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Inledning

Varför gjorde Ian Smith Rhodesia till en självständig stat den
I I november I g65 genom en ensidig självständighetsförklaring? Svaret på denna fråga kan man få först sedan man sökt
svar på frågan: Vari består problemet Rhodesia?
Under de förhandlingar som i oktober I965 fördes mellan
representanter för Englands och Rhodesias regeringar summerade den engelske samväldesministern Arthur Bottomley i en
tidningsintervju problematiken på följande sätt: "Accepterar Mr. Smith och hans anhängare verkligen afr.ikanskt majoritetsstyre som slutgiltig lösning? Detta är problemets kärna
och det som konflikten rör sig om. Jag önskar, att jag trodde,
att de gjorde så, men vid ett tillfälle, då han var oförsiktig, har
Mr. Smith sagt att 'det inte kommer att bli något afrikanskt
majoritetsstyre i min livstid' ".1
Problemets kärna är sålunda en fråga om relationerna mellan afrikaner och europeer i Rhodesia. Ian Smith företräder
härvid ingen ny linje i den rhodesianska politiken. Hans ord
är ett eko av vad som sades år I 934 av den dåvarande premiärministern i Sydrhodesia, Sir Godfrey Huggins (numera lord
Malvern) : "Det är på tiden att folket i England inser, att den
vite mannen i Afrika inte är beredd och aldrig kommer att bli
beredd att acceptera afrikanen som likställd vare sig i socialt
eller politiskt avseende."2
Problemet Rhodesia som en fråga om relationerna mellan
afrikaner och europeer har ett historiskt perspektiv bakåt till
Sydrhodesias tillkomsthistoria, till relationerna med England
och Sydafrika, till de angränsande områdena norr om Zam-
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bezi-floden, Nordrhodesia och Nyasaland, till den afrikanska
nationalismen och de nya afrikanska staterna, främst i Central- och Östafrika, och till den Centralafrikanska federationen och dess upplösning.
I det historiska perspektivet är inflätat raspsykologiska och
sociala motiv som paternaHsm och europeens kallelse att civilisera afrikanen. Problemet Rhodesia har också ett perspektiv
som pekar framåt och där den ensidiga självständighetsförklaringen har inneburit en markerad gräns vid Zambezi och
en orientering av Rhodesias framtid mot den Sydafrikanska
republiken och mot Portugals besittningar i Angola och Mo<;ambique. Självständighetsförklaringen medför även en uppgörelse med England, med de afrikanska staterna och deras
organisation för afrikansk enhet (O.A.U.) och med FN.
Från den 24 oktober I964 har beteckningen Rhodesia blivit
namnet på det område, som tidigare kallades Sydrhodesia. I
denna framställning användes genomgående Rhodesia utom i
direkta citat. Vidare används beteckningen afrikan för individ, som tillhör bantufolken, och färgad för en person av
blandras.
Rhodesia är ett område, där olika raser möts. Den 3 I december I 964 beräknades Rhodesias befolkning bestå av
3 970 ooo afrikaner, 2 I 7 ooo europeer, I 2 400 färgade och
7 900 asiater.
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Pionjärer och paternaZism

Under debatten i början av 1950-talet om tillkomsten av federationen mellan Rhodesia, Nordrhodesia och Nyasaland
gav dr. Hastings Banda ~n kort och koncis karakteristik av
den afrikanska uppfattningen av problemet Rhodesia, när
han gjorde detta uttalande:
"För afrikanen i Nyasaland och Nordrhodesia är det ingen
skillnad på den politik, som Sydrhodesia för gentemot afrikanerna och den som den sydafrikanska unionen för. De är båda
till sin karaktär segregatariska och diskriminerande. De är
båda anti-afrikanska till sin natur och sitt syfte."3
Dr. Banda pekade härmed på den fundamentala innebörden av den politik, som tillämpats av Rhodesias vita minoritet
mot landets afrikanska majoritet. Bakom dr. Bandas uttalande
ligger, också medvetandet om att den engelska kolonialpolitiken i Nyasaland och Nordrhodesia hade helt annan karaktär
och att Rhodesia därför innebar ett speciellt problem för den
framväxande afrikanska nationalismen och också ett hot för
Nyasaland och Nordrhodesia, som genom en federation med
Rhodesia kunde utsättas för detta lands diskriminerande afrikanska politik. Det var inte bara dr. Banda som vid denna tid
poängterade olikheterna i den afrikanska politik, som tillämpades norr och söder om Zambezi. I en av de rapporter, som
avgavs vid den konferens, som hölls i London år 1952 och som
förberedde bildandet av den Centralafrikanska federationen,
heter det:
"Politiken i de norra territorierna hävdar, att förutsättningen för att afrikanen skall kunna inta sin plats i samhället som
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fullvärdig partner tillsammans med medborgare av en äldre
civilisation är, att han måste bli uppmuntrad att ta full del
i det politiska livet i och i administrationen av det område,
där han har hemortsrätt, och att han direkt måste delta i det
politiska livet och administrationen av hela territoriet ... Politiken i Sydrhodesia hävdar, att förutsättningen för att afrikanen skall kunna inta sin plats i samhället som fullvärdig
partner tillsammans med medborgare av en äldre civilisation
är, att man först måste göra honom likställd med hans framtida partner vad beträffar hälsotillstånd, materiellt välstånd
och utbildning."4
Federationen, dess tillkomst och upplösning skall inte sysselsätta oss här. Det som är värt att notera är att federationen
aldrig kunde förverkliga det mål som skulle känneteckna relationerna mellan raserna: 'partnership' (kompanjonskap).
Som följd av den grundläggande strukturen i den afrikanska
politik som tillämpades i de tre områdena, lever afrikanerna
norr om Zambezi nu i de självständiga staterna Zambia och
Malawi, medan Rhodesias härskare statistiskt kan bevisa, att
undervisningen norr om Limpopo i intet land är så utbyggd
som i Rhodesia- i varje fall vad bottenskalestadiet beträffar.
I stället för 'partnership' tillämpas i Rhodesia paternalism,
som underbygges av en felaktig tolkning av evolutionism. Afrikanen som fullvärdig partner är en· företeelse, som ligger i en
avlägsen framtid, då 'han ännu inte är mogen härför', då 'han
inte kan ta ett hopp från stenåldern rakt in i atomåldern' och
då 'han ju inte har uppfunnit något, inte ens ett hjul' - såvida man inte går ännu längre och säger, att det inte var så
värst länge sedan 'afrikanen kom ner från träden'. En gradvis -kanske ökande - utveckling av afrikanen i Rhodesia
måste- enligt den vite rhodesianens sätt att se -ske, innan
afrikanen kan bli jämställd med den vite - och om den vite
får råda, kommer det inte att ske 'i vår livstid'.
Trots att Malawi, Zambia och Rhodesia gränsar till var-
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andra och en gång bildade brittiska Centralafrika har deras
historia uppvisat påtagliga olikheter, allt från den tid då vita
nybyggare slog sig ner där. De flesta av dessa olikheter har
sin bakgrund i kolonialiser.ingshistorien. Rhodesia erövrades
av nybyggarna och afrikanernas stamorganisation blev i s.tor
utsträckning förstörd, då hövdingen Lobengula besegrades,
och matabelefolket och mashonastammen deCimerades, då
dessa stammar gjorde uppror mot inkräktarna. Den vite mannen bosatte sig i Rhodesia som erövrare, sedan afrikanen kuvats med vapen. Det är betecknande, att den engelska regeringen insisterade på att reservat skulle inrättas för den afrikanska befolkningen, sedan Rhodesia erövrats, och att afrikanerna skulle tillförsäkras särskilt skydd. Redan från början
kunde de vita rhodesianerna utveckla Rhodesia som två åtskilda områden, ett för de vita och ett för afrikanerna. Rhodesias afrikanska befolkning kom att styras direkt av den vita
minoriteten och afrikanerna blev helt enkelt den vite mannens undersåtar.
Problemet Rhodesia är därför lika gam·malt som landet
självt. Karakteristiska drag och attityder i konflikten, som
lett fram till en ensidig självständighet·sförklaring, är nedärvda
från Rhodesias tillkomsttid.
Kapplöpningen om Afrika i slutet av I8o01-talet framställs
ofta som detaljplanerad vid förhandlingsbord i Europa. Den
afrikanska kartan av idag bär ju alltfort spår av hur politik
en gång bedrevs med linjal vid ett kartbord. England var vid
denna tid i första hand intresserat av handel och i mindre
grad av politisk makt. På olika sätt sökte sig den engelska handeln ut till nya områden. Denna handelspolitiska expansion
fick ibland konsekvenser för England som kolonialmakt. En
teckning i Punch I 894 belyser denna aspekt på det brittiska
imperiebyggandet. Teckningen föreställer John Bull, som funnit ett afrikanskt hittebarn på sin trappa. Den korg i vilken
hittebarnet ligger, är märkt med ordet 'Uganda'. John Bull
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säger: "Vad nu, ett till!! Nåväl, jag förmodar, att jag får ta
hand om det!! !"5 På detta sätt kommenterade Punch parlamentets beslut den I 2 april I 894 att överta ansvaret för
U g anda från det Brittiska östafrikanska kompaniet. Den engelska afrikapolitiken dirigerades i viss utsträckning av privata
intressen, bl. a. av de privilegierade bolagen, som opererade
i Östafrika, Nigeria och i det område, som mot slutet av I8ootalet kallades Zambesia. I 'Afrikas historia' av R. Oliver och
J. D. Fage markeras på en politisk karta över Afrika år I8gi
dessa områden med namnen på de tre bolag, som hade fått privilegier att arbeta där: Imperial British East Africa Company, Royal Niger Company och British South Africa Company. ö
De två första bolagen hade begränsade ekonomiska resurser
och deras intresseområden övertogs av den engelska kronan.
Det tredje bolaget hade utom aktiekapitalet också den tidens
kanske rikaste man bakom sig, Cecil Rhodes. Hans ekonomiska resurser och hans politiska position i Kapkolonin, där
han va-r finansminister I 884- I 8go och premiärminister I 8go
-I 895, avlastade den engelska kronan det ekonomiska ansvaret
för imperiets expansion bortom Transvaal och tryggade Englands förbindelse till Indien - kronan i det engelska imperiet
- via Kap. Den politiska situationen vid Medelhavet och j
Egypten var mot slutet av I 8oo-talet sådan, att vägen till Indien via Kap måste hållas öppen, om Suezkanalen skulle korkas till.
Dessa förutsättningar gjorde det möjligt för Cecil Rhodes
att år I 88g tillförsäkra det Brittiska sydafrikanska kompaniet
från den engelska kronan nästan suveräna rättigheter över
områdena norr om Transvaal. Koloniseringen av dessa områden fick därmed karaktär av ett privatföretag, som dessutom
var en av de sista nybyggarföretagen i kolonialepokens historia. De privilegier Cecil Rhodes hade skaffat sitt bolag
gjorde det möjligt för honom att föra en självständig kolonialpolitik, som gjorde honom till en imperiebyggare i högre grad
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än samtidiga engelska statsmän i ledande ställning. Den politik, som Cecil Rhodes förde, har sammanfattats i slagord som
"Suezkanalen till det inre", "brittiskt rött från Kap till Kairo"
och "Kap-Kairo-järnvägen". Det var Cecil Rhodes - och
inte den engelska regeringen- som tog initiativet till att förhindra Tyskland att från tyska Sydvästafrika avancera österut mot Portugals besittningar i Östafrika. Genom att rycka
fram genom "Suezkanalen till det inre" (Bechuanaland) och
genom operationer i riktning mot Mo<;ambique, Kongo och
tyska Östafrika fastställde han i stora drag gränserna för de
områden som idag är Rhodesia, Zambia och Malawi.
Dessa operationer ställde den engelska regeringen inför det
faktum, att den engelska flaggan hissades över nya områden,
om vars inlemmande i det engelska imperiet inga beslut hade
fattats och för vars erövring varken trupper eller finansiella
medel ställts till förfogande. Cecil Rhodes grundade därmed
en tradition inom den rhodesianska politiken, som kan kallas:
frihet från Whitehall. Även på den inre administrationens område följdes en gentemot engelsk kolonialpraxis självständig
linje framförallt i Rhodesia, där nybyggarna efter kväsandet
av Matabeleupproret år I 8g7 började härska med erövrarens
rätt. Rhodesia har därför av dess vita härskare betraktats som
ockuperat land. Nordrhodesia och Nyasaland ansågs däremot
ha ställt sig under Englands beskydd och dessa länder fick
så småningom ett protektorats status; Nyasaland redan år
I8gi och Nordrhodesia först år I924. Denna status fick Nyasaland kämpa sig till gentemot Cecil Rhodes försök att dra detta
land in i sin maktsfär. Likaså erhöll Bechuanaland ställning
som protektorat år I 8g5, trots att Cecil Rhodes försökte få
kontroll också över detta område. I kampen för dessa områdens oberoende av Cecil Rhodes och hans kompani kom representanter för den missionerande kyrkan att spela en betydelsefull rollliksom i Nyasalands och Nordrhodesias strävanden i
modern tid att undvika att komma under Rhodesias inflytan11

de. Genom att stammarna i Rhodesia besegrades kom nybyggarna att härska direkt över landets afrikanska befolkning.
Medan den engelska kronan tagit direkt ansvar för Nyasaland
och Nordrhodesia, har England utövat begränsat ansvar i
Rhodesia.
Rhodesia var bestämt att bli ""vit mans land"" den dag år I 8go,
då nittio tunga vagnar spändes för vid Madoutsie-floden i
nuvarande Bechuana:land. I 84 pionjärer och soo poliser drog
in i vildmarken under ledning av den störste av alla "white
hunters", F. C. Selous. "Pionjärkolonnen", som den har kallats, representerade "in nuce" rasproblematiken i södra Afrika. Pionjärerna var utvalda bland 2 ooo, som anmält sig till
den expedition, som skulle söka guld i det område, där man
trodde, att kung Salomos gruvor legat. Enligt Cecil Rhodes
instruktioner 'skulle pionjärerna representera alla distrikten
i Sydafrika och detta lands "båda raser", alltså både engelsmän och boer. "Pionjärkolonnen" var inte bara en lycksökaroch nybyggarexpedition, den var också kärnan till det Bdttiska sydafrikanska kompaniets polis, som blev en självständig militär styrka under Cecil Rhodes 'ledning och genom vilken han utvidgade det engelska imperiet i Centralafrika. - Än
idag bär polisväsendet i Rhodesia namnet : Brittiska sydafrikapolisen. Traditionerna har bevarats, även om det nu inte är
kompaniet utan Rhodesias regering, som betalar kostnaderna
för polisväsendet. - I kolonnens polisskydd av soo poliser
ingick också goo man hjälptrupper, som bestod av färgade
från Kapprovinsen och av afrikaner från Bechuanaland.
Boer, britter, färgade och afrikaner från södra Afrika utgjorde den brokiga skara, som bildade pionjärkolonnen. Från
Shashi-floden, där ett monument i vildmarken berättar för
kuduhjordar och bal;>ianer om pionjärernas ankomst till Rhodesia, drog den sydafrikanska rassituationen längs "pionjärvägen" -eller "Selous väg" - till Rarare, där ett fort byggdes,
som fick namnet Salisbury och som idag är Rhodesias huvud-
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stad. Fortet fick sitt namn efter Englands dåvarande premiäroch utrikesminister, Lord Salisbury. Namngivningen var på
sitt sätt den privata nybyggarexpeditionens utmaning mot den
engelska regering~n, som också ställdes inför det faktum, att
den engelska flaggan hissats i hjärtat av Centralafrika, genom
följande budskap från "pionjärkolonnen": "Mashonaland
taget i besittning i drottningens namn."
Mashonaland var en del av matabelehövdingen Lobengulas välde. Vid de förhandlingar med Lobengula, som hade
ägt rum, innan "pionjärkolonnen" sändes mot Salisbury, hade
Cecil Rhodes ombud lyckats avlocka hövdingen koncessioner
på aHa mineralfyndigheter i Lobengulas rike. Däremot hade
inget avtal om överlämnande av land skett eller att Mashonaland och Matabeleland skulle ställas under engelsk jurisdiktion. Nybyggarna, som ingick i "pionjärkolonnen" hade emellertid var och en fått löfte om jordlotter på mer än I ooo
hektar och I 5 inmutningar av guldgruvor. Nybyggarna hade
inte kommit till Lobengulas rike endast för naturrikedomarnas
skull utan också för landets. "Hem, fler hem" var en av målsättningarna för Cecil Rhodes intresse för Zambesia, som
Centralafrika kallades före I 895 och där han ansåg, att det
fanns lämpliga bosättningsområden för nybyggare. "Pionjärkolonnen" är ett av de sista uttrycken för den vita rasens jordhunger, som stod i samband med befolkningsexplosionen i
Europa och som förde europeer ut till nya bosättningsområden
i andra världsdelar.
Sedan nybyggarna skapat en ny engelsk besittning, måste
Whitehall i efterhand legitimera vad som skett genom att år
I 8g I förklara, att de områden, som det Brittiska sydafrikanska
kompaniet lade under sig, kom under brittiskt beskydd och
att den engelska drottningen hade rätt att utöva engelsk jurisdiktion över dessa områden. Vidare fick den engelska regeringens representant i Kap fullmakt att utse kommissarier,
magistratspersoner och polisinspektörer för kompaniets områ-
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den. Ända fram till år I 93 7 övervakade Englands 'high commissioner' i Kap den engelska kronans intressen i Rhodesia.
Pionjärerna hävdade, att Zambesia delats upp i två delar,
deras eget område runt Salisbury och Matabeleland, där Lobengula härskade från sin kraal vid Bulawayo. Lobengula
motsatte sig denna tolkning och lät hälsa kompaniets representanter:
"Jag trodde, att ni kommit för att gräva efter guld men
det förefaller som ni kommit ... för att röva från mig mitt
folk och landet också. Ni liknar ett barn som leker med skarpa
verktyg."7
U n der I 893 kom det till oroligheter mellan kompaniets polis
och Lobengulas trupper, varför kompaniets representanter i
Salisbury beslöt att rycka in i Matabeleland, bemäktiga sig
Bulawayo och ta Lobengula till fånga. Bulawayo intogs, men
Lobengula lyckades fly undan. Under förföljandet fick de
rhodesianska nybyggarna sitt "Little Big Horn", då en patrull
utplånades av Lobengulas trupper vid Shangani-floden.
"The Shangani Patrol'' spelar samma roll i den rhodesianska
nybyggarromantiken som "Little Big Horn" i den amerikanska. År I 894 dog Lobengula under flykten och Matabeleland
var .erövrat.
Det är värt att notera, att kompaniet tillställde aHa dem som
deltog i anfallet mot Matabeleland en skriftlig förbindelse, att
var och en skulle erhålla en farm värd :E g 0001 och 20 inmutningar av guldgruvor i Matabeleland, när landet erövrats.
När Cecil Rhodes talade till kompaniets trupper i den döde
Lobengulas huvudstad, sade han :
"Ni är de första som har rätt att se ut land ... Det är er
rätt, ty ni har erövrat landet ... Anledningen till att ni kom
hit var, att ni visste, att er egendom i Mashonaland var värdelös, om inte matabelefolket var krossat."S
Denna överenskommelse mellan kompaniet och dess trupper, kallad 'Victoria Agreement', blev känd av den engelska
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regeringen först år I g I 3· Det är allmänt känt, att den engelska
regeringens olika organ är en aning "trögstartade". I konflikten mellan Lobengula och kompaniet hade Lobengula vänt
sig till den engelska drottningen för att få klarlagt, om han
hade gått med på att avträda hälften av sitt välde, något som
han bestred, att han hade gjort. En juridisk kommission, som
tillsatts av den engelska kronan, rapporterade år Igi8- 24 år
efter Lobengulas död- att han hade haft rätt. Då hade nybyggarna med erövrarens rätt för länge sedan tagit hans land
i besittning och hade under åren I 8g6 och I 897 slagit ner det
uppror, genom vilket matabelefolket och mashonastammen
hoppades kunna skaka av sig de vita erövrarna.
Dessa olika aspekter på skeendet i det område, som år 1895
kallades Rhodesia till Rhodes ära, understryker, att Zambesia
av Cecil Rhodes och hans pionjärer var avsett att bli "vit mans
land" och att deras efterföljare, en Huggins, Whitehead, Field
och Ian Smith har sökt förverkliga de intentioner, som "Grundaren" - som Rhodes än idag kallas - hade.
Philip Mason har i sin bok 'The Birth of a Dilemma', där
han visar, hur problemet Rhodesia kan ledas tillbaka till koloniseringstiden, påpekat följande:
·"Det finns idag vita rhodesianer som är beredda att hävda,
att rnashonastammen och matabelefolket efter upproren har
funnit sig tillrätta och blivit den mest nöjda bondebefolkningen i världen".
Philip Mason kommenterar detta påstående så:
"Mashonastammen och matabelefolket har av upproren
lärt sig, att de inte kunde göra sig fria från europeerna genom
våld ... De är ett folk som väntar. Initiativet ligger ännu gå
länge, och för en tid framåt, i händerna på deras herrar.
Det är på deras herrars åtgärder och på deras eget dilemma
som världen kommer att rikta sina ögon."9
Paternalism kan vara av två slag, dels en övergående paterna1ism, dels en permanent. Som exempel på det förra fallet
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kan tas förhållandet fader-son. Sonen vet, att han kommer
att växa upp och att han en dag kom.mer att få samma rättigheter som hans fader har- även om han skulle få vänta till
efter faderns död. I det senare fallet är det fråga om relationen herre-underbrdnad, där den underordnade inte förväntas bli vuxen utan förbli i beroende ställning. Det förutsätts
sålunda, att det föreligger en fundamental o1ikhet mellan
herren och den underlydande och att denna olikhet skall föras vidare från generation till generation.
Den permanenta paternalismen kommer till uttryck bl. a.
mot besegrade folk och är den typ av paternalism, som kännetecknar relationerna mellan raserna i Rhodesia, där de besegrades situation har gjorts permanent. Afrikanen väntar
därför, att hans situation skall observeras av omvärlden. Han
har inte själv förutsättningarna för att bryta sitt beroende av
sina herrar, eftersom dessa har överlägsna maktmedel till sitt
förfogande och har skapat ett administrativt oberoende i förhållande till den engelska kronan.
Uppdelningen av paternalism i en övergående typ och en
permanent är en generalisering av beteenden, som kan observeras. I förhållande till andra raser rör vi oss ofta med generaliseringar som 'den vite mannen', 'den vite mannens lag' och
'vit mans land'. Individuella olikheter glöms bort, när 'den
vite mannen' ställs inför 'den svarte mannen' och detta förhållande gäller också, när 'den svarte mannen' är subjekt.
Från 'den vite mannens' synpunkt är det mer berättigat att
ta några 'svartas' liv än att döda en enda 'vit'. Den vite rhodesianen vet därför bättre än någon annan, hur 'den svarte
mannen' skall behandlas, och undanber sig inblandning utifrån, framför allt från Whitehall. Generaliseringar om människor i stället för allmän medmänskljghet har varit ett av
hindren för att problemet Rhodesia skulle kunna lösas med
Englands hjälp. Den engelska kolonialpolitiken har inte haft
paternalism utan förvaltarskap som ledstjärna. England här-
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som förmyndare för koloniallandets folk. Sådan har den
engelska kolonialpolitiken varit, när den varit som bäst och har därför mötts av opposition.
Paternalismen i det rhodesianska samhället tillhör den livsattityd, som flertalet europeer praktiserar, även om de inte
härstammar från pionjärerna. Det stora flertalet har inte
denna direkta förbindelse med arvet från fäderna utan har
vandrat in efter andra världskriget.
Rhodesias vita befolkning utgjorde år I90I I I ooo och
hade vid tiden för I922 års folkomröstning ökat till 33 6oo
( I92I års siffra). Efter andra världskriget ( I946) uppgick
den europeiska befolkningen till 82 400; därefter sätter den
stora invandringen in. I955 var befolkningssiffran I65 ooo
och hade I96o nått 223 ooo. I samband med federationens
upplösning skedde en viss minskning, I964 års statistik uppger 2 I 7 oao europeer. Den stora invandringen efter andra
världskriget hänger delvis samman med de ekonomiska möjligheter, som federationen erbjöd. En annan grupp av invandrare kan betecknas som "flyktingar från kolonierna". I och
med att kolonialismen började bryta samman, drog sig engelska
kolonialtjänstemän och officerare från Indien och Palestina
till Rhodesia. Hit kom också holländare från Indonesien.
Från Sydafrika invandrade också många, några på grund av
det ekonomiska uppsvinget i federationen, andra - främst
av engelsk härkomst - eftersom de inte kunde acceptera
apartheidpolitiken.
Bland invandrarna är det särskilt personer utan direkt yrkesutbildning som skapar problem i relationerna mellan raserna. Detta är ett välkänt fenomen i södra Afrika, där sådana
europeer är de främsta motståndarna till framsteg för afrikanerna, eftersom de inte har något annat )'företräde" än sin
hudfärg. Invandrare som i sitt hemland har varit goda demokrater, har efter något år, kanske månader, i det nya hemlandet smält in i det vita blocket och ser som sin uppgift att inte
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lämna ut den vite mannens privilegier åt afrikanen, förrän
denne är mogen därför. Och vem avgör, när någon är en
mogen människa?
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Dragkampen mellan Whitehall och Salisbury

En sydafrikansk parlamentsledamot, V. A. Volker, som representerar National Party, kommenterar Englands hållning hösten I g65 till Rhodesias självständighetskrav på följande sätt:
"Det finns förvisso inga sydafrikaner som inte visar intresse
för Rhodesias självständighet, eftersom denna fråga inte bara
angår Rhodesia utan hela södra Afrika- den Vite mannens
framtid i södra Afrika.
Motsatsen mellan Englands nästan omedelbara erkännande
a v det blodiga, kommunistiska maktövertagandet på Zanzibar och landets attityd till Rhodesias krav på självständighet,
kastar strålkastarljus på det faktum, att England anser, att den
Vite mannen i Afrika kan offras. I denna sin uppfattning kan
England räkna med stöd från USA och FN. De kräver majoritetsregering omedelbart, eller - i klartext - svart dominans."10
Flertalet vita rhodesianer torde vara beredda att skriva under denna bedömning av Englands syften i Rhodesia-frågan.
Englands inställning till Rhodesias självständighetskrav har i
Salisbury uppfattats som ett förräderi från den engelska regeringen mot Rhodesias vita befolkning. Det har därför gällt
för Salisbury att sätta Whitehall på plats. De fem punkter, so1n
den engelska regeringen framförde till Ian Smith och hans regering vid de överläggningar, som föregick Rhodesias ensidiga
självständighetsförklaring den I I november Ig6s, visar, att
problemställningen för Whitehall inte är så enkel som frågan
om vit eller afrikansk dominans.
Problemet Rhodesia innebär för Whitehall en konfronta19

tion mellan två principer i Englands kolonjalpolitik, å ena
sidan den som tillämpats i områden, där vita nybyggare slagit
sig ner och å andra sidan protektorat och kronkolonier, där
för Whitehall den infödda befolkningens intressen har stått i
förgrunden. I det förra fallet har Whitehall tillerkänt sådana
besittnjngar ansvarigt självstyre inom det brittiska samväldet.
En sådan statsbildning har benämnts dominion. Australien,
Canada, N ya Zeeland och Sydafrikanska unionen - som se~
dan landet blivit republik år I g6 I utträtt ur samväldet - utgör historiskt och konstitutionellt mönster för begreppet dominion. I det senare fallet har den engelska regeringen i olika
sammanhang hävdat, att den afrikanska befolkningens intressen har prioritet före de vita nybyggarnas. För Kenyas del
klarlades i Devonshire White Paper av år I923, att den afrikanska befolkningens intressen hade företräde, då det bl. a.
heter:
"Vid administrationen av Kenya betraktar sig Hans Majestäts regering som utövare av förvaltningen å den afrikanska
befolkningens vägnar och regeringen finner sig vara ur stånd
att delegera eller dela uppdenna förvaltning, vars målsättning
kan beskrivas so.m skydd åt och utveckling av de infödda stammarna."ll
Denna deklaration bekräftades i Passfield White Paper av
år I 930 och i ett memorandum av år I 93 I, där det framhölls,
att den överväldigande majoriteten av den afrikanska befolkningen inte skulle underordnas en liten minorjtet, som representerade en annan ras. Dessa aktstycken från den engelska
regeringen avser visserligen denna regerings inställning till
förhållandena i Östafrika, främst i Kenya, men de återspeglar en tendens i Whitehalls uppfattning av dess uppgift i Afrika och av dess ansvar för den afLikanska befolkningen. Redan
efter segern över Lobengula börjar Englands high commissioner i Kap, Henry Loch, framhålla, att det vore nödvändigt
med garantier för den afrikanska befolkningens säkerhet.
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I dragkampen mellan Whitehall och Salisbury har Salisbury hävdat den första principens primat för Rhodesias del,
medan Whitehall mer eller mindre engagerat slagit vakt om
den afrikanska befolkningens intressen.
Spänningen mellan Whitehall och Salisbury kom till uttryck redan efter Lobengulas död. Englands high commissioner i Kap påpekade, att Matabeleland och Mashonaland borde behandlas "som ett enda område under kompaniets administration men med sådana garantier, som kan vara nödvändiga för imperiets säkerhet och den infödda befolkningens intressen".12 Cecil Rhodes bestred den engelska kronans rättigheter i Zambesia, eftersom kompaniets trupper besegrat rnatabelefolket utan att det kostat den engelska regeringen något. Det engelska kolonialdepartementet hävdade emellertid,
att den uppgörelse, som skulle reglera förhållandena i Zambesia, sedan matabelefolket besegrats, skulle komma att få
"direkt betydelse för freden och säkerheten i Syd- och Centralafrika i stort och därför är det onödigt att påpeka, att Hennes
Majestäts regering är tvingad att ta i egna händer avgörande
kontroll över denna uppgörelse".13 Den uppgörelse som godkändes år I 894 av den engelska regeringen, fastställde i stora
drag riktlinjerna för de maktbefogenheter, som sedan tillkommit Rhodesias nybyggare. Sålunda delades landet mellan
segrare och besegrade, som tilldelades bostadsområden i reservat. Dären1ot finns i denna överenskommelse inga förutsättningar för den diskriminerande lagstiftning, som senare har
genomförts. I stället säger artikel 23 att "den infödda befolkningen inte skall vara underkastad någon särskild lagstiftning" .14 Fyra undantag uppräknas emellertid, särskild lagstiftning skulle nämligen tillämpas beträffande spritdrycker,
skjutvapen och ammunition, äganderätt till jordområden och
hyddskatt.
Omkring sekelskiftet stärkte Whitehall sitt grepp om Rhodesia. Kolonialministeriet ingrep i förvaltningen av Rhodesia
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efter den misslyckade Jarnesonraiden I 8gs-g6, genom vilken
Cecil Rhodes sökte störta Kriigers regering och därmed skapa
förutsättningar för ett enat Sydafrika men som mer än något
annat bidrog till boerkrigets utbrott. Sedan Cecil Rhodes makt
brutits, stationerade Whitehall i Salisbury en tjänsteman, som
representerade Whitehalls "förvaltarpolitik". Vidare ställdes
det Brittiska sydafrikanska kompaniets beväpnade polis under ledning av en engelsk armeofficer, som utsågs av kolonialdepartementet och betalades av den engelska regeringen. I8g8
fråntogs kompaniet en del av sina administrativa befogenheter, som överfördes på ett lagstiftande råd, till vilket kompaniet utsåg fem representanter och nybyggarna valde fyra. I 8g8
års författning underströk mer än I 894 års överenskommelse
afrikanernas intressen genom att stadga, att inga lagar fick
stiftas, som inte hade samma giltighet för landets europeiska
och afrikanska befolkningsgrupper. De enda undantagen gällde spritdrycker och skjutvapen. Två år senare upphävde
Whitehall den bestämmelsen i kompaniets privilegier, som
gav kompaniet rätt att stifta lagar och utfärda förordningar;
denna rätt överfördes på det lagstiftande rådet. Samma år
stärkte Whitehall befogenheterna i jordfrågor för Englands
high commissioner i Kap.
Dessa ingripanden från Whitehall kom emellertid för sent.
Fördelningen av jorden och införandet av hyddskatt hade
redan genomförts. Dessa två åtgärder kom att för framtiden
bestämma relationerna mellan nybyggarna och den afrikanska
befolkningen och gjorde Rhodesia till ett segregerat samhälle,
där afrikanerna tilldelades vissa bostadsområden och där de
genom hyddskattesystemet tvingades in på den av nybyggarna
dirigerade arbetsmarknaden. Vad som i själva verket hände
var att överförandet av befogenheter från kompaniet till det
lagstiftande rådet medförde, att den europeiska befolkningen
blev den nya maktfaktorn i Rhodesia. Från sekelskiftet och
fram till tiden efter första världskriget ökades nybyggarnas
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inflytande, medan kompaniets betydelse avtog. År I 907 fick
nybyggarna majoritet i det ilagstiftande rådet med sju representanter mot kompaniets fem. På grund av det världspolitiska läget fann Whitehall det lämpligast att år I g I I bekräfta,
att nybyggarna tagit ledningen för Rhodesia i sina händer.
Ar I9I4 ändrades på nytt sammansättningen av det lagstiftande rådet och korn nu att bestå av tolv representanter valda av
nybyggarna och fem utsedda av kompaniet. Detta år utgick
de privilegier, som kompaniet erhållit år I 88g. När kompaniet
sökte om förlängning av sina privilegier, understöddes denna
ansökan av flertalet av nybyggarnas representanter i det lagstiftande rådet. De gjorde det på det villkoret, att Rhodesia
skulle tillerkännas ansvarigt självstyre inom det brittiska samväldet så snart som möjligt. Nybyggarnas strävanden för självstyre fick politisk slagkraft genom bildandet av Responsible
Government Party år I9I7, som vid valet till det lagstiftande
rådet år I920 vann tolv av de tretton platserna. I maj Ig2o
antog rådet en resolution, i vilken krävdes att Rhodesia skulle
ges självstyre omedelbart.
Under tiden efter sekelskiftet hade nybyggarna stärkt sin
ställning också genom en expanderande ekonomi, där den
billiga afrikanska arbetskraften spelade en betydande roll.
Det sydafrikanska inslaget hade förstärkts genom att förvaltningens utformning skett med den sydafrikanska unionen som
förebild, både när det gällde den civila förvaltningen och
skolväsendet och framför allt den särskilda administration,
som tillämpades för afrikanernas angelägenheter. I Sydafrika
rekryterades också ämbetsmän för denna förvaltning.
Sambandet med Sydafrika betonades i den debatt, som följde på det lagstiftande rådets krav om självstyre. Winston
Churchill, som då var kolonialrninister, föreslog de rhodesianska nybyggarnas talesmän att Rhodesia skulle ingå i den Sydafrikanska unionen. General Smuts, som vid denna tid var Sydafrikas premiärminister, visade intresse för en sådan utveck-
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ling - som för övrigt var förutsedd, när den sydafrikanska
unionen kom till I 9 I o -, då Rhodesia skulle tillföra unionen
fler liberala vita och stärka Smuts position gentemot den framväxande vita nationalismen. Rhodesias nybyggare, som kämpade under slagordet "Rhodesia åt rhodesianerna (de vita)",
kunde inte ge upp sitt krav på självstyre och i stället ingå som
det femte området i den sydafrikanska unionen. Då förhandlingarna om självstyre för Rhodesia kom in i ett dödläge, föreslog Winston Churchill att frågan skulle avgöras genom en
folkomröstning. Whitehallhade därmed i själva verket lämnat
den afrikanska befolkningen åt sitt öde, eftersom utgången av
folkomröstningen antingen skulle bli anslutning till den Syrlafrikanska unionen eller självstyre för Rhodesias vita minoritet. Betecknande för omtanken om afrikanernas intressen är
också det förhållandet, att Rhodesias framtid fick avgöras av
I4 763 vita, som vid "folkomröstningen" representerade en befolkning av ca. 33 ooo. Att afrikanerna var ca. 30 gånger fler
kunde inte inverka på "folkomröstningen". Rhodesia hade blivit en oligarki, över vilken Whitehall hade föga inflytande.
Det inflytande Whitehall sökt utöva, har den vita minoritetsregeringen sökt eliminera, alltsedan Rhodesia fick sin egen
.
regenng.
Utgången av "folkomröstningen" år I922 blev att 8 774
röstade för självstyre och 5 989 röstade för förening med Sydafrika. Betecknande är att så många föredrog en förening med
den sydafrikanska unionen. Utgången av omröstningen blev
alltså, att Rhodesia skulle få självstyre. Den I 2 september I 923
upphörde det Brittiska sydafrikanska kompaniet att förvalta
Rhodesia efter att i 33 år ha fungerat som Rhodesias de factoregering. Den engelska kronan övertog kompaniets rättigheter
utan att formellt annektera landet och Rhodesia blev en självstyrande koloni. Den nya statsbildningen avspeglade de olika
intressen, som låg bakom dess tillblivelse. Att Rhodesia var
självstyrande poängterades genom att Rhodesia fick ett kabi-
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nett om sju ministrar och en lagstiftande församling med trettio medlemmar. Kontrollen över den beväpnade polisen liksom över andra trupper överfördes på landets premiärminister. Den speciella militära kontroH, som år 1898 hade införts,
avskaffades, likaså indrogs den tjänst, som samma år hade inrättats för att bevaka Whitehalls intressen i Salisbury. Att
Rhodesia inte var koloni i egentlig mening- utan snarare hade i det närmaste dominionstatus - framgick av det förhållandet, att den rhodesianske premiärministern inbjöds att delta i konferenserna för samväldets premiärministrar och av att
Rhodesia, som visserligen betecknades som koloni, inte kom
att underställas kolonialdepartementet utan samväldesministeriet. Det direkta ansvaret för Rhodesia tog detta ministerium
först år 1937. Fram till detta år fungera:de - som ovan påpekats - Englands high commissioner i Kap som den engelska
kronans representant i rhodesianska frågor. Englands intressen
bevakades också av en guvernör, vars befogenheter var så begränsade, att Rhodesia också i detta avseende inte kunde betraktas som en koloni. Å andra sidan var Rhodesias självstyre
begränsat genom att landet i utrikespolitiska frågor var underställt den engelska kronan. Vidare innehöll 1923 års författning den bestämmelsen, att den engelska regeringen hade vetorätt beträffande alla sådana lagar och förordningar, som
fastställdes av den rhodesianska regeringen och som kunde
anses vara diskriminerande för Rhodesias afrikanska befolkning. Denna garanti för den afrikanska befolkningens intressen kom aldrig till användning under de 38 år som 1923 års
författning var i kraft- den ersattes av 1961 års författning,
som hade en annan typ av garantier för afrikanernas säkerhet
i lagstiftningsfrågor -. Under oroligheterna år 1960 försökte
Garfield Todd och Joshua Nkomo förmå den engelska regeringen att göra bruk av sina befogenheter, men deras vädjan
lämnades utan åtgärder.
Rhodesia som en självstyrande koloni blev en av de under-
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ligaste statsbildningarna i Afrika, eftersom styrelsesättet var
produkten av två olika principer inom den engelska kolonialpolitiken, där man sökt både tillmötesgå den vita minoritetens
önskemål och slå vakt om den afrikanska befolkningens intressen. Den fortsatta historien har visat, att det är omöjligt att
förena dessa två principer inom en statsbildning, eftersom den
vita minoriteten i princip skall ha en överordnad ställning,
medan den afrikanska majoriteten förväntas samarbeta med
'herrefolket'. En "självstyrande koloni" är en oriktig benämning. FN har haft svårigheter att definiera Rhodesias egentliga status. Genom resolutioner under år I g62 fastställdes i
FN att Rhodesia var en "inte-självstyrande koloni". Mot
detta hävdade Englands representant i FN att - trots att
Rhodesia styrdes av en minoritet- kunde dess självständighet
inte bestridas. Den engelska regeringens hållning under I g65
års debatt om Rhodesias självständighet visar dock, att den
engelska kronans representanter anser, att Whitehall alltfort
har ett visst ansvar för Rhodesia och för dess befolkning. Ian
Smith och hans regering har däremot hävdat, att England avhänt sig detta ansvar år I923. Vid en presskonferens i Salisbury den I8 oktober I965 kommenterade Ian Smith det framträdande, som Harold Wilson gjorde i engelsk TV den I 2 oktober, på följande sätt:
"Wilson hävdade, att vi i över 4'8 år har haft hand om våra
egna angelägenheter, vårt eget parlament och att vi stiftat
våra egna lagar, men att detta skett med kronan och det
brittiska parlamentet som yttersta auktoritet. Detta är inte
riktigt. Hennes Majestäts regering avträdde sitt ansvar till
Rhodesias folk år I 923 och allt sedan dess har Rhodesias regering varit den enda exekutiva auktoriteten över Rhodesias
inre angelägenheter och har varit ansvarig för att ingen annan auktoritet blandade sig i det sätt på vilket den regerade
-med ett undantag- nämligen att varje lagförslag, som förelades parlamentet för godkännande och som inte hade samma
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tillämpning för afrikanen och europeen, måste föreläggas
Hennes Majestäts regering för godkännande."15
Förhållandet mellan Whitehall och Salisbury hade år 1923
fått en lösning, som för årtionden framåt inte ifrågasattes. I
stället var det ett annat politiskt perspektiv som mer och mer
kom i förgrunden. Rhodesia var inte det guldland, som man
en gång hade hoppats. Visserligen gjordes rika mineralfyndigheter av olika slag, men Rhodesias rikedom var jorden; framför allt har tobaksodling blivit Rhodesias stora inkomstkälla.
Nordrhodesia däremot visade sig äga mineralrikedomar av
stora mått. Sedan brytningen av koppar i gruvorna på gränsen till Kongo hade kom.mit igång och hade visat sig vara av
stor ekonomisk betydelse, började intresset för en gammal
dröm- ett större Rhodesia- bli aktuellt igen bland Rhodesias
vita befolkning. Före och efter andra världskriget pågick en
livlig debatt om en amalgamering av Rhodesia, Nordrhodesia
och Nyasaland. Till slut enades man om en federation mellan
de tre länderna. Denna kom till stånd år 1953 med Salisbury
som huvudstad.
Spänningen mellan Whitehall och Salisbury började göra
sig påmind igen efter federationens tillkomst. Nordrhodesia
och Nyasaland stod under direkt beskydd av den engelska kronan. Representanter för den afrikanska befolkningen och för
oppositionspartierna i England hade sökt förhindra, att federationen bildades. Oppositionen mot federationen tilltog, då
det blev uppenbart, att federationens ledande män, främst
Rhodesias premiärminister Godfrey Huggins och Roy W elensky, avsåg att eliminera den engelska kronans inflytande över
federationen på samma sätt som man i Rhodesia från år 1923
hade kunnat handlägga interna frågor utan inblandning från
\Vhitehall. Den tilltagande oppositionen i Centralafrika skall
behandlas i avsnittet om den afrikanska nationalismen i Rhodesia - Zimbabwe rediviva -. Den främsta konfliktpunkten
mellan Whitehall och Salisbury blev de alltmer högljudda kra-
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ven på självständighet för federationen inom samväldets sammanhang. Lord Malvern ( Godfrey Huggins), som var federationens premiärminister mellan åren I 953 och I 956, framförde ett förslag om "teknisk självständighet" för federationen.
Då den engelska regeringen avvisade detta förslag, började
röster bland federationens vita politiker höjas för ett "Boston
Tea Party" i Centralafrika. Vid federationens tillkomst hade
det fastställts, att federationens framtida struktur skulle diskuteras tidigast år I 960 och senast år I 962. Lord Malverns efterträdare som premiärminister, Roy W elensky, sökte förmå den
engelska regeringen att ta ställning till federationens framtid
redan år 1960 och att tillerkänna den dominionstatus, men
åren I959 och I96o kom också för Centralafrikas del att kännetecknas av "förändringens vind". Drömmen om ett större
Rhodesia bleknade inför det dynamiska skeende, som den afrikanska nationalismen satte i rörelse, och federationen upplöstes vid I 963 års utgång.
Händelserna, som föregick federationens upplösning och
som ledde till att först Nyasaland och sedan Nordrhodesia tiller.kändes självständighet, hade konfronterat England med en
hel t annan problematik än den som den engelska regeringen
sökt lösa genom "folkomröstningen" år I923. Alternativet var
nu inte längre självstyre under en vit minoritets ledning eller
anslutning till Sydafrika, inte heller gällde problemet ytterst
den vite mannens framtid eller svart dominans, utan den avgörande frågan var, hur självständighet skulle ges åt ett mångrasigt samhäile med en dominerande vit minoritet och en
afrikansk nationalistisk rörelse, som bojkottade konstitutionella lösningsmöj1igheter. Vid lösandet av detta problem har
England ett delvis annat utgångsläge än vid förhandlingar av
liknande art på andra håll i Afrika. När Rhodesia år I923 förklarades för självstyrande koloni, avhände sig England kontrollen över de militära styrkorna i Rhodesia. När Iain Macleod underhandlade med den vita minoriteten om Kenyas
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framtid, fanns brittiska trupper på Kahawa-basen utanför
Nairobi, men när Arthur Bottomley och Harold Wilson har
förhandlat i Salisbury, har deras ord inte understrukits av brittisk militär närvaro i Rhodesia. Den engelska regeringens ovilja att sätta ·militär makt bakom sina krav i Rhodesia understryker vad en av mina afrikanska vänner sade efter undsättningsexpeditionerna till Stanleyville i november I964: "Europeer och amerikanare är fina på undsättningsexpeditioner,
men det är sitt eget folk de räddar." Brittiska trupper har satts
in en gång i Rhodesia- under matabele .. och mashonaupproret - för att rädda nybyggarna.
Salisbury vann dragkampen med Whitehall år I 92 3, då den
rhodesianske premiärministern fick kontroll över Rhodesias
väpnade styrkor. Whitehall har möjligen inget annat val än
att 75 år efter det den brittiska flaggan hissades i Salisbury
nu formellt annektera Rhodesia.
Dragkampen är inte längre en kamp mellan Whitehall
och Salisbury. FN gör England ansvarigt för vad som händer
i Rhodesia. O.A.U. har genom den resolution, som antogs
vid sammanträde i Addis Abeba i början av december I965,
ställt England inför den möjligheten att förlora sitt inflytande i Afrika. Efter deri I 5 december har några afrikanska stater brutit de diplomatiska förbindelserna med England, eftersom den engelska regeringen då inte hade lyckats krossa rebellregeringen i Salisbury. Bland de stater, som brutit med
London, finns några som tillhör samväldet. Brytningen med
England innebär för dessa stater inte ett utträde ur samväldet
utan en utmaning .mot England - som medlem av samväldet
- för att den engelska regeringen inte följer samväldets spelregler utan handlar efter raslinjer. England har möJligen förlorat initiativet i dragkampen med Salisbury och har fått
repet om halsen.
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''Rhodesia är inte färdigt för detta''

En affisch satte sin prägel på gatubilden i Rhodesias städer
och samhällen i juni och juli år 1961. Valkampanjen inför
folkomröstningen den 26 juli, då Rhodesias väljarkår skulle
ta ställning till förslaget till en ny författning, pågick just då.
Valpropagandan var intensiv och de olika partiernas valparoller mötte en överallt. Det var emellertid endast en affisch, som
bet sig fast i medvetandet: barnben och en skola i bakgrunden,
i högen av svarta barnben ett par vita flickben och så konklusionen: "Rhodesia är inte färdigt för detta - rösta nej!"
Det har senare sagts mig, att denna affisch bidrog till den om~
svängning i Rhodesias politiska kurs, som kan iakttagas från
senare delen av år I 96 I. Visserligen röstade 4 I 949 för der1
nya författningen och 2 I 846 mot, men denna folkomröstning
blev avgörande för den fortsatta politiska utvecklingen på ett
helt annat sätt än vad röstsiffrorna utvisade. Den nya författningen, som man gick till val om, skulle om den antogs för
första gången ge Rhodesias afrikanska befolkning representation i landets parlament. Det afrikanska medinflytandet i samhällslivet blev det stora debattämnet.
Ä ven här kan man spåra en direkt tradition tillbaka till
Cecil Rhodes. Bland de slagord, som han präglade, hör också
detta: "Lika rättigheter åt alla civiliserade människor". För
att slå vakt om denna princip har man från första början tilllämpat kvalificerad rösträtt för alla raser i Rhodesia. Redan
år I8g8 började man tillämpa denna princip genom att ge rösträtt åt afrikaner med goda inkomster eller med privata förmögenheter. Ingen afrikan från Rhodesia kvaV fi cerade sig vid
:)0

denna tid för rösträtt. 'Civiliserade' afrikaner var sådana som
tillsammans med pionjärerna invandrat till Rhodesia från
Sydafrika. År I 9 I 4 redovisades 5 I afrikaner på röstlängderna,
men ingen av dem var rhodesian. I början var de krav, som
ställdes för rösträtt, så låga att flertalet nybyggare skulle kunna uppföras på röstlängderna, vilket innebar en årlig inkomst
av f 50 eller egendom värderad till f 75· År I9I4 höjdes kvalifikationerna och kom att innebära, att rösträtt tilldelades den
som hade en inkomst a v f I oo om året eller egendom till ett
värde av f I50. När ett förslag framlades år I928 i den lagstiftande församlingen om höjda kvalifikationer, röstades det
ner, eftersom höjda kvalifikationer kunde medföra, att medlemmar av landets vita befolkning inte fyllde uppställda krav.
Att hålla en enda vit utanför röstlängden vore att förgripa
sig på tesen om "lika rättigheter åt alla civiliserade människor". Någon risk för att den afrikanska väljarkåren skulle få
något inflytande förelåg inte år I928, eftersom 22 ooo vita var
uppförda på röstlängderna mot 62 afrikaner.
Då afrikanernas rösträtt kringskars i Sydafrika vid mitten
av I930-talet, övervägde man i Rhodesia att år I938 vidta
samma åtgärder, men man fann, att endast 39 afrikaner mot
24 587 vita var röstberättigade, varför frågan föll. Sambandet med utvecklingen i Sydafrika spåras också mot slutet
av I940-talet i samband med Malans valseger år I948, då
Godfrey Huggins föreslog, att afrikanerna skulle fråntas rösträtt. Här ingrep emellertid Whitehall och krävde, att rösträtten i Rhodesia inte fick följa raslinjer. År I95I reviderades
rösträttskvalifikationerna och blev fastställda till en årlig inkomst om f 240 eller egendom till ett värde av f 500. Därtill
kom krav på kunskaper i engelska. På basis av dessa kvalifikationer fanns år I953 följande röstberättigade: nära 49 ooo
europeer, 594 asiater, 570 färgade och 44I afrikaner.
År I 956 tillsatte regeringen i Rhodesia en kommission med
uppgift "att avge en rapport om ett system beträffande en
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rättvis representation för kolonins befolkning i den lagstiftande församlingen, genom vilken regeringsmakten läggs och förblir i händerna på civiliserade och ansvarskännande personer" ,16 Kommissionen framlade ett förslag, som innebar att
två typer av röstlängder skulle införas, en allmän och en speciell. Den senare var avsedd för afrikaner med en inkomst på
:E I 8o per år (sänktes sedan till :E I 20). Den allmänna, som
var öppen för alla raser, krävde en årlig inkomst om :E 7201
eller egendom värderad till :E I 500. Kunde man uppvisa avgångsbetyg från klass 8 eller klass I 2, minskades kraven på inkomst och egendom. Som skydd för att de röstberättigade på
den speciella röstlängden inte skulle bli för många, fick de
inte överstiga en femtedel av de röstberättigade på den allmänna. Dessa rösträttsbestämmelser fastställdes år I 95 7 och
tillämpades vid I 958 års val. Mellan 6 ooo och I o ooo afrikaner beräknas ha haft de fastställda kvalifikationerna för rösträtt, men av dessa lät endast omkring I 200 registrera sig.
De dubbla kvalifikationerna för rösträtt gjorde det möjligt
för ett större antal afrikaner att få rösträtt. Garfield Todd, som
blev premiärminister år I 954, och vars regering fastställde de
nya rö~trättsbestämmelserna, blev utsatt för våldsam kritik
och beskylldes för att ge afrikanerna alltför snabba utvecklingsmöjligheter. Hans eget parti avlägsnade honom som premiärminister i början av år I 958. Denna åtgärd var ett av de
första tecknen på att nya strömningar hade börjat göra sig
gällande i Rhodesia och att dessa orsakade motsättningar i
ett land, som alltsedan år I923 betecknats som den lugna ön
i ett många gånger oroligt Afrika. Det genomgående draget i
Rhodesias inrikespolitik har varit, att den vita minoriteten
har fastställt vad som menats med en civiliserad människavilket utöver den vite mannen har betytt några få afrikaneroch att den vita minoriteten därför har kunnat hålla den afrikanska befolkningen utanför medansvar i landets styrelse.
Det väsentliga har varit att regeringsmakten har legat i hän-

32

derna på europeer för överskådlig framtid. Garfield Todd begick det misstaget, att han ville rucka på dessa principer. En
reaktion mot de röster, som höjdes för att segregationen skulle
uppmjukas, satte in. Ar 1956 haqe Dominion Party bildats under ledning av Winston Field. Partiet karakteriserades som en
blandning av engelska extremister på högerflygeln och engelska konservativa, håvda och obildade boer och rhodesiansk
medelklass, representerad huvudsakligen av affärsmän och
farmare. Partiet syftade till fullständig självständighet och
till bildandet av ett centralafrikanskt dominion inom samväldet. Redan vid I 958 års va:l fick partiet 45,9 % av de avgivna rösterna. Todds efterträdare som premiärminister, Edgar Whitehead, bedömdes visserligen som konservativ, men för
en stor del av Rhodesias väljarkår framstod det parti, som
Todd och Whitehead representerade, United Federal Party,
som alltför liberalt. Den politiska aktiviteten har genomgående karakteriserats av en opposition, som legat till höger om det
regerande partiet. Denna opposition har sökt bevara status
quo och sökt förhindra, att afrikanerna givits större medansvar i det politiska livet. Ett annat framträdande drag har varit, att vänsterorienterad politik har haft svårt att göra sig
gällande både partipolitiskt - ett arbetarparti förde en tynande tillvaro från år 1933 till år 1946- och i fackföreningsvärlden. En mer liberal orientering sökte organisera sig politiskt, då Garfield Todd och sex parlamentsledamöter för United Federal Party före valet år 1958 bildade United Rhodesia Party, som samlade Rhodesias liberaler och flertalet av de afrikaner, som hade rösträtt. Valet visade emellertid, att liberalismen har en mycket svag ställning i Rhodesia, mindre än 10% av den europeiska väljarkåren torde ha
stött United Rhodesia Party.
Efter undantagstillståndet I 959-60 - varom skall redogöras i nästa avsnitt - utsattes Salisbury för starka påtryckningar från Whitehall med krav på en ny författning som för
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första gången i Rhodesias historia skulle ge den afrikanska
befolkningen direkt representation i parlamentet. Enligt I957
års valordning röstade väljarkåren, antingen den var uppförd på den allmänna eller den speciella röstlängden, på samma kandidater. Det förslag som år Ig6I framlades rekommenderade, att väljarna på de olika röstlängderna- A-listan
och B-listan - skulle välja sina egna parlamentsledamöter.
Antalet ledamöter höjdes från 30 till 65, varav 50 invaldes av
väljare på A-listan och I 5 av dem som kvalificerade sig för
B-listan, vilket huvudsakligen skulle vara afrikaner. Ett
komplicerat system för röstning föreslogs, vilket innebar att
röstsiffrorna på de båda listorna påverkade varandra. Kvalifikationerna för rösträtt skulle åter baseras på inkomst, förmögenhet och utbildning. Högsta inkomstnivån för väljare på
A-listan föreslogs till f 720 och på B-listan till f: 240. Olika
kombinationer av inkomst, förmögenhet och utbildning kunde förekomma. Det var denna nya författning, som antogs genom folkomröstningen år Ig6I, då ett av partierna, Dominion
Party, hävdade: "Rhodesia är inte färdigt för detta". Dominion Party fruktade, att den nya författningen skulle innebära
en utveckling mot integration av raserna. Ändå innebar den
nya författningen knappast någon möjlighet för den afrikanska väljarkåren att rubba den vita dominansen. Endast ett
fåtal afrikaner kvalificerade sig för valdeltagande på A-listan
-år I964 beräknades, att ca. g goo afrikaner var berättigade
att registreras på A-listan mot ca. go ooo europeer, på B-listan
skulle ca. I50 ooo afrikaner kunna registreras -. Den europeiska väljarkåren hade, trots att den numerärt kunde överflyglas av den afrikanska, monopol på 50 av de 65 platserna i
parlamentet. Den afrikanska väljarkåren, hur stor den än var
på B-listan, kunde inte förändra landets politiska kurs, ej heller kunde den förhindra, att A-listans parlamentsledamöter
genomdrev förändringar av författningen. Genom I g6 I års
konstitution upphävdes den engelska regerjngens vetorätt, för34
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fattningen innehöll i stället en deklaration om de rättigheter,
som varje rhodesian oavsett •ras skall åtnjuta. Denna deklaration och andra bestämmelser av fundamental betydelse kunde endast förändras genom två tredjedelars majoritet i parlamentet, genom folkomröstning eller genom den engelska regeringens medgivande. För att den afrikanska representationen
skulle bli någon politisk maktfaktor i padamentet behövde
den ha en sammansättning av en tredjedel plus en av samtliga
platser, alltså 22 representanter, vilket den aldrig enligt 1961
års författning skulle kunna nå upp till. Den vita majoriteten kunde vidare kontrollera, att den afrikanska väljarkåren inte ökades alltför snabbt genom att höja kvalifikationskraven. Så skedde också under år 1964, då de ekonomiska kraven för rösträtt ökades till högst i 792 årlig ~inkomst på Alistan och i 264 på B-listan. Trots att Dominion Party gick
emot förslaget till ny författning, antogs det vid folkomröstningen med stor majoritet. Detta innebar inte en svängning
mot en mer liberal hållning. Den väsentligaste orsaken torde
ha varit, att den vita väljarkåren ~insåg, att den genom den
nya författningen kunde minska den engelska regeringens inflytande i Rhodesias inre angelägenheter genom att vetorätten
försvann, utan att den vita majoriteten äventyrades.
Vid varje författningsreform har det varit fråga om ett
manipulerande med rösträttsbestämmelserna för att å ena sidan ge sken a v medansvar från afrikanernas sida och a t t å
andra sidan säkerställa, att makten förblev i de vitas händer.
Ytterst få europeer har kunnat instämma i Garfield Todds
ord: "Vi har haft alldeles tillräckligt av sinnrika författningar
och fantasifulla rösträttsbest~mmelser. Vi lever i Afrika och
Afrika är svart. Om vi vill att allting skall skötas på europeiskt
sätt, så låt oss ge oss av till Europa och inte försöka tvinga vår
vilja på Afrika. De av oss som önskar stanna i Afrika kan göra
det - men in te längre på våra egna villkor." 17
Traditionerna från pionjärtiden har skrivits in i stadgarna
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för det parti, som genom valsegern den 7 maj I g65 kom att
dominera den vita minoritetens politiska handlande. Rhodesian Front erövrade då alla 50 platserna på A-listan. Detta
parti konstituerades vid ett sammanträde den 4-6 maj Ig62,
då Winston Field valdes tillledare och då ett program om I 3
punkter antogs. Redan vid valet i december Ig62 besegrade
Rhodesian Front premiärministern, Edgar Whitehead, och
hans parti, United Federal Party, och erövrade 35 av de 6o
platserna på A-listan, medan United Federal Party erhöll de
återstående I5 platserna och I4 platser på B-listan, där också
en oavhängig kandidat röstades in. Whitehead sökte i valet
stöd för en politik, som syftade till att upphäva gällande lagar
för fördelningen av jorden (Land Apportianment Act), att
avskaffa rasdiskrimineringen i offentliga lokaler och att med
tiden ge den afrikanska befolkningen majoritet i parlamentet.
Han gick så långt, att han utarbetade en femtonårsplan, som
hade som målsättning afrikanskt majoritetsstyre. Whitehead
bedömdes som ultraliberal av den vita majoriteten och hans
parti skakades av inre motsättningar. Genom valsegern Ig62
kom den opposition till makten, som under I9501-talets senare
del och fram till Ig62 hade företrätts av Dominion Party, som
upplöstes vid Rhodesian Fronts tillkomst. Kampen gällde
självständighet, där ledningen skulle ligga i händerna på civiliserade .människor för överskådlig framtid.
Det I 3-punktsprogram, som antogs då Rhodesian Front
konstituerades, bygger på de principer, som kännetecknat den
vita befolkningens instä:llning till omvärlden.
Frihet från Whitehall fastställs i punkt I, som visserligen
poängterar lojalitet mot den engelska drottningen men som
också avvisar beroendet av en regering utanför Rhodesias
..
grans er.
De olika rasernas separata intressen formuleras på följande
sätt i punkt 2 : Partiet "tror på rätten för varje samhällsgrupp
inom Sydrhodesia att bevara sin egen identitet, egna traditio36

ner och seder, men kräver, att medlemmarna av varje samhällsgrupp skall visa odelad lojalitet mot landet".
Lika rätt åt alla civiliserade människor är målsättningen för
punkt g, där det heter: "Partiet kommer att se till att Sydrhodesias regering förblir i händerna på ansvariga medborgare."
Rhodesia som hemort i all framtid för vita rhodesianer med
särskilda privilegier har partiet givit försäkran om i punkt 5,
som säger att partiet kommer att bevara 'Land Apportionment Act'.
Den vita rasens överlägsenhet k.ommer till uttryck i punkt
6, där partiet hävdar, att det är emot tvångsintegration och att
det erkänner regeringens rätt att föranstalta om separata inrättningar och möjligheter inom alla avsnitt av samhällsstrukturen för att göra det möjligt för samhällets olika grupper att
bevara deras speciella levnadssätt och seder.18
Rhodesian Fronts politiska program har karakteriserats som
en mild form av apartheid. Tendenserna mot apartheid kommer särskilt till uttryck i partiets intresse för att bevara sådan
lagstiftning, som slår vakt om den vita minoritetens särställning, såsom Land Apportianment Act och Law and Order
( Maintenance) Act. Dessa tendenser kan också spåras i det
förslag till skapandet av kommunalt självstyre ( community
development), som fördes fram under valkampanjen 1962.
I den debatt som förts om 'community development' har skolväsendets överförande på kommunala organ stått i förgrunden. Jag hade år I g63 tillfälle att lyssna till en presentation av
detta problemkomplex, som framiades av S. Davies, sekreterare för afrikanernas undervisningsfrågor. Han framhöll, att
den pågående utvecklingsfasen kännetecknades av den målsättning, som framställdes av Todds regering, nämligen en
femårig bottenskola. Elevantalet visar, att det uppställda målet håller på att förverkligas. Elevantalet i första klass ger vid
handen, att nära 100 % av barnen, som nått skolåldern, går
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i skola. Nästa utvecklingsfas innebär att bottenskolan byggs
ut och blir åttaårig. Denna utbyggnad av bottenskolan skulle
överlämnas till de lokala myndigheterna och skulle bli själva
kärnpunkten i det kommunala utvecklingsprogrammet. Dessutom skulle den redan existerande bottenskolan överlämnas
till de lokala myndigheterna.
Denna plan, som skulle ha genomförts den I januari I g66,
har skjutits på framtiden. Om den kommer att genomföras,
innebär den med all säkerhet, att högre utbildning kommer
att vara förbehållen endast ett fåtal afrikaner. De kommunala
enheter, som skulle överta existerande skolväsen på bottenstadiet och få hand om bottenskolans utbyggnad, finns ännu inte.
De skulle skapas omkring hövdingar och underhövdingar.
Man spårar här ett framträdande drag i Rhodesian Fronts
strategi, när det gäller den afrikanska befolkningen. Ett överförande av bottenskolorna och deras utbyggnad på kommunala enheter omkring hövdingarna skulle för överskådlig tid
framåt bevara den vita minoritetens ställning som den civiliserade faktorn i det rhodesianska samhället. Utbildning i
ökande omfattning för den afrikanska ungdomen i skolor på
sekundärstadiet är den kanske främsta faktorn, som kan bryta
genom det rådande systemet.
Från mina anteckningar, som jag gjorde vid överläggningar inom de protestantiska kyrkornas och missionernas samarbetsorganisation hösten I963 om planerna på 'community
development', anför jag följande:
"Från afrikansk sida ser man i "community development"
en sydrhodesisk motsvarighet till Sydafrikas Bantustan-politik.
Särs.kilt stark tycks oppositionen vara mot sammansättningen
av de 'local government councils' som skall inrättas. Endast
I /3 av medlemmarna i dessa råd skall väljas, vilket för dagens
afrikan rimmar illa med demokratiska principer. Vidare fruktar man en 'balkanisering' av samhället i traditionella enheter, eftersom urcellen för 'community development' kommer
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att bli den urgamla administrativa enhet, som på shona kallas
'clunhu' och sindebele 'sigaba'. En sådan administrativ
uppdelning fruktar man skall ha till följd att gamla motsättningar mellan stammar och stamgrupper skall bli förhärskande. Denlokala enhetens självtillräcklighetkan med avseende på
skolväsendet medföra,· att utveckling av skolorna blir omöjlig i ekonomiskt svaga områden. Från afrikansk sida fruktar
man, att endast några få områden skall kunna utveckla det
skolväsen, som anförtros dem."
I de uttalanden som gjordes av kyrkor och missioner påpekades dels att planen som sådan inte motsvarade demokratiska
krav, dels att den ur undervisningssynpunkt var otillfredsställande. Då ca. go % av undervisningen för afrikaner sker i
skolor i kyrkors och missioners regi, to~de de kritiska uttalanden, som gjordes från kyrkligt håll, ha varit en bidragande orsak till att planen inte har genomförts i enlighet med den ursprungliga planeringen. Huruvida den avskrivits eller åter
blir aktuell, när U.D.I. nu har genomförts, får framtiden ut.
visa.
I ett uttalande som Rhodesias undervisningsministerium
gjorde den 28 oktober I g65 heter det bl. a. :
"Den större delen av den undervisning, som Rhodesia ger
åt afrikanska barn, ligger på bottenskolestadiet. Varför? Eftersom vi tror, att ett minimum av undervisning måste ges till
ett så stort antal som möjligt- inte en fullständig utbildning åt
ett fåtal på bekostnad av den stora mängden av den återstående befolkningen. Detta är i själva verket den fundamentala skillnaden mellan den politik, som tillämpas i Rhodesia,
jämfört med den som praktiseras av andra stater i Afrika,
som tidigare varit kolonier. Resultatet är lätt att notera. De,
so1n får förmåner i staterna i norr, har skaffat sig positioner,
som kännetecknas av social ställning, prestige och överflöd,
medan den stora massan av människor får nöja sig med en
primitiv levnadsstandard. Vi i Rhodesia tror, att det är all-
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deles fel att på detta sätt ge några få en utbildning, som lyfter
dem ut ur den allmänna omgivningen, av vilken de är en
del. Vi tror på höjandet av hela befolkningen. Trots att detta
är en lång och utdragen process, tillförsäkrar den en större
känsla av ansvar och en vidare förståelse och kunskap om
undervisningens värde bland breda skikt av hela befolkningen."19
Detta uttalande blottlägger Rhodesias politik beträffande
undervisningen för den afrikanska befolkningen. strukturen
i denna politik visar stora likheter med den, som Belgien tilllämpade i Kongo: en bred fol:kundervisning, som är insatt i
en civiliseringsprocess men som inte planerats mot bakgrund
av samhällets behov av utbildad arbetskraft. Liksom skolväsendet i det belgiska Kongo producerar undervisningssystemet i Rhodesia några få med högre utbildning.
Rhodesias undervisningsstatistik bekräftar, att tonvikten
här- liksom fallet var iKongo-ligger på den lägre undervisningen. Bottenskolan omfattar dels en lägre avdelning klasserna 1-5- och en högre- klasserna 6-8 -. Statistiken
för år 1964 ger följande elevantal för grundskolan:
Klass:

Elever:

8
7
6
5

25 140
33 011
40 979
85 160
90 256
106 179
111 807
117 736

4

3
2
l

Summa:

610 268

Den rhodesianska statistiken ger vid handen, att man i
Rhodesia nått längre på den elementära undervisningens område än på de flesta andra håll i Afrika. Förhållandet blir ett
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helt annat, när man kommer till realskole- och gymnasiestadierna. Denna del av skolsystemet omfattar klasserna 9-I4,
där klass I4 (Form VI) är studentklassen. Enligt I964 års
statistik hade denna del av undervisningssystemet följande
omfattning:
Klass:

Elever:

14
13
12

35
58
655
949
3 041
4108

11

10
9
Summa:

8 846

I dessa statistiska uppgifter inräknas elever vid handelsskolor.
Utöver denna grupp av elever i skolor efter klass 8 redovisar
I 964 års undervisningsstatistik 7 industriskolor för pojkar med
452 elever.20
På en befolkning av nära 4 miljoner afrikaner ger detta
skolsystem möjlighet för 90-IOO % av alla barn i skolåldern
att börja i. första klass i bottenskolan, medan mindre än I
promille av åldersgruppen omkring 20 år befinner sig i gym·
nasiets sista klass. Den s. k. undervisningspyramiden är alltså
mycket smal i toppen med en svårforcerad "flaskhals" mellan
bottenskolan och realskolan. Rhodesian Front har dessutom
hävdat, att regeringen .inte har de ekonomiska möjligheterna
för att väsentligt utveckla det högre skolsystemet. Sedan I 963
debatteras i parlamentet ett förslag till skolreform, som framlagts av europeiska och afrikanska sakkunniga, den s. k.
Judges-kommissionen. Denna föreslår bl. a., att bottenskolan
blir sjuårig och att utbildningen efter bottenskolan bör ges
högsta möjliga prioritet.
År I 95 7 började universitetet i Salisbury sin verksamhet.
Här är undervisningen integrerad. Universitetet kom till un-
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der federationen, då partnership-politiken kunde få ett och
annat realistiskt uttryck. Därtill kom att den engelska regeringen var villig att ge ett omfattande anslag till universitetets
uppförande, endast om det blev mångrasigt. Universitetet har
blivit en högborg för oppositionen mot den ras:medvetna politik, som Rhodesia för. Den afrikanska ungdom, som enligt
Rhodesian Fronts sätt att se, är mogen för integration, kan inte
acceptera att medborgarrätt fås först, när man nått akademisk
utbildning.
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Zimbabwe rediviva

En dag i augusti 1963 befann jag mig bland Zimbabwes ruiner och hade tillsammans med en afrikansk vän komroi t upp
på "Akropolis", där vi förundrade oss över den byggnadsskicklighet, som Zimbabwes bebyggare hade ägt. Zimbabwes ruiner
är för varje rhodesiansk afrikan ett vittnesbörd om att hans
afrikanska förfäder en gång var mäktiga en kultur, som hade
handelsförbindelser med monsunhandelsområdet - ända bort
till Kina. Där uppe på "AkropoEs" möttes forntid och nutid.
På en av klipporria träffade vi på två rader bokstäver, som
nyligen målats dit. Först hade någon skrivit bokstäverna
Z.A.P.U., sedan hade någon annan strukit över dessa bokstäver och däröver målat Z.A.N.U. Vi stod inför den aktuella
dagssituationen i Rhodesia- splittringen av den nationella
fronten genom att en grupp under Ndabaningi Sitholes ledning hade brutit sig ut ur Zimbabwe African People's Union
och bildat Zimbabwe African National Union. Liksom de
flesta afrikaner med vilka jag diskuterade denna utbrytning,
beklagade min följeslagare vad som hänt. "Kraften går ur den
nationella rörelsen." Lika samstämmig var man beträffande
Joshua Nkomo som ledare för afrikanerna och som den som
skulle kunna förverkliga deras aspirationer. Han bedömdes
inte vara den kraftfulle ledare, som Rhodesia behövde; han
hade inte samma resning som Kaunda i Nordrhodesia eller
Nyerere i Tanganyika. År I g6g var det många som började
tvivla på att också i Rhodesia förbindelsen med svunnen storhetstid snart skulle resultera i ett återvändande till ursprunget,
att Rhodesia skulle bli Zimbabwe på samma sätt som Nyasa-
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land var på väg att bli Malawi och Nordrhodesia Zambia. Det
var inte bara splittringen av den nationella fronten som oroade, utan också regeringens starka hand, som ständigt grep in
och försvårade eller omöjliggjorde politisk aktivitet från afrikanernas sida.
Organiserad politisk verksamhet bland Rhodesias afrikaner
fick sin inspiration från Sydafrika, där många rhodesianer
fick sin utbildning vid de högre skolor, som där hade byggts
upp inte minst av missionerna, såsom Fort Hare och Adam
College. Den första sekundärskolan öppnades i Rhodesia först
år I939· Den sydafrikanska kongresslinjen, som i sin tur var
påverkad av Gandhis icke-våldsprincip, kom att sätta sin
prägel på de politiska organisationer, som bildades av afrikaner i Rhodesia. Ett kongressparti hade existerat från år I92 I
som en välfärdsorganisation. Det följdes år I934 av en liknande organisation. Först år I 945 tog sig afrikanernas politiska
aspirationer uttryck i ett parti, som var berett att utmana den
dominerande vita oligankin. Detta år bildades ett nytt kongressparti, som stod under ledning av den afrikanske prästen
T. D. Samkange. Det afrikanska missnöjet tog sig I948 uttryck i en strejk, som regeringen slog ner. Samkange och andra
ledande afrikaner protesterade mot planerna på en federation
mellan Rhodesia, Nordrhodesia och Nyasaland, men flera av
de politiskt aktiva afrikanerna drogs mot Federal Party och
försökte - sedan federationen blivit till - att genomföra den
officiella raspolitiken i samarbete med detta partis europeiska
ledare. När Federal Party tvingadeGarfield Todd att lämna
posten som premiärminister, grusades hoppet om att federationens 'partnership' -politik skulle kunna genomföras. Redan
året dessförinnan - I 95 7 - hade African National Congress
under Joshua Nk omo nybildats. Detta kongressparti var till
en början i stor utsträckning en storstadsföreteelse med flertalet anhängare i Salisburys afrikanska bostadsområden. Kongresspartiet propagerade för nationell enhet bland Rhodesias
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alla invånare genom verkligt kompanjonskap och syftade till
att nå fullständig integration av samhället och ge lika möjligheter för alla, o,avsett ras, hudfärg och tro. Vidare krävde
partiet, att den afrikanska befolkningen skulle få fullt medansvar i landets styrelse. African National Congress gick därför till angrepp mot I 95 7 års valordning, vars rösträttsbestämmelser på intet sätt gav afrikanerna medinflytande i styrelsen av Rhodesia. Partiet uppmanade de röstberättigade afrikanerna att inte låta registrera sig. Av de 6 ooo till IO ooo som
kunde kvalificera sig för valdeltagande år I 958 deltog endast
ca. I 200 i det val, som då ägde rum. African National Cong~ess gick också till angrepp mot Land Apportianment Act
av år I930, enligt vilken allt land fördelades mellan afrikaner
och europeer på så sätt, att den vita minoriteten tilldelades ca.
50 % av jorden. Lagen förhindrar också, att afrikaner bor i
städernas europeiska bostadsområden eller köper bostäder
där. En särskild bestämmelse rörande afrikaners rätt att bo
inom Salisburys universitets område antogs, för att universitetet skulle kunna bli mångrasigt. African National Congress
opponerade sig vidare mot Native Land Husbåndry Act, enligt
vilken den afrikanska bosättningen skulle regleras inom reservaten. Enligt African National Congress gjorde denna plan
det uppenbart, hur orättvis Land Apportianment Act är mot
den afrikanska befolkningen. African National Congress kunde notera framgångar i försöken att förhindra, att regeringens
jordpolitik genomfördes och partiet började bli en politisk
maktfaktor.
Situationen inom den Centralafrikanska federationen hade
under år I958 genomgått en väsentlig förändring, sedan dr.
Banda återvänt till sitt hemland för att leda Nyasaland African Congress. Den politiska temperaturen hade stigit avsevärt;
bland afrikanerna hade förhoppningarna om en gryning satt
in, medan en viss oro kunde spåras bland europeerna. Whitehead slog till mot den nationella rörelsen i Rhodesia, innan
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ett ingripande skedde i Nyasaland. Den 26 februari I 959 förklarades undantagstillstånd i Rhodesia, African National
Congress förbjöds och ca. 500 ledare inom partiet internerades. Undantagstillståndet medförde, att flera lagar stiftades,
genom vilka regeringen fick mycket omfattande maktbefogenheter och som har tillämpats vid upprepade tillfällen mot
den nationella rörelsen. Genom U nlawful Organizations Act
fick regeringen möjligheter att förbjuda vilken organisation
som helst som bedömdes som ett hot mot allmän säkerhet. Lagen gällde framför allt "vissa organisationer som bildats och
som är av en ny och farlig art, vilken är oförenlig med fred, ordning och lugn och med styrelse genom civiliserade och ansvarskännande personer" .21 Preventive Detention Act gav regeringen befogenheter att internera sådana personer, som på
något sätt deltagit i sådan verksamhet, som förorsakat undantagstillstånd. Public Order Amendment Act gjorde bojkotter
till olagliga handlingar.
Under år 1960 tilltog den afrikanska oppositionen mot det
vita minoritetsstyret, trots att flertalet av de ledande inom
African National Congress internerats i samband med undantagstillståndet och partiets upplösning. Många av dem hölls
i förvar till januari I963, då Rhodesian Front, som genom
decembervalet I 962 kommit till makten, proklamerade allmän amnesti. Ledaren förAfrican National Congress, Joshua
Nkomo, befann sig vid tiden för undantagstillståndet i Accra,
där han deltog i All African Peoples' Conference. Fram till
slutet av år I 960 sökte han utanför Rhodesia bygga upp intresse för de problem, som Rhodesias afrikanska befolkning
hade att brottas med. Innan han återvände till Rhodesia, där
han blivit utsedd tillledare av ett nytt parti, National Demoeratic Party, försökte han förmå den engelska regeringen att
upphäva gällande författning och att införa demokratisk ordning - med våld om så skulle vara nödvändigt. Dessa krav hade sin bakgrund bl. a. i de nya lagar, som stiftades under år
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I96o. I början av detta år hade National Demoeratic Party
bildats, som bland sina medlemmar kunde räkna intellektuella, som tidigare stått utanför den politiska kampen, bland dem
var pastor Ndabaningi Sithole, som fått sin utbildning på den
missionsstation, där Garfield Todd arbetat, innan han blev
premiärminister. National Demoeratic Party organiserade
strejker och demonstrationer och hårda sammanstötningar
med ordningsmakten blev allt vanligare. Vid flera tillfällen
dödades afrikaner i dessa sammanstötningar. Den Brittiska
Sydafrikapolisen, som berömde sig av att inte ha avlossat något skott mot afrikaner sedan matabele- och mashonaupproren I 895-96, dödade I 2 afrikaner och sårade många fler vid
ett upplopp i Bulawayo i juli I 960. Oroligheterna ledde till
stiftandet av nya lagar, såsom V agrancy Act_, vilken gjorde
det möjligt för regeringen att överföra arbetslösa afrikaner
från städernas afrikanska bosättningsområden till rehabiliteringscentra på en tid av upp till tre år; Emergency Powers
Act_, som gav regeringen särskilda befogenheter vid undantagstillstånd och Law and Order (M aintenance) Act_, som gav
regeringen rätt att hindra politisk verksamhet av varje slag,
att tysta ner kritik och införa censur. De lagar, som stiftades
I 959 och I 960, har givit Rhodesias regering sådana maktmedel att frågan är, om denna lagstiftning har sitt motstycke ens
i Sydafrika. Dessa lagar är alltså av sådan art, att den engelska
regeringen kunde ha utövat sin vetorätt- men så skedde inte.
Guvernörens godkännande krävdes visserligen i varje särskilt
fall, för att dessa lagar skulle kunna tillämpas .. Men denna
"säkerhet" visade sig hösten I 965 vara endast formell. Premiärminister Wilsons. inlägg i underhusdebatten den I o december om Rhodesia ~isar, hur I959 och 1960 års lagar utnyttjades av Ian Smiths regering för att genomföra en ensidig
självständighetsförklaring (U.D.I.). Wilson hävdade, att förhandlingssituationen mellan Rhodesia och England helt och
hållet förändrades genom att undantagstiUstånd proklamera-
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des den 5 november. Därmed gjordes Rhodesia till en polisstat. Guvernören, Humphrey Gibbs, hade visserligen - innan
han underteckna~e proklamationen om undantagstillståndfått Ian Smiths försäkran om att detta inte innebar en förberedelse för U.D.I., men så snart undantagstillståndet genomförts och regeringen i Salisbury därigenom fått extraordinära befogenheter, hävdade Ian Smith, att hans regering hade laglig rätt att genomföra U.D.I.
Medan den engelska regeringen år I g6o förhöll sig passiv
inför de nya lagarna, utsattes de för hård kritik från kyrkor
och missioner i Rhodesia, från press och jurister, från universitetet i Salisbury och från enskilda personer. Sålunda satte
parlamentets ende oavhängige medlem, dr. Palley, filibusterrekord för Rhodesia, när han opponerade sig mot att Law and
Order (Maintenance) Act skulle antas. Federationens överdomare, Robert Tredgold, som lett den kommission, som utarbetade I957 års vallagar, avgick som överdomare som protest mot att lagen antogs. Garfield Todd föreslog den engelska
regeringen, att Rhodesias författning skulle upphävas.
Under Ig6o började arbetet på en ny författning för Rhodesia inom ramen för de konstitutionella förändringar, som
skulle äga rum tidigast I g6o och senast I g62 med avseende på
den Centralafrikanska federationens struktur, och mot bakgrund av de rekommendationer, som framlagts av "Moncktonkommissionen" år I g6o. Kommissionen ansåg, att federationen borde bevaras av ekonomiska skäl, men noterade afrikanernas avvisande hållning mot den. Den hävdade, att en förändring i inställningen till federationen inte vore tänkbar, om
inte drastiska och fundamentala förändringar vidtogs både beträffande federationens struktur och raspoEtiken i Rhodesia.
Vid de överläggningar, som år I g6 I fördes under ordförandeskap av samväldesministern Duncan Sandys om en ny författning, representerades National Demoeratic Party av Joshua
Nkomo och Ndabaningi Sithole. Härvid erbjöds den natio48
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nella rörelsen I 5 platser i parlamentet av totalt 65, om man
från afrikansk sida gick med på att den engelska kronans vetorätt beträffande diskriminerande lagstiftning överfördes på
ett råd för författningsfrågor med säte i Rhodesia. Joshua
Nkomo, som trodde att några framsteg var bättre än inga,
gick med på förslaget till ny författning. Trycket inom National Demoeratic Party, där framför alrlt det ledarskikt, som
växt fram efter interneringarna år 1959, ansåg, att den nya
författningen på intet sätt skulle ge den afrikanska befolkningsmajoriteten något medansvar i landets styrelse, kom
Joshua Nkomo att ta tillbaka sitt medgivande - något som
medfört, att hans motståndare inom den nationella rörelsen
framställt honom som vacklande och att man på regeringshåll
anser honom vara opålitlig. Under 1961 började en radikalisering av den nationella rörelsen förmärk!as. National Democratic Party avböjde att arbeta inom ramen för författningen och
uppmanade de afrikaner, som hade kvalifikationer för rösträtt, att bojkotta alla val. Den kamp, som National Demoeratic Party förde mot den nya författningen, kulminerade i en
av partiet ordnad folkomröstning i juli om förslaget till ny
författning. Denna omröstning gav till resultat, att ca. 4001 ooo
röstade mot förslaget och endast ett fåtal för det.
Genom att avvisa de möjligheter, som den nya författningen
gav för afrikansk representation i parlamentet- vilken visserligen inte stod i proportion till den afrikanska befolkningens
storlek - valde den nationella rörelsen i Rhodesia en helt annan väg än den som Hertalet nationella afrikanska partier valt
i de engelska kolonierna. Genom att arbeta inom ramen för
gällande författning lyckades den nationella rörelsen på
andra håll att erhålla mer och mer inflytande både i parlament
och i regering och på så sätt genomföra ett gradvist maktövertagande. I ett budskap hösten 1965 från Tanzanias president,
Julius Nyerere, till Joshua Nkomo och Ndabaningi Sithole påpekades detta förhållande. Premiärminister Wilson framhöll
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också vid sitt besök i Rhodesia i oktober I g65 för. dessa två
ledare, att det var önskvärt att den afrikanska nationalismen
arbetade efter parlamentariska förutsättningar och inom ra,;;
men för existerande författning.
I december I g6 I antogs den nya författningen. Detta resulterade i nya omfattande demonstrationer och arresteringar. Regeringen beslöt att krossa motståndet genom att förbjuda National Demoeratic Party och att internera hundratals av dess ledare. Nationalisternas svar på dessa åtgärder var
att grunda ett nytt parti i januari Ig62. Detta parti fick namnet Zimbabwe African Peoples' U nio n.
Sedan den afrikanska nationalismen beslutat att söka genomföra sina krav som en extraparlamentarisk rörelse, vände
man sig till afrikanska politiska samarbetsorganisationer och
till FN, där man kunde påräkna stöd från det afro-asiatiska
blocket. I februari Ig62 begav sig Joshua Nkomo till New
Y ork och den rhodesianska frågan blev för första gången föremål för behandling i generalförsamlingen, som tillsatte en
särskild kommitte med uppgift att studera den rhodesianska
problematiken. På grundval av denna kommittes rekommendationer antog generalförsamlingen i juni sarnma år en resolution, där det bl. a. heter :
" (Storbritanniens regering uppmanas) att snarast sammankalla en konferens i författningsfrågor, där alla politiska partier skall ha full representation och med uppgift att formulera en författning för Sydrhodesia i stället för författningen
av den 6 december I g6 I. (Den nya författningen) bör tillförsäkra folkmajoriteten rättigheter på basis av 'en man, en
röst' i enlighet med de principer som nedl,agts i FN :s stadga
och deklarationen om tillerkännande av självständighet åt
kolonialländer och deras folk."22 Joshua Nkomo hade nått sitt
mål : "Vad som nu än händer i Sydrhodesia, kommer det att
ske inför FN :s ögon."23
I Rhodesia blev sabotage allt vanligare. En av ledarna inon1
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Zimbabwe African Peoples' U nio n, Robert Mugabe, framhöll
med anledning av sabotagevågen: "(det förhållandet att sabotage förövas) visar, att folket nått gränsen för vad det står
ut med. Vår plan omfattar tre faser, där den första avser överläggningar, men England har hittills vägrat detta. Vårt kongressammanträde nästa månad kommer att fastställa ett datum för självständighet. Om England fortsätter med att inte
ta hänsyn till oss, kommer fas nummer två, som omfattar åtgärder mot industri och ekonomi, att sättas i verket. Vi hoppas, att vi inte skall tvingas att tillgripa fas nummer tre."24
Den nationella rörelsen var på väg mot det enda maktmedel
-nämligen våld-, som den som extraparlamentarisk grupp
kunde tillgripa, när Rhodesias regering inte var beredd till
förhandlingar och då Englands regering ansåg sig inte kunna
ingripa i landets inre angelägenheter. För tredje gången tillgrep regeringen :i Salisbury bannlysning av afrikanernas politiska organisation. Den 20 september 1 g62 förbjöds Zimbabwe
African Peoples' U nio n och dess ledare antingen fängslades
eller internerades. Sabotagen fortsatte emellertid och trots att
den afrikanska nationalismen inte längre hade en partiorganisation, lyckades den genomföra en omfattande bojkott både
beträffande registrering av afrikanska röstberättigade och av
parlamentsvalet i december 1962. Förbjudandet av Zimbabwe
African Peoples' Union togs upp i FN, där generalförsamlingen antog en resolution, som uppmanade England att upphäva de åtgärder, som vidtagits mot Joshua Nkomo och hans
parti. I en annan resolution förklarade generalförsamlingen,
att situationen i Rhodesia var en fara för freden i Afrika och i
den övriga världen. Debatten i FN fick en dramatisk tillspetsning genom att Englands representant för koloniala frågor i FN, Hugh Foot (numera Lord Ca11adon), avgick från
sin befattning som protest mot Englands passiva hållning i
rhodesiafrågan. Den bristande initiativkraften i Englands
rhodesiapolitik kommenterade han på följande sätt: "Jag
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har lärt mig två väsentliga läxor under min tjänst utomlands.
Den första är att självstyre måste byggas på överläggningar
och samarbete; det kan inte byggas på diktatur, som utövas av
en ras, eller på att ett folk härskar över ett annat. Den andra
läxan jag lärt- och den har tillämpning i så vitt skilda områden som Nigeria, J amaika och Cypern - är att initiativet
är av största betydelse. Man måste vara ett steg före och inte
ett efter. För att man skall finna en utväg ur svårigheter och
skiljaktigheter måste man ta initiativ och behålla det."25
Hugh Foots avgång medförde inte något nytt initiativ från
den engelska regeringens sida utan Edgar Whitehead och från
december 1962 Winston Field kunde, genom de extraordinära 'lagar som stiftats, hålla nationalismen under kontroll. Trots
att rhodesiafrågan debatterades i FN och inom den afrikanska enhetsorganisationen (O.A.U.) -som kom till år 1963 -,
kännetecknades från I g6g den politiska situationen i Rhodesia
av begränsad politisk aktivitet från den nationella rörelsens
sida. Regeringens restriktioner drabbade hårt de politiskt aktiva. Därtill kom att i augusti flertalet intellektuella som protest mot Joshua Nkomos obeslutsamhet och många udandsresor bröt sig ut ur den nationella rörelsen och bildade ett eget
parti, Zimbabwe African National Union, under Ndabaningi
Sitholes ledning. Joshua Nkomo, som hävdade, att han hade
flertalet av Rhodesias afrikaner bakom sig, bildade People's
Caretaker Council, varigenom hans parti åter kunde vara politiskt verksamt. Det visade sig snart att Joshua Nkomos parti
hade stöd av majoriteten inom nationalismen. Splittringen innebär egentligen inte, att de två partierna företräder olika
synpunkter beträffande nationalismens målsättning, utan den
bottnar i maktkamp och möjligen också i motsättning mellan
Rhodesias två stora stamgrupper, matabele och mashona. Genom splittringen har de två partiernas aktivitet inriktats på inbördes strider, som försvagat den afrikanska oppositionen. I
augusti 1964 förbjöds både Zimbabwe African National
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Union och People's Caretaker Council och undantagstillstånd
proklamerades i några av Salisburys afrikanska bosättningsområden, men splittringen inom nationalismen bestod.
Från O.A.U :s sida har upprepade försök gjorts - särskilt
under I965- att förena de två grupperna. Vid O.A.U :s ministermöte i Lagos i juni vädjade ministrarna till Zimbabwe
African Peoples' U nio n (detta namn används på nytt efter
augusti I 964) och Zimbabwe African National U nio n att
förenas och utsåg en kommitte, som skulle biträda de två partierna i försoningsarbetet. Denna kommitte har gjort upprepade försök att föra de stridande samman- men misslyckats.
Genom oenigheten inom O.A.U. - som var uppenbar vid
sammanträdet i september i Accra- har denna organisation
inte kunnat utöva det tryck på de två stridande partierna, som
den av ministrarna tillsatta kommitten föreslagit. Därtill kommer att somliga afrikanska stater stöder Zimbabwe African
Peoples' Union, medan andra ger stöd åt Zimbabwe African
National Union.
Genom splittringen inom den nationella rörelsen och genom interneringarna i samband med att Zimbabwe African
NationalUnion och People's Caretaker Council upplöstes och
under undantagstillstånden från hösten I 964 och fram till
U.D.I. har styrkan i den rhodesianska nationalismens opposition mot det vita minoritetsstyret försvagats. I december I965
uppgavs att ca. 3 ooo afrikaner hade berövats sin rörelsefrihet
och antingen satt fängslade eller var internerade i Gondakudzingwa - för Nkomos anhängare - eller i Wha Wha - för
Sitholes -. Den av regeringen erkända afrikanska representationen utgörs dels av de afrikanska parlamentsledamöter,
som invalts på B-listan, dels av hövdingarna. Vid decembervalet I 962 invaldes för första gången afrikaner i parlamentet.
På B-listan invaldes I4 afrikaner och en oavhängig europe.
De I4 afrikanerna representerade United Federal Party, som
efter federationens upplösning ändrade sitt namn till Rhodesia

53

Party. På A-listan hade Federal Party erövrat I 5 mandat. Vid
valet den 7 maj 1965 fick Rhodesia Party endast ro mandat,
alla på B-listan och alla afrikaner. De övriga 5 platserna på
B-listan erövrades av oavhängiga, varav 4 afrikaner. Rhodesia Party upplöstes efter valet och de ro afrikanska parlamentsledamöterna bildade ett nytt parti, United People's
Party, med J. Gondo som ledare. Han är också oppositionsledare i parlamentet. Denna lilla grupp representerar en minoritet av den afrikanska befolkningen och betraktas av dennationella rörelsen som den vita minoritetens handgångna män.
Rhodesian Front har infört den principen, att regeringen
samråder med hövdingarna och informerar dem om ärenden
rörande författningen. Hövdingarna dras samman till vad som
kallas "indaba", rådplägning. Hövdingarna avlönas av regeringen och sedan Ian Smith fördubblat deras löner, står de på
regeringens sida. Den nationella rörelsen ser i Rhodesian
Fronts samarbete med hövdingarna ett försök att till Rhodesia
överföra den politik, som tillämpas i Sydafrika mot den afrikanska befolkningen och enligt vilken den afrikanska egenarten i fråga om kultur, styrelsesätt etc. skall bevaras i ett slags
afrikanskt Skansen. Det var inte ett återupplivande av Zimbabwe inom apartheidspolitikens ram som Rhodesias afrikanska nationalister hade tänkt sig. Zimbabwe ligger ännu i
ruiner, när I g66 bryter in.
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U.D.I. -

och sedan?

Decembervalet Ig62, då Rhodesian Front kom till makten,
påverkades av det som skedde norr om Zambezi. Nyasaland
var på väg ut ur federationen mot självstyre under dr. Bandas
ledning. I Nordrhodesia fick Kenneth Kaundas parti, United
National Independence Party, allt mer inflytande; även där
var afrikanskt majoritetsstyre på väg. Händelserna i Kongo
och tendenserna i några av de unga afrikanska staterna att
där införa enpartisystem övertygade den europeiska väljarkå..
ren i Rhodesia om att utvecklingen mot självstyre gått alltför
fort norr om Zambezi. Afrikanerna var ännu inte mogna för
att styra sig själva; Rhodesias afrikaner var inte ens mogna
för fullt medansvar :i landets styrelse, då de ännu inte nått
europeisk standard. Fler och fler vita rhodesianer blev övertygade om att Edgar Whitehead var alltför progressiv, särskilt sedan han i samband med rhodesiadebatten i FN I g62
hade antytt möjligheten av afrikanskt majoritetsstyre inom I5
år. I 50 år har Ian Smith funnit vara en mer realistisk t1dsgräns
för afrikanskt majoritetsstyre i Rhodesia - alltså "inte i vår
livstid". Genom att federationen gick mot sin upplösning fick
Rhodesia alltmer karaktär av en buffertstat mellan det fria
Afrika i norr och Sydafrika i söder. Det som hände norr om
Zambezi skrämde Rhodesias vita befolkning, samtidigt so1n
man sade sig, att man förde en mer progressiv afrikansk politik
än den som tillämpades i Sydafrika mot den afrikanska befolkningen där. Som buffertstat mellan Sydafrika och det fria
Afrika har det politiska idealet blivit en medelväg, som kännetecknas av att man söker undvika en öppen apartheidspoli-
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tik, samtidigt som man undertrycker den afrikanska nationalismen, om "vi skall överleva". Inför händelserna norr om Zambezi och federationens upplösning hade den europeiska väljarkåren endast två alternativ, antingen afrikanskt majoritetsstyre inom överskådlig framtid eller en ensidig självständighetsförklaring. Decembervalet Ig62 förde Rhodesian Front
till makten under Winston Fields ledning.
Rhodesias krav på självständighet fördes fram av Winston
Field vid den konferens som hölls i mars I g63 om federationens framtid och då det meddelades, att den engelska regeringen ansåg, att ett territorium inte mot sin vilja kunde hållas kvar i federationen. Winston Field försökte vid upprepade
tillfällen att få den engelska regeringens försäkran om att
Rhodesia skulle bli självständigt. Den engelska regeringen var
under påtryckningar från afro-asiatiska stater och gjorde invändningar. Bl. a. uppställdes fyra villkor för självständighet,
nämligen lika antal afrikanska och europeiska ledamöter i parlamentet, upphävandet av Land Apportianment Act, avskaffandet av all rasdiskriminering och en ombildning av det konstitutionella rådet för att säkerställa, att det blev ett effektivt
instrument för författningens säkerhetsgarantier för alla raser.
Rhodesia vann vissa framgångar vid den konferens om federationens upplösning som hölls i juni I g63 i Victoria Falls genom
att Rhodesia erhöll hälften av den federala armen och så gott
som hela flygvapnet. Rhodesia blev därmed en militär maktfaktor i det centrala Afrika. Detta beslut föranledde Ghana att
begära att FN :s säkerhetsråd inkallades, eftersom Rhodesia
genom sin militära styrka utgjorde en "omedelbar och allvarlig" far~a för freden i Afrika. Den resolution som förelades säkerhetsrådet hindrades genom att England inlade sitt veto.
Senare under året antog generalförsamlingen en resolution, i
vilken den engelska regeringen uppmanades att inte ge Rhodesia självständighet, förrän landet fått en regering, som
representerade folkets majoritet. Den engelska regeringens in-
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ställning klargjordes av samväldesministern Sandys i mitten
av november inför underhuset. Regeringen var enligt Sandys
beredd att ge Rhodesia självständighet på samma villkor som
den tillämpat, när andra engelska besittningar givits självstyre.
Då Winston Field inte hade några framgångar beträffande
Rhodesias självständighet, började otålighet göra sig märkbar
inon1 Rhodesian Front och ett "Boston Tea Party" framstod
alltmer som den enda möjligheten. Otåligheten medförde en
spricka i partiet och Winston Field tvingades avgå som premiärminister efter påtryckningar från partiets högerflygel,
som representeras av de s. k. cowboys. Field efterträddes av
Ian Smith den 13 april 1964.
Den nye premiärministern blev inte inbjuden att delta i
samväldets premiärministerkonferens år I g64. Inslaget av premiärministrar från afro-asiatiska stater började ge dessa sammanträden en ny profil. FN hade ju också karrakteriserat
Rhodesia som en koloni, varför dess premiärminister inte hörde hemma bland samväldets fria stater. Vägran att inbjuda
Ian Smith orsakade känsloutbrott i Rhodesia. Man kan förstå,
att Smith i detta sammanhang räknade in de af ro-asiatiska staterna bland de vita rhodesianernas fiender. Enligt Smith har
Rhodesia tre fiender, nämligen kommunismen, de afro-asia~
tiska staterna och den panafrikanska rörelsen. De två senare
är instrument för kommunismens avsikter i Afrika. Inte minst
Julius Nyerere framställs söder om Zambezi som kommunismens handgångne man. Den vita minoriteten ser också sin
uppgift vara att kämpa för demokrati och västerländsk civilisation och mot kommunism.
I september begav sig Smith till London för överläggningar
med den engelska regeringen och ställdes då inför de problem,
som den rhodesianska regeringen skulle ställas inför i händelse
av U.D.I. En sådan åtgärd skulle betraktas som en revolt med
alla de konsekvenser detta skulle medföra. Rhodesia kunde
däremot få självstyre om en framställning därom byggde på
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allmän -samstämmighet- härom inom hela den rhodesi,anska
befolkningen. Smith var av den uppfattningen, att han kunde
räkna med stöd från majoriteten av befolkningen för sin begäran om självständighet på basis av I g6 I års författning och
försäkrade, att han skulle kunna visa att så var fallet. Sedan
Smith återvänt till Rbpdesia, meddelades att folkviljan beträf..
fande självständighet skulle kornrna till uttryck genom två
"folkomröstningar". Den ena skulle äga rum den 5 november,
då de röstberättigade på A- o"ch B-listorna skulle ge sin vilja
till känna. Den andra skulle ske i form av "indaba" med hövdingar och underhövdingar. Överläggningarna med hövding ..
arna gav till resultat, att de - ca. 6oo --'- uttryckte sitt fulla
stöd åt kravet på självständighet. Deltagandet i den andra
folkomröstningen blev påfallande lågt, endast 6 I % av- de
registrerade deltog:, varav go % röstade för självständighets ..
kravet.
Parlamentsvalet den 7 maj I965 gav Rhodesian Front 2/3
majoritet i parlamentet och därmed möjligheter för regeringen att egenmäktigt genomföra författningsförändringar. Detta
förhållande gav Smith ett starkt utgångsläge i förhandlingarna
med den engelska regeringen. Kommentarerna i Rhodesia
efter valet var, att när tobaksskörden är såld i september, slår
vi till. Och så skedde.
Det mest intressanta i de överläggningar, som fördes hösten
I965, är de fem villkor, som den engelska regeringen ställde,
för att Rhodesia skulle få självständighet. Garantier måste
först ges, att en utveckling mot majoritetsstyre skulle ske, att
inga förändringar av författningen skulle vidtas i efterhand,
att ornedelbara förbättringar av den afrikanska befolkningens
politiska status skulle genomföras, att rasdiskriminering skulle
upphöra och att hela det rhodesianska folket godtog de förutsättningar på vilka självständigheten skulle byggas. Kärnpunkten var sålunda majoritetsstyre inom överskådlig tid. Mot
bakgrund av de principer, som Rhodesian Front och Smiths

58

regering accepterar, blev U.D.I. inför dessa krav den enda
lösningen.
Från den I I november I g65 står Rhodesia åter under en
de facto-regering, som givit landet en ny författning, som
bl. a. innebär, att säkerhetsgarantierna i I g6 I års konstitution
har avlägsnats. Nedskärningar i anslagen till afrikanernas undervisning har också annonserats. Antalet internerade har
fördubblats efter den r I november, varför premiärminister
Wilson karakteriserar Rhodesia som en polisstat. Rhodesias
vitaminoritethar beslutatsig för vad de så mångagånger hotat
göra "to go it alone". Man hoppas, att när "dammet lagt sig"
efter all den uppståndelse, som självständighetsförklaringen
medfört, få hjälp av Sydafrika och Portugal i dessa tre staters
gemensamma strävanden i att befästa den vita hegemonin i
södra Afrika. En sådan utveckling är möjlig, om de sanktioner, som FN påbjudit mot Rhodesia, inte ger avsedd effekt
och tvingar Salisbury att kapitulera. Därmed skulle också debatten om sanktioner, som ett verksamt vapen mot Sydafrika,
ha kommit in i en återvändsgränd.
För Englands del måste sanktionerna lyckas. Den engelska
regeringens uttalanden att inte använda vapenmakt i Rhodesia har varit så kategoriska, att en förändrad inställning
härvidlag kan få inre politiska återverkningar. Sanktionerna
är emellertid ett tveeggat svärd, som drabbar Zambias ekonomi i kanske samma omfattning som Rhodesias. Av avgörande
betydelse torde vara, hur länge Zambia kan uthärda de ekonomiska påfrestningar, som sanktionerna mot Rhodesia medför för tredje part;*
Om sanktionerna får de resultat som avses och Salisbury
kapitulerar, uppstår en mycket intressant situation. Englands

*

Beträffande verkningarna av sanktionerna hänvisas till den undersökning, som utföres av Johan Galtung, forskningsledare vid Peace
Research Institute i Oslo. Anslag till denna undersökning har givits
av Nordiska Afrikainstitutet.
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inställning till vad som kommer att ske i Rhodesia, sedan sanktionerna gett önskat resultat, framgår av följande inlägg av
premiärminister Wilson i underhusdebatten den I o december
I965: "Vad jag sade till den rhodesianska regeringen och till
Rhodesias folk i mitt radiotal och vad jag sagt alldeles
klart och vid flera tillfällen till Mr. Nkomo och Mr.
Sithole är att vi inte kunde gå med på majoritetsstyre
på ett tidigt stadium. Jag sade, att tid måste mätas inte
efter klocka eller kalender, inte i veckor, månader eller
år utan efter uppnådda resultat och det verkliga provet
härför- sade jag mycket, mycket rättframt till Mr. Nkomo
och Mr. Sithole - kommer att bli beredvilligheten hos de
afrikanska nationalisterna att arbeta efter parlamentariska
förutsättningar och inom ramen för existerande författning,
för att de själva skall bli invalda i parlamentet antingen på Blistan eller A-listan."26 Längre fram i debatten skisserade Wilson följande två faser i Rhodesias utveckling mot självständighet under majoritetsstyre: sedan Smiths regering kapitulerat, skall Rhodesia återgå till kolonial status och under en
interimsperiod stå under direkt kolonialstyre under guvernörens ledning, därefter skall parlamentariska val ske. Detta planeringsprogram kommer säkert att utsättas för kritik. Om
Rhodesia under en tid skulle stå under direkt kolonialstyre,
kommer den engelska regeringen att få möjligheter att göra
insatser på områden, där hittills mycket litet gjorts av rhodesianska regeringar. Bland dessa insatser skall här nämnas två.
Vid en konferens, som Rhodesias kristna råd höll i augusti
I g65 i Salisbury, framhölls bl. a. att två frågor kräver särskild
uppmärksamhet, nämligen utbyggandet av gyronasieundervisningen och utbildningen av civila tjänstemän.27 Behovet av
fler gymnasier har berörts i avsnittet "Rhodesia är inte färdigt
för detta". Ett av de stora problemen för de unga afrikanska
staterna har varit bristen på civila tjänstemän. För Rhodesia
kommer detta problem att bli särskilt brännande, eftersom
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endast ett fåtal afrikaner tjänstgör i den civila förvaltningen
och då endast i lägre befattningar. Utbyggarrdet av gyronasieundervisningen öch utbildningen av civila ämbetsmän torde
böra få en sådan omfattning, att Engl;and inte ensamt kan
lösa dessa uppgifter utan hjälp från andra stater, engagerade i
u tvecklingsh j äl p.
Sir John Moffat, som tillhör missionärssläkten Moffat, har
framhållit att inget regeringssystem kan skapa en stat, som :ir
fri från motsättningar mellan raser och där samarbetet mellan
raser fungerar tillfredsställande. Detta kan endast nås utanför
den politiska strukturen i den mänskliga kontakten mellan
individer och grupper. Det initiativ, som togs av representanter för den europeiska befolkningen i Kenya och som avsåg
att en delegation skulle besöka Salisbury för att för Smiths
regering redogöra för vad det innebär att leva i en afrikansk
stat, tillhör det som pekar mot en förändrad framtid. Det rhodesianska problemet är ytterst ett mänskligt problem, som bottnar i den vita rasens nedvärdering av den afrikanska. Problemet Rhodesia får sin lösning genom respekt för de mänskliga rättigheterna och genom förvissningen om att det bara
finns en mänsklighet.
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Denna rapport har antagits av Rhodesias kristna råd, som består av
de protestantiska kyrkorna i Rhodesia. Rådet har efter U.D.I. antagit en resolution, där samtliga medlemskyrkor utom den reformerta
tar avstånd från U.D.I. och förklarar, att guvernör Gibbs representerar den lagliga regeringen och att den författning, som antagits av
Smiths regering, inte äger laga kraft. Den romersk-katolska har också
framfört kraftiga protester mot U.D.I. Kyrkorna i Rhodesia har
aldrig tidigare gjort så kraftiga uttalanden i politiska frågor utan har
många gånger visat en viss passivitet i frågor av vital betydelse för den
afrikanska befolkningen. Detta har oroat många. Nathan Shamuyarira
har i sin bok, Crisis in Africa, (London 1965, sid. 141) påpekat:
"Nio av tio nationalistledare har utbildats i missionsskolor och har
missionärerna att tacka för mycket; ändå skulle nästan alla idag säga,
att de på det hela taget inte har tillit till kyrkan." Min personliga
erfarenhet är att kyrkorna på 1950-talet - liksom den afrikanska
intelligentian - sökte tillämpa partnership-politiken. Först med förslaget om community development blev det från kyrkornas sida helt
klart, att kyrkornas målsättning för Rhodesias framtid inte sammanföll med regeringens. Från hösten 1963 har kyrkorna i allt högre grad
framfört protester mot regeringens politik mot den afrikanska befolkningen och de protestantiska kyrkorna har genom uttalandet av den
26 november 1965 fördömt U.D.I.

Följande böcker rekommenderas för studium av det rhodesianska problemet:
Philip Mason, The Birth of a Dilemma, London 1958 -behandlar
pionjärtiden.
Per Wästberg, Förbjudet område, Stockholm 1960 - behandlar den
Centralafrikanska federationen.
Patrick Keatley, The Politics of Partnership, Londoh 1963- för Rhodesias historia fram till 1962, särskild betoning på federationen.
Nathan Shamuyarira, Crisis in Rhodesia, London 1965 -behandlar
den afrikanska nationalismen.
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Problemet Rhodesia
har aktualiserats genom den ensidiga självständighetsförklaringen
den I 1 november I g65. Problemet har sin bakgrund i Rhodesias
tillkomsthistoria, dess relationer till den engelska kronan och förhållandet mellan regeringsmakt och afrikansk nationalism. Denna
skrift, som i huvuddrag ger bakgrunden till dagens krissituation, har
skrivits av prodirektor H o lger Benettsson. Författaren är afrikasekreterare i Svenska kyrkans mission sedan 1958 och tjänstgjorde under åren 1949-58 i bl.a. skoladministrationen i Bukabaområdet i
Tanganyika. Han har besökt Rhodesia I958, 1961, Ig62, 1963 och
1965. Bland hans publikationer kan nämnas en uppsats om afrikansk
världsåskådning i -den danska handboken "Ver d ens religioner".
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dokumentationsorgan för afrikanska frågor. Institutet föiifogar över
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