot de existerande sociala 'skillnader
na. Detta är den utvecklingsgång de flesta europeiska länder
genomgått. Det sammanfaller med det ortodoxt marxistiska
synsättet på samhällens utveckling.

Varför har denna utvecklingsgång kommit att prägla Ke
nya men inte Tanzania? Ett av skälen tycks vara att euro
peerna i Kenya berövade afrikanerna, och i synnerhet kikuy
erna, mycket mer av vad de ägde än kolonialmakten någon
sin gjorde i Tanzania. Reaktionen just på denna punkt blev
därför hörnstenen i den kenyanska nationalismen, medan

49
4 -Kenya



de politiska ledarna i Tanzania kunde ta i beaktande redan
från början den integrerande funktionen av nationalismen.
I Kenya var nationalistledarna, och i synnerhet kikuyerna,
i mycket större utsträckning än annorstädes i Östafrika,
fångade av sin omedelbara omgivning. Detta behov att hävda
sig har förstärkts av två andra faktorer: För det första, den
"pionjäranda" som alltid funnits inom kikuyustammen; dess
grundprincip har varit förvärvandet av ny egendom.t8 För
det andra, den fortsatta närvaron av europeer och det kon
kurrensincitament, som denna inneburit för de ambitiösa
afrikanerna. De har känt ett behov av att visa de vita att den
svarte mannen kan göra saker och ting lika bra.

Rent allmänt kan man därför hypotetiskt antaga att be
hovet att förvärva egendom och status bland afrikanerna
efter självständigheten är särskilt starkt, där känslan av ~tt

ha varit berövad ekonomiska utvecklingstillfällen är djup och
där den omhuldas av personer vilka samtidigt omfattar ett
begär att prestera.

2. Om man tar i beaktande att en dylik utveckling leder till
en social uppspaltning av samhället) kan man säga att
kenyansk politik av idag är klassbetonad?

I objektiv ekonomisk bemärkelse föreligger, som redan ovan
antytts, stora differenser mellan skilda befolkningsgrupper i
landet. Närmare fyra femtedelar av jorden i de f.d. vita hög
länderna är fortfarande uppdelad i storjordbruk, vilka ägs
av kvarvarande europeer eller afrikaner, antingen helt indi
viduellt eller i privat företagsform. Genomsnittsstorleken på
dessa jordbruk är 450 hektar. Samtidigt finns det åtskilliga,
speciellt kikuyer, som fortfarande inte äger sin egen jordplätt.
De har inte tilldelats land efter självständigheten, eller de
har köpts ut från sitt tidigare jorbruk i samband med skift
ningen, därför det var för litet. Den största delen av den pri
vata industri- och handelssektorn kontrolleras fortfarande av
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företag, vilka antingen är filialer till storföretag i Västeuropa
och Amerika eller ägs av icke-medborgare, bosatta i Kenya,
t.ex. britter inom turistbranschen; asiater inom handels- och
småindustrisektorn.19

Man frågar sig givetvis hur folk fogar sig i detta. En del
av svaret har givits i anslutning till frågan om varför den
politiska utvecklingen svängt åt höger i Kenya: en stor del
av den nuvarande eliten är främst inriktad på att förvärva
egendom och status, därtill lockade av omständigheterna un
der vilka de arbetar.

En annan del av svaret ligger säkert i att gamla kulturvär
deringar, som uppmuntrar primär lojalitet mot sådana en
heter som klan och stam, fortfarande väger tyngre i folks
mes!;retande än lojaliteten mot en i ekonomisk bemärkelse
definierad klass. Detta i sin tur hänger samman med bristen
på social rörlighet och komplett frigörelse från ekonomiska
hänsynstaganden vilka är en direkt följd av den låga utveck
lingsnivån. (Vad jag har i tankarna här är den stora benä
genheten att framhäva trygghet och föreställningen om att
den garanteras bäst av familj och släktingar.) Kooperations
rörelsen i både Kenya och Tanzania möter en av sina främsta
svårigheter i de fast etablerade symbiotiska relationer som
råder mellan mer välbärgade och sämre ställda medlemmar
i de lokala gemenskaperna på landsbygden.

Det vore därför för mycket sagt om man hävdar att det
på den kenyanska landsbygden finns ett klassmedvetande
bland de sämst ställda grupperna. Klasstänkandet har ännu
inte nått en sådan styrka att det kan bryta ned de gamla
lojaliteterna på landsbygden.

Ett synsätt som är i samklang med marxismen omhuldas
endast av vissa medlemmar av den politiskt medvetna klas
sen i samhället. Detta innebär dock inte att de framväxande
sociala skillnaderna är utan betydelse. Mot denna bakgrund
kan det vara värt att ställa sig följande fråga:

51



3. Vilket är samspelet mellan klassmedvetande och stamloja-
litet på detta utvecklingsstadium i Kenyas politik?

Inledningsvis skall man framhålla att Kenya inte var en sär
skilt väl integrerad enhet vid tiden för självständigheten.
Kolonialmakten hade gjort mer för att splittra än samman
föra de skilda stammarna i landet. Principen om "divide and
rule" hade medvetet applicerats i Kenya för att försvaga den
afrikanska oppositionen mot kolonialismen.

Det stamtänkande som redan före självständigheten odlats
har förstärkts efter självständigheten genom att utvecklingen
kommit att gå snabbare i centrala provinsen än på andra håll
i landet. Om man vill göra en ytlig jämförelse kan sägas att
det område som bebos av kikuyerna i centrala Kenya nått
ungefär så långt som utvecklingen på den svenska landsbyg
den kring sekelskiftet. På andra håll ligger man dock, enligt
europeiskt synsätt, minst hundra år efter. Det innebär att det
råder regionala orättvisor, som tenderar att stärka stammot
sättningarna snarare än klassmedvetandet.

Det kanske allra viktigaste för Kenyas utveckling just nu
är dock den tilltagande stratifieringen inom kikuyustammen.
Genom den ambition att förbättra sin sociala ställning som
präglar de flesta kikuyer har konkurrensen om de utvecklings
tillfällen som finns blivit oerhört skarp. Endast en del inom
den egna stammen har lyckats. Därför har också skillnader
na människor emellan tilltagit. Det är mot denna tendens
Kaggia i sin egen provins reagerat så starkt. Han har dock
hittills varit en röst i öknen.

Medvetenhet om orättvisorna i det egna samhället har bl.a.
undanskymts av den gamla föreställningen bland kikuyu
befolkningen att om man misslyckas eller blir överflödig i sin
ursprungliga gemenskap flyttar man ut och slår sig ned på
ett annat ställe. Detta är bl.a. en av anledningarna till att
kikuyerna i stort antal flyttat ut till andra provinser såsom
jordbrukare, hantverkare eller affärsmän. Denna typ av sam-



hällsgemenskap sätter också stora krav på inbördes samman
hållning. När den knakat i fogarna under svåra omständig
heter - Mau Mau och tiden efter mordet på Mboya är två
färska exempel - har man tagit till eden för att stärka moral
och sammanhållning. Edssvärandet har därför haft två kon
sekvenser: dels har det kommit att undanskymma sociala
orättvisor i det egna samhället, dels har det förhindrat fram
växten aven allians mellan de sämst ställda i kikuyernas om
råde och de mer uttalade kritikerna av det framväxande
klassamhället i övriga delar av landet. Mot denna bakgrund
är Kaggias utträde ur KPU speciellt betydelsefullt.

Kikuyernas jakt efter "lebensraum" i andra delar av Kenya
har ökat deras impopularitet bland andra stammar. Kalenjin
stammarna i Rift Valley har kanske mer än andra fått känna
av kikuyernas pionjäranda. Sammanstötningar mellan kalen
jin- och kikuyugrupper har också rapporterats med jämna
mellanrum. För att öka sin möjlighet att bli accepterade i
de nya områdena har de ofta gift sig med kvinnor från den
stam, vars medlemmar är ursprungliga invånare i området.

En enda stams starkt utvecklade prestationshunger har
därför lett till en situation i Kenya vilken i många drag på
minner om den tid då nationalismen blomstrade i Europa
under en tidigare del av detta sekel.

En annan faktor som tenderar att förhindra framväxten
av ett klassmedvetande och stärka de rena stamlojaliteterna
är att en stor andel av arbetskraften i städerna är temporär.
Folk som kommer till Nairobi eller Mombasa stannar sällan
länge nog för att börja uppleva staden som sin naturliga hem
miljö. De håller kontakterna med stamfränderna där hemma
i byn och i staden umgås man utanför arbetsplatsen huvud
sakligen med medlemmar avens egen stam. Speciellt i Nai
robi är många delar av staden segregerade efter stamlinjer.

Slutligen skall också nämnas att även intelligentian - om
därmed förstås de högre utbildade skikten i inflytelserika
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positioner i samhället - är splittrad på samma sätt. Det finns
en stark tendens t.ex. bland statstjänstemän att huvudsakli
gen sammanträda och träffas utanför arbetet stamfränder
emellan. Detta är en situation som påminner om den i Nige
ria före Biafras utbrytning. Det är värt att komma ihåg att
det var intelligentian inom ibostammen som var den star
kaste påtryckningsgruppen till förmån för utbrytning. Jäm
förelsen mellan Kenya och Nigeria har då och då gjorts. Det
kan därför vara på sin plats att fråga:

4. Är Kenya ett "nytt" Nigeria?
Svaret är givetvis beroende av vad man lägger i påståendet.
Det råder inga tvivel om att kikuyerna i sin kultur erinrar
mycket om ibostammen i Nigeria. Stammotsättningarna har
under 1969 nått en intensitet som inte ligger långt från den
man träffade på i Nigeria 1966. Precis som i Nigeria är fol
ket kluvet efter stam- snarare än klasslinjer, trots de utpräg
lade ekonomiska och sociala motsättningarna. Liksom i Nige
ria har en stor del av det politiska ledarskiktet missbrukat sin
ställning för att gynna privata intressen. Det finns därför
många likheter. Olikheterna finns emellertid också.
Kikuyustammens geografiska belägenhet är sådan att dess
medlemmar på ett helt annat sätt än ibostammen i Nigeria
kan kontrollera huvudstaden. Alla landets nyckelinstitutioner
ligger i deras område. Kikuyerna behöver därför inte bryta
sig ur Kenya. Däremot skulle man kunna tänka sig att t.ex.
luostammen, eventuellt tillsammans med någon av de andra
större stammarna i västra Kenya, luhya och kisii, skapar sin
egen statsbildning. Detta verkar dock ytterst osannolikt. Det
skulle bli en liten enhet, utan egentliga tillgångar på varken
mineral eller jordbruk. Vidare skulle en sådan enhet bli helt
beroende av Kenya, såvida inte Tanzania öppnar sina kom
munikationsleder för dess förbindelser med andra länder.
Detta i sin tur skulle leda till en uppbrytning av den östafri-
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kanska ekonomiska gemenskapen. En utbrytning av den typ
Nigeria upplevt verkar därför ganska otrolig. Detta utesluter
dock inte möjligheten av mer våldsamma motsättningar mel
lan olika stammar i Kenya. Detta är inte helt uteslutet mot
bakgrund av att även den utbildade eliten i landet är så
splittrad efter stamlinjer. De skulle utan svårighet kunna
sätta i gång mer allvarliga sammanstötningar. Om Kenya
kan undvika dessa ligger alltså i stor utsträckning just i den
na grupps händer.

Den politiska misskötseln av statens affärer var en av hu
vudanledningarna till militärens ingripande i Nigeria. Kan
något liknande ske i Kenya? Svaret på en sådan fråga måste
bli spekulativt i allra högsta grad. Det synes dock som om
mordet på Mboya snarare fört det nuvarande politiska ledar
skiktet närmare militären. Den som kommer att efterträda
Kenyatta kommer med sannolikhet att vara en person ur den
grupp som nu kontrollerar kabinettet och denna står på god
fot med militären. Vidare ska nämnas att de militära och
polisiära styrkorna i Kenya är uppdelade på fyra olika en
heter, alla under sitt eget ledarskap. Det är därför betydligt
svårare att få militären att agera som en sammanhållen grupp
gentemot det politiska ledarskiktet.

Mot bakgrund av denna situation verkar det som om ut
vecklingen i landet skulle kunna ta en av följande två banor:
antingen tvingas man återgå till ett system med stark decen
tralisering av den politiska makten - något i stil med majim
bokonstitutionen 1963 - eller också kommer det politiska
systemet att bli mer absolutistiskt.

5. Är ett absolutistiskt styrelsesätt nödvändigt under det ut-
vecklingsstadium de afrikanska staterna nu befinner sig?

Formeringen av nationalstaterna i Europa genomgick flera
stadier. Den moderna, demokratiska nationalstaten, som be
römmer sig för att ha uppgett nationalismen (jfr Sverige
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av idag), föregicks av ett stadium under vilket mer eller
mindre envåldshärskare tvingade olika småfurstar och olydi
ga befolkningsgrupper att inordna sig i en större territoriell
enhet. Gustaf Wasa är det bästa exemplet från Sveriges his
toria.

Den nationella integrationen i Afrika försvåras ofta av att
den egna befolkningen, men kanske ännu mer europeerna,
förväntar att den parlamentariska demokratin måste försva
ras till varje pris under denna process. Medan våra kungar
kunde börja sammansvetsningen av nationalstaten genom
uppbyggandet aven kår av tillförlitliga ämbetsmän måste
de afrikanska ledarna samtidigt ta hänsyn till kravet på poli
tiskt deltagande. Det senare har på många håll snarare an
vänts för att stjälpa än hjälpa integrationssträvandena i
Afrika. Därför är det inte så konstigt att flera stater tviIlgats
in i ett absolutistiskt skede. Liksom i Europa har det på
många håll i Afrika bilvit enda utvägen att hålla den nya
nationalstaten samman.

Kenya har inte hamnat i denna situation - ännu åtmins
tone. Likheten mellan Kenyatta och Gustaf Wasa hänför sig
mer till utseendet än till det personliga inflytandet över ut
vecklingen. Trots Kenyattas oomstridda ställning under fle
ra år är han idag en ledare som måste följa i händelsernas
fotspår snarare än vara deras herre. Han rider en tiger och
tigern är hans egen stam. Påtryckningarna på Kenyatta att
tillfredsställa kikuyernas krav är så starka att han har inget
val. Hittills har han lyckats ganska bra i denna roll som tiger
tämjare men det finns naturligtvis en gräns. Resurserna i ett
land som Kenya är inte outtömliga. Beslut i augusti 1969
att dela ut 45.000 hektar till jordlösa kikuyer är bara ett be
vis på hur Kenyatta försöker hålla utvecklingen i sin egen
hemprovins under kontroll. I synnerhet efter mordet på
Mboya och de ideliga anklagelserna mot kikuyerna har de
senares krav på att Kenyatta ska vara deras ledare i första



hand och Kenyas i andra vuxit sig starka.
Situationen i Kenya under de allra senaste åren är snarast

ett bevis för att händelseutvecklingen i landet runnit Kenyat
ta ur händerna. Problemet i landet är inte att den exekutiva
makten är för stark utan att den är för svag. Ingripanden
mot oppositionen, fängslandet av fackföreningsledarna 1967
etc. är tecken på svaghet snarare än maktfullkomlighet.

Till sist kan därför sägas att i de afrikanska territorier vil
ka var ofullkomligt integrerade vid tiden för självständighe
ten - och det gäller de flesta - kommer kravet på inskränk
ning av politiska aktiviteter att göra sig gällande. Införandet
av ett absolutistiskt styrelsesätt som ett medel att foga den
nya nationalstaten samman är inte otroligt i Kenya. Över
detta ska man inte förvånas. Det är ett skede som alla stater
på andra kontinenter genomgått. Det är också tydligt att en
social revolution, som kan förvandla samhället i riktning mot
ökad politisk och ekonomisk jämlikhet, med sannolikhet ej
kommer att bli framgångsrik förrän integrationsprocessen
fullbordats.

Kenya har ännu inte tagit itu på allvar med denna pro
cess, men landet kommer på samma sätt, som t.ex. Nigeria,
att ställas inför detta problem. I det avseendet finns en lik
het mellan Kenya och Nigeria - samt givetvis en rad andra
afrikanska stater.
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En titt utifrån

När vi betraktar utvecklingen i Afrika bedömer vi alla hän
delser utifrån vår samtida värderingsram. Vänstermän ser
endast något positivt i de länder som bekänner sig till socia
lismen. Liberaler hänger upp sig på nigerianernas kravatt
tvinga ibobefolkningen att förbli inom den ursprungliga sta
ten. Konservativa uttrycker skadeglädje så fort någon afri
kansk stat med nära kontakter med kommunistländerna rå
kar i knipa. Med andra ord, vi bedömer en händelse i Kenya
eller Tanzania som om det vore Nora eller Mönsterås.

Det behöver knappast sägas att denna metod är otillfreds
ställande. Inte blott skaffar vi oss själva felaktiga föreställ
ningar utan även sätter vi oss gentemot befolkningen i dessa
länder på höga hästar. Det är främst två svagheter med det
i Sverige förhärskande synsättet. Det bortser helt från det
faktum att alla länder är en produkt av sitt eget förgångna.
Alla är vi till viss grad fastlåsta i vårt förflutna. I somliga
länder är det lättare att skaka sig loss från detta beroende
än i andra. Även en ytlig jämförelse mellan Kenya och Tan
zania bör göra det klart att det förra landets demografiska,
ekonomiska och sociala struktur vid tiden före självständig
heten gör det betydligt svårare att omedelbart slå in på en
integration på lika villkor av alla grupper i samhället.

Den andra svagheten är att vi saknar tidsperspektiv och
glömmer bort att det tagit oss flera hundra år att komma dit
vi är. Även om inte de nya staterna nödvändigtvis ska be
höva gå igenom samma strapatser som vi, skall man inte bli
förvånad, ej mindre fördöma, om utvecklingen i Afrika idag



inte omedelbart går in på den bana vi själva uppfattar som
den enda acceptabla. Det paradoxala i Sverige är att det är
oftast de som kallar sig marxister vilka förkastar det dialek
tiska synsättet. Det är främst denna kategori som grämer sig
över de kapitalistiska tendenserna i många afrikanska stater.
Granskade de situationen litet närmare skulle de väl enbart
glädja sig åt en sådan utveckling. En riktig revolution kan
endast komma till stånd i kamp mot ett socialt förtryck. Rik
tigheten i denna marxistiska tes tycks bekräftas av utveck
lingen i Östafrika. Det stora problemet i Tanzania är att "ut
bilda" folk till socialister. I Kenya av idag finns också redan
en mer äkta marxistisk opposition än i Tanzania.

Om man en sista gång ska jämföra Kenya och Tanzania
kan man därför säga att utvecklingen i det förra landet föl
jer det ortodoxa utvecklingsmönstret enligt Marx, medan det
senare landets politiska ledning förkastar Marx och försöker
sig på en självständig väg mot ett socialistiskt samhälle.
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Noter

I. Jfr Ulf Himmelstrands framställning i Världen, Nigeria och
Biafra - sanningen som kom bort, Stockholm 1969, sid. 29 och
framåt.

2. Olof Tandberg, Brun Mans Afrika, Stockholm 1968, sid. 51-60.
3. Numera landets utrikesminister.
4. Numera landets bostadsminister.
5. Informationen är hämtad från Oginga Odingas bok, Not Yet

Uhuru, London 1967, sid. 113-114.
6. Litteraturen i detta ämne har svällt. De mest läsvärda böckerna

är Waruhiu !tote, General China, (East African Publishing
House), Nairobi 1967; J. M. Kariuki, MauMau Detainee, Lon
don 1963; Charity Waciuma, Daughter of Mumbi (East African
Publishing House), Nairobi 1969; C. G. Rosberg och John Not
tingham, The Myth of Mau Mau, New York 1966. Robert Ruarks
novell, Uhuru, innehåller en bra framställning av kolonisternas
sätt att betrakta upproret.

7. Nottingham var tidigare brittisk kolonialtjänsteman i Kenya,
som deserterade under Mau Mau. Han är numera direktör för
East African Publishing House i Nairobi och kenyansk medbor
gare.

8. Kapenguria är huvudort i West Pokot-distriktet i nordvästra
Kenya.

9. Kikuyerna själva kallar berget Kirinyaga. Kenya är kambastam-
mens namn på samma berg.

10. Kikuyerna kallar kedjan för Nyandarua.
I I. Odinga, ap. cit., sid. 133.
12. MacKenzie är när detta skrivs landets jordbruksminister. Erskine

har lämnat politiken och ägnar sig åt affärer.
13. Enligt självständighetskonstitutionen gjordes kungen av Bugan

da till landets president med en premiärminister under sig. Pro
blemet i Uganda var framför allt att försöka nå en balans mellan
de gamla kungadömena Anköle, Buganda, Bunyoro och Toro
samt de övriga områdena i landet.
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14. Moi hade redan tidigare gått över till KANU.
15. För en bra framställning av fyllnadsvalet i Gem, se John Oku

mus artikel i East Africa }oumal, juni 1969, "The By-Election
in Gem: An Assessment".

16. Den senare blev vicepresident Ig67 sedan Joe Murumbi, som
efterträtt Odinga, frivilligt frånträtt posten.

17. Jfr John Murrays artikel i Africa Report, november Ig68, med
titeln "Succession Prospects in Kenya".

18. För en framställning av kikuyernas traditionella föreställnings
värld, se Jomo Kenyattas bok, Facing Mount Ken)la, London
1938 samt Rosberg och Nottingham, ap. cit.

I g. För en fullständig redogörelse av ägandestrukturen inom Kenyas
ekonomi, se Who Cantrals Industry in Kenya?, (East African
Publishing House), Nairobi 1g68.
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Förkortningar

COTU
KADU
KANU
KAU
KFL
KPU
TANU

Central Organization of Trade Unions
Kenya African Democratic Union
Kenya African National Union
Kenya African Union
Kenya Federation of Labour
Kenya People's Union
Tanganyika African National Union
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