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Fakta om U gan da 

Självständighetsdag: 

Yta: 

Befolkning: 

Befolkningstäthet: 

Befolkningsökning: 

Huvudstad: 

statsskick: 

statschef: 

Språk: 

Religion: 

BNP per invånare och 
år: 

Export: 

Import: 

9 oktober 1962 

236 000 km2 

ca 9,5 miljoner (1969 års folkräkning), 
därav ca 8 000 europeer, 80 000 asiater 

40 invånare per km2 

ca 2,5 % per år 

Kampala (ca 80 000 invånare) 

militärt styre sedan januari 1971. 

General Idi Amin Dada 

engelskan är det officiella språket, 
medan de mest talade är luganda, iwo 
och kiswahili 

Traditionella religioner omfattas av ca 
30 % av befolkningen, vidare är ca 
30% katoliker, 30% protestanter och 
ca 1 O % muslimer 

ca 500 kronor 

kaffe, råbomull, koppar 

maskiner, transportutrustning, metal
ler, textilier 

'Viktigaste handelspart- Storbritannien, USA, Västtyskland, 
ners: Japan 

Valuta: U gandiska shilling (1 shilling motsva
rar ca 0,70 kronor) 
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Förord 

Arbetet på manuskriptet till denna bok befann sig i slut
skedet när Amin genomförde sin militärkupp i januari 1971. 

Kuppen medförde i och för sig inte, att särskilt mycket av 
det jag skrivit måste ändras. U gan da har aldrig varit något 
skolexempel på den "politiska stabilitet", som många gärna 
ser som en avgörande faktor vid värderingen av en ny afri
kansk statsbildning. Kuppen kom inte överraskande, även 
om man måste säga, att den var en smula oväntad. 

Den politiska och sociala utvecklingen i ett land som 
Uganda går djupare än till en mer eller mindre ytlig makt
kamp. Det är en utveckling på djupet, som man hoppas kan 
ge ett perspektiv på såväl U gandas framtid som på samhälls .. 
utvecklingen utanför och utöver det ugap.diska samhället, 
som jag försökt beskriva och förklara i denna skrift. Därför 
har jag försökt - i den utsträckning jag funnit det riktigt - att 
göra jämförelser med andra länder och ·samhällen. Sådana 
jämförelser kan samtidigt på ett klarare sätt visa, var U gan da 
står och vad som rör sig där. 

Skriften - som givetvis helt står för min egen räkning -
har tillkommit efter ett år vid Makerere University i Kam
pala, där jag vistades 1969/70 tack vare bidrag från Rådet 
for konflikt- och fredsforskning i Norge, Norges almenviten
skapelige forskningsråd, Nordiska samarbetskommitten för 
internationell politik, inklusive konflikt- och fredsforskning 
samt från Nordiska afrikainstitutet J ag hoppas att andra kan 
ha utbyte av de erfarenheter jag då gjorde och av den skild
ring jag ger om kanske omstridda och utan tvivel dramatiska 
faser av U gandas utveckling. 

Oslo, sommaren 1971 
H. H. 
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Inledning 

U gan da är ifråga om befollmingstal, areal ~ch utvecklings
nivå inte något betydande land. Det har inte heller tillhört 
de länder som man av andra orsaker "lägger märke till". 
Samtidshistorien och den politiska kommentarverksamheten 
har avsevärt mer sysslat med grannländer som Tanzania och 
Kenya, för att inte tala om l(ongo-Kinshasa eller som det 
numera heter, Za1re. 

Men U ganda är någonting mer än det område, som upp
täcktsresande ~'fann" vid Nilens källor, någonting mer än 
det område, där missionärerna fann ovanligt goda markna
der, så goda, att U gan da blev det första land i Afrika, som 
fick mottaga ett påvebesök, sommaren 1969. 

Det har en historia - kolonial och förkolonial - som på 
många sätt är särpräglad och därför intressant.. I jämförelse 
med andra u-länder och kolonier blev U gan da inte alltför 
svårt hemsökt och utplundrat genom kolonialismen. Men 
kolonialismen skapade i alla fall problem, som landet har 
att kämpa med än idag - inte minst därför att den spelade 
på inre motsättningar och spänningar och fördjupade dessa 
eller skapade dem. 

Uganda är inte ett land, som snabbt kan förväntas bli ett 
av de "nyrika'' i den tredje världen: det har (ännu) ingen 
olja och inga andra mineralförekomster, so:tn i ett nu kunde 
göra landet rikt. J ordbrukslandet U gan da måste räkna med 
att fortsätta som· en av de många småbönderna i den inter .. 
nationella hushållningen- med alla de problem detta inne
bär, men givetvis också med vissa möjligheter. 
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I något slags fågelperspektiv är U gan da på många sätt ett 
sympatiskt möte. Inga stora, mer eller mindre prestigebetoo 
nade anläggningar, inga utpräglat europeiska eller av euroa 
peisk stadsbebyggelse präglade trakter såsom i Kenyas Nai
robi, men vänliga människor och ett gott ldimat. T~r man 
Iandet i närmare betraktande, träder emellertid likheterna 
med andra fattiga länder och samhällen mer i dagen än 
olikheterna, detta även om utomstående på många sätt ser 
tingen efter bestämda förutsättningar och kanske inte så, som 
ugandiern betraktar dem. 
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Före koloniseringen 

U ganda utgjorde inte någon enhet, varken etniskt, kulturellt, 
ekonomiskt eller politiskt, då kolonisatörerna kom på 1800-
talet. Å andra sidan kan man lugnt säga, att enheten inte blev 
större efter det att kolonialstyret blivit fast etablerat, något 
som vi skall återkomma till. 

Utgångspunkten var det afrikanska samhället, såsom det 
hade vuxit fram under många århundraden, med tonvikten 
på små enheter och med kontakter i varierande grad mellan 
dessa. Det fanns starka band mellan dessa småsamhällen. 
Detta gällde framförallt området i söder, befolkat av bantu= 
grupper. Här kunde man sedan länge tala om en gemensam 
kulturgrupp, baserad på etnisk samhörighet. Geografiska 
betingelser avgränsade denna grupp ganska bestämt från 
bantufolk i söder och väster och hänvisade den till området 
mellan sjöarna och bergen. Politiskt var småsamhällena i 
bantugruppen samlade i ganska stora enheter, kungadömen, 
med rötter långt tillbaka i tiden, även om de i fråga om ålder, 
makt och utbredning inte på något vis kunde jämföras med de 
egyptiska, sudanesiska eller västafrikanska kungadömena. 

Norrut, mellan Nilen och 'sudanesernas land, finner vi de 
nilotiska och nilo-hamitiska folkgrupperna, vilka idag befol
kar stora delar av öst= och Nordöstafrika. Det fanns säkert 
åtskilligt som dessa grupper hade gemensamt, men det kan 
inte jämföras med den samhörighet, som rådde n1ellan bantu
folken. 

Ytligt betraktat kan man tala om en betydelsefull skillnad 
mellan norr och söder. Den är inte bara av etnisk och språk .. 
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lig art. Väl så viktig är själva samhällsformen och de stora 
skiljaktigheter!t man finner i denna. Medan bantustaterna i 
söder, som man med rätta kan kalla för kungadömen!t var 
hierarkiska och i viss mån feodala med utpräglade skillnader 
mellan styrande och styrda, var samhällena i norr mer seg= 
mentära, dvs. utmärktes av en bättre fördelning och större 
jämlikhet i fråga om social ställning och makt. Besluten 
träffades genom kollektiva överläggningar mellan alla vuxna 
män. 

Beträffande näringslivet, själva den ekonorniska basen, 
rådde däremot tämligen stor likhet mellan norr och söder. 
Om man bortser från de i övervägande grad nomadiserande 
folken i nordöst, så kännetecknades båda områdena av åker
bruk och boskapsskötset även om det i detta avseende före= 
låg vissa lokala olikheter. Rätten till innehav av jord var i 
stort sett kollektiv på bägge hållen. 

Mellan grupperna och samhällena i söder rådde livliga 
kontakter, likaså fast i mindre utsträckning, mellan dem som 
bodde i norr. Däremot fanns det få eller inga förbindelser 
mellan landets norra och södra huvuddelar, fram till dess att 
kolonisatörerna hade etablerat sig. En viss kontakt fanns 
givetvis, men Nilen bildade ett naturligt hinder. Grupperna 
i norr kände större samhörighet med och hade sin uppmärk = 
samhet riktad mot vad som nu är södra Sudan och västra 
Kenya. Bantufolken åter mot nuvarande norra Tanzania, 
Ruanda, Burundi och västra Zaire. 

Sk:illnaden mellan norr och söder, mellan niloter och 
bantu, bör dock inte överdrivas, även om den spelar en viss 
roll i modern ugandisk politik. Inom dessa stora folkgrupper, 
ja t.o.m. inom de högt strukturerade bantukungarikena fanns 
det konflikter, soni ibland ledde till ''inbördeskrig''. Det 
gällde t.ex. successionskrigen, då kungasöner stred om rätten 
att ärva kungamakten. Dessa krig ledde ofta till att stater 
delades upp eller utvidgades genom allianser eller erövringar. 
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Under några hundra år fram till början av 1800-talet var, 
Chwezi-staten med säte i det dåvarande Bunyoro utmed 
Albertsjön den dominerande inom bantuområdena. Den för
vandlades sedermera till konungariket Bunyoro, som fram 
till nämnda tidpunkt kontrollerade grannrikena Toro och 
Buganda, mesta tiden också Ankole. Från den tiden började 
dock maktfördelningen ändras till Bunyoros nackdel. Fram
förallt var det Buganda som hade framgångar, det området 
hade tidigare utgjort en del av konungariket Bunyoro 
(-Kitara) och omfattade ganda-stammar, den största stam
men i nuvarande U ganda. 

Utvecldingen i norr under samma tid är mindre känd. 
Folkvandringar från Sudan i norr var en bidragande orsak 
till konflikten mellan acholi och langa, då acholistammen i 
norr (niloter) alltifrån 1600-talet utvandrat till langostam
mens (nilo-hamiter) område. Denna emigration ledde också 
till att den sudanesiska folkgruppen etablerade sig i nordväst, 
på N ilens västra sida, och inom det nuvarande U ganda. 
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Koloniseringen 

Kolonialstyrelsen varade omkring sjuttio år. I historiskt 
perspektiv är detta inte någon lång period. Den var emellertid 
lång nog för att sätta sin prägel på området och samhällenall 
även om denna prägling av flera orsaker blev svagare i inlan= 
det U gan da än i kustområdena Kenya och Tanzania. 

Men vad var egentligen kolonialstyrelsen - eller vem var 
det? Att det rörde sig om en extern kolonisering, etablering 
av en europeisk styrelse, är en känd sak. Men samtidigt upp
levde Uganda-området, genom upprättandet av Bugandas 
dominans inom området, något av vad som med en träffande 
beteckning kallats intern kolonisering. Den yttre och den inre 
koloniseringen sammanföll delvis, delvis stod de i strid med 
varandra. Samspelet mellan de båda koloniseringsformerna 
har haft betydelsefulla konsekvenser för dagens U gan da. Det 
är viktigt att lägga märke till detta, inte för att reducera verk
ningarna, inte minst de negativa, av den yttre koloniseringen, 
utan för att få det rätta perspektivet på det som skett. 

Då europeerna kom och efter hand infiltrerade området 
under en fyrtioårsperiod, skedde begynnelsen i Buganda. 
Kabakas, gandakungens!l rike hade börjat upprätta sin domi
nans med hjälp av en effektiv byråkrati, en växande arme 
och en ökande handel. Buganda blev ett viktigt mål, ja beträf
fande de inre delarna av Östafrika, ett huvudmål för euro
peiska ekonomiska imperiebyggare och deras asiatiska 
"hantlangare". Man kan tryggt säga, att en av huvudorsaker= 
na till detta var, att dessa herrar "kände igen sig" i det mo
narkiska, byråkratiska och feodala Buganda-samhället Det 
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gällde såväl missionärer som s.k. upptäcktsresande och köp
män. 

Det utvecklade sig snabbt ett slags resonemangsparti mellan 
kabakan och europeerna. De senare levererade varor som 
kabakan var intresserad av, såväl av andligt som materiellt 
slag. Missionärerna, först protestanterna och sedan kato
likerna, fick tillfälle att slå sig ner i de centrala delarna av 
Uganda: periferin, landsbygden, ville kabakan själv ha kon
trollen över. Handelsmännen fick också goda villkor. 

Kabakan kunde å sin sida erbjuda europeerna ett effektivt 
samhällsmaskineri att sprida sina varor med. Men maskine
riet kunde fungera utmärkt även bortom gandasamhället. 
Detta blev särskilt tydligt, då den europeiska kapplöpningen 
efter kolonier på allvar nådde Afrika, och kontinenten skulle 
delas upp. Fördraget med kabakan blev då ett utmärkt 
språngbräde för imperialismen, som i denna del av Afrika 
togs omhand av britterna. 

I kapplöpningen med Frankrike och Tyskland hade brit
terna två tydliga intressen i detta område, både i och utanför 
Buganda. Där fanns Nilens källor, och landet var därmed en 
nyckel till kontrollen av Sudan och Egypten. Dessutom hade 
området visat en enastående mottaglighet för kristen mission, 
och kapplöpningen mellan protestanter och katoliker tog 
sådan fart, att även den gick bortom Bugandas område. Den
na tävling gällde ju inte bara trosfränder utan de möjligheter 
till politisk kontroll, som religiös tro för med sig. Politiskt 
och strategiskt gällde det för britterna att hålla fransmännen 
borta och att hindra dem från att få fotfäste vid Nilens källor. 
Något mindre brännande var behovet att hindra tyskarna 
från att överta kontrollen över handeln från de baser de upp
rättat i sydöst (Tanganyika). Och behovet att sätta en damm 
för ''den muhammedanska faran" hade trätt i dagen genom 
.muslimsk mission, framförallt i Bunyoro ~ 

Bugandas gamla kamp med Bunyoro om makten i bantu .. 

17 
2- Uganda 



området sammanföll nu i det stora hela med britternas kon a 

flikt med sina europeiska medtävlare. Grunden var därmed 
lagd för samarbete. Britternas "agent" i Buganda vid denna 
tid var lmperial British East African Company och dess_ 
ledare Frederick Lugard. Denne utnyttjade konflikten mellan 
Buganda och Bunyoro genom att skaffa vapen åt Buganda. · 
Ar 1894 anförde brittiska officerare en Buganda-arme, vilken 
besegrade Bunyoro. Lugard skaffade sig kontrollen över 
T oro och Ankole genom att spela på delvis helt konstruerade 
motsättningar till Brtnyoro, speciellt på den "muhammedans= 
ka faran". Till sist skaffade han sig fotfäste i Buganda genom 
att spela ut protestanterna, som räknade en stor del av Bu
gandas överldass till sig, mot katolikerna och kabakan. 

Lugards skickliga manipulationer lade grunden till det 
brittiska herraväldet i området. Protektoratet Uganda blev 
ett faktum år 1894 och detta omfattade efter några få år 
större delen av bantuområdena. Protektoratet kom att utgöra 
ett administrativt system, uppdelat i zoner med Buganda. som 
centrum och med de andra enheterna i mindre förmånliga 
positioner ute i periferin. 

Medan britterna och Buganda i samverkan styrde Bunyoro 
direkt, som en koloni inom kolonin, så valde de penetrerings
metoden och ett mer indirekt styrelsesätt beträffande andra 
områden, t.ex. Ankole, Toro, Busoga, som behållit sina 
kungadömen. Sedermera kom detta också att gälla Kigezi. 

Områdena i norr blev liggande utanför kapplöpningen om 
kolonierna, eftersom kontrollen över dem inte blev nöd~ 
vändig för att säkra Nilens källor. Britterna ingick visser
ligen en del oklara avtal med tyskarna, varigenom dessa kom 
i besittning av områdena söder om Victoriasjön, medan 
fransmännen å andra sidan blev utdrivna ur Östafrika efter 
att ha lidit nederlag mot britterna i den militära och politiska 
uppgörelsen om Sudan och Egypten. 

Under 1910-talet började koloniseringen av dessa om .. 
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råden. Britterna satte sig fast, delvis under hårt motstånd 
från lango, acholi och aZur. Till en början försökte de tillämpa 
lokala styrelseformer men föll snart tillbaka på buganda
modellen. Lango, som i själva verket var tämligen demokra
tiska, var för okända och okontrollerbara för kolonisatörer
na. Dessa visste emellertid vad bugandamodellen innebar, 
och att den skulle ge dem möjlighet att utöva kontroll, base
rad som. den var på auktoritära styrelseformer genom höv
dingarnas makt, och något som man med en europeisk paral
lell kanske kunde kalla länsherrestyrelse (genom saza-admi
nistrationen, som omfattade ett ganska stort område och 
framförallt praktiserades i söder). 

F ör att kunna inplantera bugandamodellen i de segmentära 
samhällena i norr, och icke minst för att upprätthålla den, 
använde sig britterna av baganda *. Detta skapade ett starkt 
missnöje hos de lokala befolkningsgrupperna, ett missnöje,_ 
som med tiden har vuxit och bildat grundvalen för motsätt~ 
ningen mellan baganda och "de andra" intill den dag som är. 
Centrala Native Councils upprättades i flera av områdena i 
norr för att kanalisera lokal "självstyrelse". På detta vis 
inplanterat utifrån och ovanifrån fann dock detta främmande 
element dålig grogrund och blev i stort sett bara en fasad 
utan innehåll. 

Men bidrog ändå inte britternas koloniseringspolitik till 
att skapa större enhet i området? Svaret är förmodligen nej. 
För det första eftersom Bugandas gynnade ställning och dess 
medverkan (dels av eget intresse, dels som agenter för brit
terna) i det vi kallat den inre kolonisationen måste skapa kon
flikter med de mindre gynnade eller direkt utplundrade 
befolkningsgrupperna. Med denna utgångspunkt kunde bu
gandamodellen omöjligen skapa någon egentlig enhet eller 
enhetlighet. Till detta kom alltså att den var ett fullständigt 

* Pluralis av ganda: alla beteckningar på bantustammar får i plu
ralis prefixet ba-
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främmande eletnent utanför Buganda, framförallt i norr. 
För det andra bidrog britternas administrationssystem mer 

till att splittra än till att ena. Lloyd Fallers* antar, att det 
inom bantuområdena. i söder fanns gemensamma politiska 
institutioner, men att det med tiden utkristalliserade sig sepa= 
rata politiska enheter. Dessa skiftade emellertid, de kom och 
gick, och gränserna mellan dem var, som vi redan framhållit, 
flytande. Utgår man från detta kan man slå fast, att britternas 
upprättande av districts som separata etniska enheter bidrog 
till att öka de etniska olikheterna, inte . till att minska dem 
som man ofta menat. Denna etablering ledde nämligen till 
stabila enheter, som var fasta både i fråga om struktur och 
omfattning. stabiliteten skapade partikularism och separa
tism, där det tidigare rått kosmopolitism och samhörighet. 
stabiliteten skapade en lag-och-ordnings-fred, som passade 
kolonisatörerna väl, men som också skapade en latent mot
sättning mellan de afrikanska folkgrupperna - under kolo
nialadministrationens lugna yta. 

Den yttre koloniseringen: europeerna och asiaterna 

För Rhodesias och Kenyas del var det ett väsentligt drag i 
den yttre koloniseringen att ett relativt stort antal icke-afrika
ner etablerade sig i dominerande ställningar och områden. 
De övertog kontrollen över jorden, över kommunikations
nätet, över samhällslivet i dess helhet. I mycket stor utsträck
ning gick detta direkt ut över afrikanerna, vilka inte bara 
trängdes bort från sina jordområden, såsom kik:uyerna i 
Kenya, utan också utplundrades och undertrycktes på många 
andra sätt. Kolonialadministrationen drevs inte bara helt och 
hållet av utan också för utlänningarna. 

Uganda berördes inte på långt när i samma utsträckning 
eller på samma sätt som grannen Kenya av denna nybyggar-

* Lloyd A. Fallers, Bantu Bureaucracy, (Chicago, University of 
Chicago Press, 1965). 
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invandring. Det finns väl många förklarip.gar till detta, men" 
det är intressant att lägga märke till att en av dem var kolo .. 
nialstyrelsens nybyggarpolitik eller bristen på sådan. 

Trycket från personer, som antingen redan hade etablerat 
sig i Kenya eller som önskade lämna Storbritannien för att 
slå sig ned i U gan da, var starkt. De fick stöd inom vissa delar 
av kolonialadministrationen, men rönte motstånd inom . 
andra. I viss mån var det väl rena tillfälligheter, som gjorde 
att detta tryck, som pågick periodvis ungefär från sekelskiftet 
och in på 20-talet, inte ledde till resultat. Vid ett tillfälle före
låg det planer på att ta 85 % av all jord i Bunyoro, Toro, 
Ankole och Busoga och ge den till nybyggarna. Men denna 
plan fick inte stöd i London. Och då världskrisen kom på 
20-talet, och depressionen fick negativa verkningar också på 
nybyggarnas exportinriktade jordbruk, försvann trycket mot 
Uganda. Endast några få slog sig ner och stannade kvar. 
Antalet var emellertid lägre än motsvarande för Tanganyika* 
och kan inte jämföras med Kenyas. 

Inom andra områden av samhällslivet, särskilt inom han .. 
deln och inom förädlings- och serviceverksamheten, var det 
inget problem för utlänningarna att etablera sig och skaffa 
sig monopol på verksamheten. Som redan antytts fanns det 
affärsmän på platsen, redan innan protektoratet upprättades. 
Och ända från början var det asiaterna som fick hand om 
praktiskt taget all handel på alla nivåer, precis som i Kenya. 
Den person, som här dominerade, var Alidina Visram, som 
blivit kallad ''den östafrikanska ekonomins fader''. Hans 
firma ledde uppbyggandet av ett hanqelsnät, som så små .. 
ningom kom att praktiskt taget omfatta hela U ganda. 

Men om asiaterna fick monopol på småföretagsamheten, 
så var det europeerna och självklart i första hand britterna, 

* Tanganyika är fastlandsdelen av det nuvarande Tanzania, som 
upprättades år 1964 genom unionen med Zanzibar, som under kolo
nialstyrelsen var en separat enhet (sultanat). 
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som kontrollerade storfinansen. Brittiska banker, industri= 
män och politiker opererade här i samarbete med den kolo
niala administrationen, i stor utsträckning från dess bas i 
Nairobi. Denna stad blev inte bara centrum för kronkolonin 
Kenya utan ett ekonomiskt centrum för hela Östafrika. Ut
ländska investerare slog sig ner här med kapital och kontor. 
I U gan da upprättades dotterbolag, och därefter i Tanganyika, 
sedan britterna "fått" detta land av tyskarna. Den typiska 
strukturen blev med andra ord "X East Africa Co (Ltd), 
Nairobi''. 

Nu fick U g anda efter hand en "alternativ struktur", och det 
blev asiatiska finansmän med intressen också utanför Afrika, 
som stod för denna! De två mest kända företagen här var de 
två M:n- Mehta och Madhvani. De intog en central plats 
i det ekonomiska livet i U ganda-protektoratet och kunde 
efter hand etablera sig med sin verksamhet i Kenya och Tan
ganyika. Madhvani-gruppen ensam svarade i mitten av 60-
talet för omkring 10 procent av Ugandas bruttonational
produkt. Båda dessa grupper koncentrerade sig på förädlings
industri inom jordbrukssektorn med sikte på export (te, 
socker, kaffe, etc.), men Madhvani har på senare tid också 
satsat mycket på annan industri. 

Buganda ocb den inre koloniseringen 

Som redan framhållits var Buganda den del av U ganda
protektoratet, som mer än de andra styrde sig själv. Den 
avgörande makten låg emellertid hos britterna. Detta var 
redan före 1900 ett faktum som med varierande kraft upp
rätthölls under hela kolonialtiden. 

Bugandas speciella ställning fastslogs i och med det s.k. 
Buganda-avtalet av år 1900. Här gav britterna formellt 
Buganda en vidsträckt självstyrelse inom Uganda-protekto
ratet. Samtidigt införde de en jordreform, som skulle ge 
protektoratet ett mer produktivt system av jordinnehav, vilket 
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i sin tur skulle lämna ökade exportintäkter. De sociala och 
politiska konsekvenserna av reformen fick emellertid större' 
betydelse därigenom att den fördjupade och förstärkte de 
feodala dragen i bugandasamhället 

Reformen gav · nämligen äganderätten till hälften av all 
jord till kabakan, till hans familj, till ministrarna och till mer 
än tretusen andra medlemmar av gandaeliten. Samtidigt 
stärktes gandabyråkratin, och en skatt infördes (den s.k. 
hyddskatten). Följden av detta blev·, att en vanlig enkel 
muganda* ofta fick betala dubbel skatt (eftersom det gamla 
skattesystemet med skatt direkt till kabakan bibehölls, trots 
britternas nya system), och att många miste sin åkerlapp och 
blev jordbruksarbetare. Det blev därför eliten eller överklas .. 
sen i Buganda som vann på den nya ordningen. För de många 
småbönderna betydde den bara, att tillståndet än mer förvär
rades. För kabakan innebar reformen och i stort sett hela den 
utveckling som nu ägde rum, att hans politiska makt reduce
rades. Den hade ju också varit ovanligt stor. Fallers fram
håller, att endast få afrikanska kungadömen gav kungen en 
mer absolut makt än Buganda under 1800-talet. Den sociala 
rörlighet som existerade, var helt beroende av kabakans 
nåde. Nu blev det fler, som höll den u.nder kontroll: nämligen 
överklassen och den indirekta kolonialstyrelsen. 

Självstyrelsen bidrog inte bara till att stärka Bugandas 
ställning gentemot de andra områdena inow protektoratet. 
Den blev också i stor utsträckning ett vapen· mot den brit
tiska överstyrelsen, vilken i detta sammanhang kommer in 
under den ofta brukade beteckningen indirect rule. Det var 
framförallt gandaaristokratin, som gjorde bruk av detta 
vapen genom parlamentet, lukiiko, som under större delen 
av kolonialtiden blev britternas viktigaste motspelare. 

Bugandas gynnade ställning låg självklart inte bara på det 

* singularis a v g anda. 
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politiska planet. ·Den förde med sig utbildningsmöjligheter, 
införande av moderna produktionsmetoder inom jordbruket, 
ökning av servicesektorn och av den industriella verksam
heten, vilken i stor utsträckning förlades till Buganda, och 
som gav baganda möjligheter att etablera sig som medelklass, 
lönearbetare, osv. Baganda var helt dominerande bland de 
afrikaner, som efter hand kom in i den centrala administra~ 
tionen. Ännu för några år sedan utgjorde de mer än hälften 
av de anställda. Gynnandet av Buganda inom utbildnings
sektorn ökade proportionellt med ökad bildningsnivå. Majo
riteten av studenterna vid Makerere College, som upprättades 
år 1924, har utgjorts av baganda. Ett annat uttryck för sociala 
orättvisor får vi av den översikt över inkomstfördelningen, 
som upprättades av W. W. Elkan*. Av denna framgår, att 
strax efter andra världskriget var genomsnittsinkomsten för 
en familj i l(igezi i sydväst bara en tiondel av genomsnitts
inkomsten i Buganda, medan den hos Acholi i norr var om
kring en fjärdedel.** 

Fram till självständighetsåret 1962 utjämnades dessa olik
heter i någon mån, först och främst genom att protektoratets 
ytterområden drogs in i kolonisatörernas ekonomi och i ut
byte mot den insats man gjorde i den exportinriktade produk= 
tionen fick man lönearbete öch vissa sociala förmåner. så
dana sociala skevheter som de söm fanns inom protektoratet 
led~r inte med nödvändighet till att den ena parten, den 
starka, kommer att dominera över den andra, den svaga, -

* W. W. Elkan, "Regional Disparities of Income and Taxation in 
U ganda", artikel, framlagd på en konferens, arrangerad av The East 
African Institute of Social Research i Moshi 1957. 
** Utöver detta kommer orättvisorna i skattesystemet. Elkan visar, 
att den direkta skatten på inkomst vid samma tidpunkt var 7 % i 
Buganda, 10 % i Acholi och he~a 25 % i Kigezi. Ett sådant system 
är inte bara baserat på olikheter, det är i högsta grad ett system för 
utplundring- ~et mest utpräglade draget hos den inre koloniseringen 
under modem tid. 
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centrum över periferi. Men som vi sett var dominansen det 
förhärskande draget i den ledning Buganda utövade. Dess-' 
utom utvecklades de facto detta dominansförhållande än, 
mera genom att baganda deltog i koloniseringen av områdena 
i norr. Under dessa förhållanden kom Bugandas sociala, eko
nomiska och politiska företräde att fördjupas och befästas. 

Det rör sig inte om "stamkonflikf' eller "tribalism": om 
en 'psykologisk', 'primitiv' konflikt, bantu mot niloter. Kon
flikten hade först och främst sociala, ekonomiska och politis
ka orsaker. Rent politiskt sett var motsättningen kanske hår= 
dast mellan Buganda och Bunyoro - mellan två bantugrup
per. Den förstnämnda hade upprättat direkt styrelse över de 
delar den 1894 hade erövrat från den sistnämnda. Detta ska
pade ett öppet missnöje bland banyoro, som emellertid först 
efter befrielsen utlöstes i konflikten om de s.k. lost counties. 
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Nationalism och antikolonialism 

Den antikolonialistiska våg, som sköljde över större delen av 
Afrika i slutet av 50~ talet nådde Uganda relativt sent och med 
reducerad kraft. I verkligheten var den nationalistiska rörel= 
sen i U gan da inte någon antikolonial kamprörelse som den 
i Ghana eller grannlandet Kenya. Faktiskt var det i Uganda 
inte en fråga om protektoratet skulle bli en politisk enhet, 
oberoende av Storbritannien, utan vad slags enhet det skulle 
bli. Ä ven om man inte bör bagatellisera den, så var anti~ 
kolonialismen en faktor av mindre betydelse i den nationa .. 
listiska rörelsen än kampen mellan vad man kunde kalla 
maxinationalism (inställd på hela Uganda) och mininationa
lism (det vill säga Buganda-nationalism). 

Såväl antikolonialismen som kampen mellan den stora och 
den lilla nationalismen kan ledas tillbaka till den politiska 
striden om Buganda. skiljelinjerna och motiven i denna 
kamp träder inte alltför klart i dagen. Men man kan peka på 
vissa huvuddrag. 

Bugandas gynnade ställning var en välkänd och fast etab
lerad faktor. Den hade inte bara genom expansion}sm lett till 
dominans över "de andra". Den hade också med tiden skapat 
en stark känsla av avstånd till och överlägsenhet gentemot de 
andra. Detta avsatte sig som en ganska utbredd separatism 
- attityden '' Buganda åt sig självt". Denna separatism fick 
till konsekvens ett visst motsatsförhållande till kolonialsty= 
relsen. Man konkurrerade inte bara om makt och myndighet 
över Buganda-området och baganda. Bugandas önskan att 
upprätthålla och helst utvidga sitt "halva oberoende" sam-
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manföll allt mindre med kolonialstyreisens uppfattning om , 
hur protektoratet skulle styras och i slutfasen inte minst om 
hur övergången till en självständig politisk enhet skulle äga 
rum. 

Men Bugandas rättigheter var i realiteten rättigheter för 
eliten, för de traditionella härskarna. Med den växande mo
derniseringen av gandafolket utvecklades det ett slags kontra~ 
elit av utbildat folk i medelklass- eller övre medelklasskiktet 
Det var i opposition mot härskarklassens, dvs. Lukiios, gyn
nade maktposition men också mot den trängre Buganda
nationalismen. 

Under senare delen av 40-talet fanns det alltså tre spelare· 
på arenan. Vid den tiden kom det till spridda upplopp i 
Buganda, riktade först och främst mot. traditionalisternas 
makt, men också mot britterna. Den direkta orsaken var miss
nöjet med Lukiios motstånd mot att namasole, kabakans 
änka, skulle få uppfylla sin önskan att ingå nytt gifte. Kungen 
och hans familj åtnjöt en popularitet, som gick över all poli
tisk och social strid. Antirojalismen hade ingen god grogrund. 
Men då kunde man desto häftigare angripa resten av över
klassen, och detta desto mer som det långa tider rådde en 
klar motsättning mellan denna och kabakan. Följaktligen 
fanns det också en fjärde aktör i Buganda-politiken, en som 

· ännu drev spelet med kraft men inte alltid med skicklighet: 
kabakan. 

I början av 50-talet kände Buganda-eliten, att dess makt= 
ställning, som den hade lyckats stärka under andra världs= 
kriget, på allvar hotades. Dels fanns det en tendens till större 
regional jämlikhet och försvagning av Bugandas ställning 
inom U ganda Legislative Council, som var ett slags kvasi
parlamentariskt organ för kolonister och en växande mino
ritet av afrikaner. Dessutom förelåg det planer på att bygga 
ut samarbetsorganen mellan de tre östafrikanska territorier
na, East A frican Common Services Organisation, till en poli~ 
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tisk federation. Och till sist hade frågan om självständighet 
för U gan da blivit ställd i och med att det brittiskstyrda Sudan, 
grannlandet i norr, var på väg att vinna sin. 

För Buganda=eliten var allt detta nya en farosignal, och 
de gick till motanfall. Britterna svarade med att deportera 
kabakan till England. Effekten av detta blev motsatsen till 
vad britterna kanske väntat. Deportationen samlade Buganda 
bakom kabakan och kraven på att han skulle få komma till
baka, den försvagade stornationalisterna och kontraeliten i 
Buganda, som just hade bildat det första politiska partiet, 
U g anda National Congress, och förstärkte i lika mån 
Buganda-nationalismen och separatismen. Men den åstad
kom också en ny vändning i striden mellan de båda natioa 
nalistriktningarna. Den samlade praktiskt taget hela denna· 
tionalistiska rörelsen i Uganda i en antikolonialistisk känslo= 
våg, som utmynnade i kravet på att kabakan skulle komma 
tillbaka. Kravet infriades efter mindre än två år, och den nya 
nationalistiska enheten blev inte mycket äldre den heller. 

Under tiden fram till 1960 bildades i Uganda ett dussin 
afrikanska partier jämte ett asiatiskt. De flesta organiserades 
i anslutning till Legislative Council. Det var små partier, ofta 
snävt begränsade till en region eller ett distrikt, o~h uppbygg
da kring en ledare. De flesta hade stornationalismen på proa 
grammet och några utvecklade en klar front mot Buganda= 
styrelsen. Två mindre partier reste den separatistiska fanan. 
Ytterligare några hade sin verksamhetsbas bland kontra= 
eliten i Buganda men skaffade sig anhängare också utanför 
Bugandas gränser. Dessutom kom det nu också fram poli= 
tiska rörelser i andra delar av Uganda, som därigenom på 
allvar drogs in i nationaliströrelsen och det politiska livet. 

Efter diverse splittringar och sammanslagningar och genom 
att en del "partier" dog ut, återstod i Uganda år 1961 två 
rikspartier: Demoeratic Party (DP) och U ganda People' s 
Congress (UPC). Landet fick nu inre självstyrelse efter ett 
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landsomfattande val, som gav DP majoritet. DP:s seger blev 
möjlig genom att lukiiko bojkottade valet och fick hela 97 
procent av de röstberättigade i Buganda att följa bojkott
parollen. Detta visade klart kabakans och lukiikos makt över 
baganda. Det antiseparatistiska DP fick bara 3 procent av 
väljarna i Buganda med sig, men det var nog för att kunna få 
regeringsmakten. 

Skillnad~n mellan de två partierna låg inte i första hand 
på det politiska planet. Båda var stornationalistiska och mot
satte sig Bugandas speciella rättigheter. Ingetdera hade något 
program för en ekonomisk politik, som pekade åt något be
stämt håll. Olikheten låg mer i den rekryteringsbas partierna 
hade eller sökte skaffa sig. DP:s bas och dess ledare var inte 
bara den bugandesiska kontraeliten utan också katolikerna 
i Buganda och efter hand över hela landet. Protestantismen 
var i hög grad de etablerades religion, icke minst i Buganda. 
UPC: s bas var mer utspridd, men det fanns ett starkt inslag 
av protestanter och muslimer, och ledarskapet var baserat på 
en allians mellan politiker och fackföreningsledare. Något 
fäste i Buganda hade UPC däremot icke. 

Självständigheten: kupp eller kohandel? 

Det var som nämnts inte något stort problem att uppnå själv
ständighet. Problemet var, hur. Buganda skulle kunna godQ 
taga den nya situationen, eller rättare sagt, vilket slags situa
tion Buganda-ledarna skulle kunna godtaga. 

Den 31 december 1960 utfärdade Mengo, BugandaQledar
nas högkvarter, en förklaring om att nu var Buganda en 
självständig stat. Förklaringen sändes till Vatikanen, ärke
biskopen av Canterbury och FN. Ingen tog den på allvar 
och den glömdes snart eftersom Buganda ingenting gjorde 
för att följa upp den. Men som uttryck för ledarnas mot
vilja mot att gå med· på någon ny politisk enhet där de skulle 
bli tvungna att dela med· sig av makten, kanske överlåta den 
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till andra, var den allvarlig nog. 
Ledarna reste emellertid till London och självständighets

konferensen där, tillsammans med ledarna för DP och UPC. 
Det var i hög grad Apolo Milton Obotes förtjänst. Som ny
bliven ledare för UPC blev han nyckelmannen bakom det 
avtal, som nåddes vid och i anslutning till konferensen. l{on
stitutionellt skulle U gan da bli en federation med hög grad 
av självstyrelse för Buganda. Politiskt enades man om att 
UPC skulle hålla sig borta från Buganda och överlåta åt 
Mengo att organisera folket politiskt. Därmed skulle Mengo 
vid det förestående självständighetsvalet säkra samtliga Bu
ganciaplatser i det nya parlamentet för en koalition med 
UPC. I gengäld skulle Buganda-ledarna få platser i regeringen 
Obote, och kabakan skulle ·ett år efter självständighetsdagen 
bli vald till republiken Ugandas president. 

Det hela gick i lås. UPC fick fler röster och mandat än 
DP utanför Buganda (37 mot 24). Kabaka Yekka (KY), 
Mengopartiet, sörjde för att DP gick miste om Bugandas 
samtliga 21 mandat. Den otroliga alliansen mellan stornatio
nalister, ledda av en "nordbo", langon Obote, och Buganda
aristokraterna och deras kung var ett faktum. 

Var det en kohandel, i vilken Obote kompromissat med 
stornationalismen och låtit Buganda få sitt? Eller var det 
en kupp, som avsiktligt planlades och genomfördes från O bo
tes sida? Vad som sedermera skett ger anledning att tro mest 
på kuppteorin. Och kuppen bestod kort och gott i att Bu
ganda-ledarna blev tvingade att fortsätta maktkampen och 
ta den slutliga uppgörelsen mellan den stora och den lilla 
nationalismen inom ramen för ett självständigt och republi
kanskt Uganda. Avtalet i London fastställde i verkligheten 
bara stridens spelregler. 

Striden började snart igen, och den blev dramatisk. Dels 
rörde det sig om kompetensförhållandet mellan centralrege
ringen och Buganda-regeringen. En rad utslag i Högsta dom-
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stolen (som bestod och består av brittiska domare) gick i 
centralregeringens favör. Dels stod striden om kontrollen 
över de skatter som utkrävdes i Buganda och om Bugandas 
kontroll över sin egen budget. Också här gick tendensen i rikt
ning mot centralregeringen. Och till sist stod striden om de s.k. 
lost counties, alltså de distrikt, som Buganda på sin tid fått av 
kolonialstyrelsen för sina "tjänster'' då det hjälpte britterna 
att slå under sig resten av protektoratet. Bunyoro hade hela 
tiden krävt den1 tillbaka, och 1964 hölls det en folkomröst
ning i områdena, vilken -klart gick i Bunyoros favör. Distrik-, 
ten återgick till Bunyoro, vilket väckte våldsamma reaktio- . 
ner i Buganda. Under denna tid av dragkamp tillväxte cen
tralregeringens makt på Bugandas bekostnad. Detsamma 
skedde också genom politiska avfall. Då de sex KY-repre
sentanterna som fanns kvar gick över till DP efter utslaget 
om lost counties hade UPC redan egen majoritet i parlamen
tet, eftersom en rad parlamentsledamöter både från DP och 
KY hade gått över till UPC. 

Men det sätt på vilket Obote ökade sin makt blev sam
tidigt farligt för honom själv. En grupp Buganda-ledare såg 
nämligen en chans att inifrån erövra makten i UPC. De för
sökte organisera en massövergång till partiet i Buganda. 
Samtidigt ingick de i all tysthet en allians med vissa kretsar 
inom partiet, vilka av andra orsaker önskade störta Obote, 
inte minst av personliga ambitioner, men också på grund av 
annan mening om den utrikespolitik, som U gan da vid den 
tiden hade inlett, och som bl.a. tagit parti för upproren mot 
Tshombe i Kongo. En framträdande man i denna grupp var 
Grace l bingira, som 1964 hade erövrat posten som general
sekreterare i UPC genom att a~ldaga den sittande general
sekreteraren J oh n Kakan ge för "kommunistsympatier''. 

Obotes ledarskap hotades nu från tre håll: från Buganda, 
från Ibingira-gruppen som arbetade inom själva partiet, och 
från en ·grupp som var missnöjd med O bo tes enligt deras 
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mening alltför milda behandling av baganda, och som våld
samt opponerade mot valet av Mutesa, kabakan, till presi
dent. 

Den slutliga uppgörelsen? 

I likhet med sina två östafrikanska grannländer blev U gan da 
1964 hemsökt av de myterier av politiserande militärer som 
nu blev ett allmänt afrikanskt fenomen. Men upproret i 
U gan da rörde sig mer om soldaternas löner och om officers
kårens afrikanisering än om politisk makt. Det senare var 
dock målet för ett försök till militär intervention i slutet av 
1965 och i februari 1966. Det var inspirerat av Mengo och 
syftade till att tillsätta en regering av de "moderata" i UPC 
och av Buganda-ledare. De kaotiska förhållandena inom 
UPC under 1964 och 1965 var långt farligare och mer av
görande för resultatet av maktkampen. Så länge de varade, 
kunde. Obote inte lösa det andra stora problemet, att institu
tionalisera den ökande centraliseringen av makten och Bli
gandas minskade inflytande. Obotes motståndare försökte 
flera schackdrag. Hade dessa varit bättre koordinerade och 
genomförts med större djärvhet, skulle han säkert inte ha 
överlevat dem. I stället fick han nu än en gång tillfälle att 
visa sina ovanliga gåvor som taktiker och handlingsman. 

I februari 1966 fattade parlamentet som nu nästan bara 
bestod av UPC-folk ett beslut, som i sina konsekvenser inne
bar, att Obote var "avsatt". Beslutet fattades, medan han var 
på en rundresa i Nord-Uganda och med alla röster utom en. 
Saken gällde påståenden om att vissa officerare och politiker, 
bland dem O bo te själv, var inblandade i smuggling och för
säljning av guld från Kongo. Man beslöt att granska dessa 
påståenden närmare. 

Från detta lågvattenmärke arbetade sig Obote uppåt. Un
der loppet av fyra månader hade han genomfört vad som 
ibland har. kallats "Obotes revolution''. Granskningen av 
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guldsvindeln utfördes av opartiska domare från grannlän
derna l(enya och Tanzania i Högsta domstolen. De ankla
gade blev frikända. Ibingira och hans medarbetare inom ka
binettet blev isolerade och senare internerade. Ändringar 
gjordes i författningen, innebärande en minskning av Bu
gandas och de andra regionala regeringarnas makt. Obote 
övertog själv presidentämbetet. 

Mengo försökte nu sin revolution. Lukiiko antog en reso
lution, som krävde att centralregeringen skulle ge sig av från 
Bugandas territorium: den centrala administrationen var upp
delad på Entebbe och Kampala, vilka båda låg inom Bugan
da. Obote lät arrestera förespråkarna för resolutionen, vilket 
i sin tur framkallade våldsamma reaktioner över hela Bu
ganda och ledde till angrepp mot polis och civila tjänstemän. 
I det läget sändes en truppavdelning till kabakans slott med 
order att erövra det. Den anledning som senare föregavs gick . 
ut på att soldaterna skulle undersöka om det fanns vapen 
lagrade på slottet.* Det förelåg vid den här tiden bevis för 
att Mengo hade arbetat för--att skaffa sig en egen militär
apparat, bl.a. genom att vid två tillfällen genom Storbritan
niens High Commissioner i Kampala ha bett britterna skaffa 
vapen. Motiveringen var alltså inte alls tagen ur luften, även 
om marschen mot slottet givetvis också hade maktpolitiska 
syften. 

Resultatet blev, att slottet togs och kabakan flydde. Hur 
många som miste livet under striderna är ovisst men allt tyder 
på att rapporterna i västpressen var starkt överdrivna och 
ensidigt Obote-fientliga. Oavsett var man har sina sympatier 
rent politiskt, kan man inte bortse från att han hade en kon
stitutionellt och juridiskt giltig grund för att handla som 
han gjorde. 

* Jfr Obotes tal till UPC:s partikongress, 1968, intaget i Milton 
Obote, U g anda Revolution (Kampala: The Milton Obote Founda
tion, 1969). 
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Obotes revolution eller kanske rättare "motrevolution'' 
utgjorde den andra fasen i utvecklingen av det självständiga 
Uganda. Avtalet med Mengo om en enda stat avslutade den 
första. Den tredje fasen utmärktes i stort sett av stabilisering 
och en avvaktande hållning, medan Obote och hans med~ 
arbetare sökte konsolidera sin ställning. Först genom talet 
till Makerere-studenterna 1968, då presidenten förutsade "the 
mo ve to the left" som en ny politik för U ganda, kan man 
finna konturerna av den egentliga "Obote~revolutionen", vil
ken kom att bilda fjärde fasen i Ugandas självständighets .. 
kamp. En kamp som har varit långt hårdare efter än före 
självständigheten. 
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U gan da vrider till vänster. 

Vilken var orsaken till U gandas nya politiska kurs? Vad 
kan bidra till förståelsen av den? Vad bestod den av? 

Man kan troligen tala om två grupper av förutsättningar 
för den nya politik som inleddes med "vänstersignalen''. 
Dels är de att söka på ett politiskt plan, dels är de socialt 
eller ekonomiskt betingade och hänger samman med utveck
lingen inom det ugandiska samhället. Vi ska betrakta sådana 
möjliga förutsättningar innan vi presenterar innehållet i den 
nya politiken. 

Politiska förutsättningar 

Som vi tidigare antytt, fanns det i UPC: s hållning från bör
jan inte något klart politiskt program. Till detta fanns flera 
orsaker. Det politiska medvetandet hade inte hunnit värst 
långt. De ugandiska ledarna hade--- med undantag av Bu
ganda-ledarna som av naturliga skäl hade föga intresse av 
detta slags medvetande - inte haft så nära kontakter med 
den panafrikanska nationaliströrelsen, som de· nigerianska 
och ghanesiska eller med ledare som Kenyatta och Nyerere. 

När förutsättningarna för att skapa medvetenhet kom till 
stånd, blev det politiska arbetet så uppfyllt av den interna 
uppgörelsen om maktfördelningen att andra problem fick 
vila. Under stabiliseringsfasen hände det att de dök upp igen. 
I vilken utsträckning detta skedde efter rent interna påtryck
ningar eller om det till exempel hos Obote själv låg politiska 
program i bakgrunden är omöjligt att säga. Sannolikt fanns 
det sådana faktorer med i spelet och de medverkade med en 
del andra till en tendens till "vänstervridning''. 
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De interna påtryckningarna kom förmodligen framförallt 
från yngre tjänstemän inom byråkratin och de halvstatliga 
organisationerna och från "intelligentsian" men också från 
partihåll. Det hade först och främst på det utrikespolitiska 
planet uppstått en åtminstone till synes ideologiskt betingad 
konflikt inom ledarskiktet vid mitten av 60~talet. Denna hade 
också inrikespolitiska paralleller. Mycket grovt kunde man 
tala om en kapitalistisk, västinriktad riktning, en mer eller 
mindre doktrinärt socialistisk riktning, som i högre ·eller lägre 
grad också var vänd mot öst, samt mellan dessa en mindre' 
klart ''ideologiserad" center, som även omfattade Obote. I 
och med att den förstnämnda riktningen inneslöt ett flertal 
av dem som neutraliserades. under maktkampen 1966, fanns 
redan en grundval för en viss vänstervridning, eftersom hö= 
gerelementet hade lättat betydligt i vågskålen. 

Det förelåg också ett latent behov av en starkare politisk 
styrning av utvecklingen. Perioden till 1966 - uppgörelse
fasen -var helt präglad av maktkampen. Den femårsplan, 
som antogs 1966, W ork for Progress, var varken omfattande 
eller genomtänkt nog för att kunna användas som styrnings
instrument. Det kaos som rått i UPC hade nu avlösts av 
bättre ordning. Men partiarbetarna saknade ett fundarnent, 
utifrån vilket de kunde arbeta, när stabiliseringen skulle av
lösas av mobilisering. 

Det förelåg också ett tryck utifrån. Tanzania hade fått sin 
Arusha-förklaring och sitt socialistiska program, Kenya hade 
sitt program, som man kallade "afrikansk socialism" (men 
som inte var det). Och Zambia var likaledes ett stycke på väg. 
Ugandas ledare avvek på något vis från mängden. Uganda 
saknade profil där det satt i tomrummet mellan det socialist
orienterade Tanzania och det kapitalistdominerade Kenya. 
Hur mycket vikt som skallläggas vid denna yttre faktor kan 
väl diskuteras. Men att den spelat en roll, här och vid andra 
tillfällen, kan dock näppeligen bestridas. 
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Sociala och ekonomiska faktorer 

Jämfört med de flesta andra afrikanska länder hade Uganda 
under de första självständighetsåren upplevat en vacker till
växt av bruttonationalprodukten. Detta berodde först och 
främst på de goda exportkonjunkturerna för landets vikti
gaste exportprodukter, kaffe och bomull, tillsammans ca 
70% av exportintäkterna, samt koppar, te och socker. Åren 
1966 och 1967 betydde emellertid en stagnation i exporten 
på grund av prisfall och konkurrens på världsmarknaden, 
speciellt beträffande bomull och koppar, och den totala till
växten i ekonomin har därför under senare år blivit något 
svagare. Detta har givetvis influerat ekonomin som helhet. 
Detsamma kan sägas om devalver~ngen av det brittiska pun
det. . 

Före och under de första självständighetsåren försiggick 
en viss regional utjämning av de ekonomiska skillnaderna, 
även om detta inte skedde efter någon omfattande och med
veten plan. Däremot förelåg vissa delplaner, vilka fördes vi
dare i femårsplanen, och som avsatt konkreta resultat fram
förallt på hälso- och skolsektorri. Härvidlag har de regioner, 
som tidigare försummats, under de sista åren fått prioritet. 
Detta har bl.a. lett till att nordregionen, som ända till 1960 
bara hade en enda högre Secondary School, fick ett flertal, 
medan nybyggandet i t.ex. Buganda, som hade ett stort antal 
sådana skolor, minskades. 

Dessa åtgärder kunde emellertid inte förhindra, att Ugan
da, i likhet med de flesta afrikanska länder med nyvunnen 
formell självständighet hemsöktes av "de växande förvänt
ningarnas revolution". Antalet utexaminerade från skolorna 
hade ökat starkt, och viss arbetslöshet hade uppstått. Ett 
liknande tryck från annan nyutbildad arbetskraft och inte 
minst från okvalificerade arbetslösa har vilat allt tyngre på 
myndigheterna. Detta tryck har i tilltagande grad kommit att 
anta formen av klassmotsättning.· När man är ute och ser 
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sig om efter arbete och inkomst, faller blickarna gärna på 
dem, som äger dessa förmåner, särskilt på dem som har in q 

komster i överflöd. Uganda hade följt den allmänna tenden
sen att låta "den nya eliten" utvecklas till en överklass. Den
na tendens var väl inte så starkt utpräglad som i Kenya och 
en rad länder i Västafrika, men den fanns där. Dels var den 
resultatet av en medveten politik, som t.ex. inom jordbruks
sektorn ledde till uppkomsten av ett antal stora privata krea
tursfarmer, eller i ännu högre grad i fråga om egendom i och 
omkring bebyggelsecentra. Här fick folk med kapital och god 
ställning i samhället tämligen o begränsad möjlighet att för .. 
värva mark och skaffa sig inkomster av den. Och dels var 
denna tendens det oundvikliga resultatet av afrikaniseringen 
av de institutioner och tjänster som tidigare kontrollerats av 
kolonialstyrelsen. 

Denna utveckling hade utan tvivel ökat de ekonomiska och 
sociala skillnaderna mellan rika och fattiga, skillnader som 
dock av allt att döma var mindre än i grannlandet Kenya, 
där det starkare inslaget av europeer och asiater hade bidra .. 
git till att fördjupa dem. Missnöjet kom direkt eller indirekt 
till uttryck och kunde inte undgå Obotes och de andra ledar
nas uppmärksamhet. Ä ven om det hos en del av dessa före
låg starka personliga intressen att hålla på det etablerade och 
därför, som vi senare skall se, i realiteten reagerade mycket 
olika på dessa nya tendenser, utkristalliserade det sig så små
ningom en vilja att komma detta missnöje till mötes. Hur 
starkt detta missnöje var, och hur pass nödvändigt det var 
för ledarna att dämpa det, är svårt att säga. Man kunde emel
lertid vänta sig· att flertalet bönder med små och medelstora 
egendomar och som hade satsat på bomull under högkon
junkturen och medan självständighetsregeringen hade ned
satt exportavgiften, skulle låta höra av sig, då de vid mitten 
av 60-talet fick leveranspriset på bomull minskat med en 
fjärdedel. Regeringen _fann att den på grund av prisfallet på 
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världsmarknaden inte längre förmådde hålla det tidigare fasta 
ställda priset uppe. 

Emellertid förelåg det inte bara ''negativa" eller defensiva 
förutsättningar för det nya politiska programmet. Det fanns 
också ett visst behov av något slags ideologisk överbyggnad 
till en politik som alltjämt var under planering, men som 
också till någon del redan fanns utformad. Man kan då fram
förallt peka på den ekonomiska politiken. Redan år 1952 
upprättades U ganda Development Corporation (UDC) för 
att samordna en del utvecklingsinitiativ, speciellt inom indu
strisektorn. UDC växte till ett viktigt instrument för den 
ekonomiska politiken i U ganda. År 1966 hade det helt eller 
delvis kontroll över 4 7 företag inom olika sektorer och kunde 
mäta sig med Madhvani- och Mehta-grupperna både i fråga 
om omsättning och lönsamhet, detta trots att det i sin egen
skap av ett i huvudsak afrikanskstyrt och -orienterat storföre
tag inte lade samma vikt vid lönsamheten som de två M:en. 
År 1966 hade UDC en total omsättning av 15,5 miljoner pund, 
medan Madhvani-gruppens omsättning låg på 22 miljoner. 
UDC:s omsättning motsvarade då omkring 7 % av national
produkten. UDC blev i stor utsträckning ett företag för de 
områden i Uganda, som hade det sämre ställt. Av utom
stående har det blivit karakteriserat som det mest framgångs
rika företaget i sitt slag i något afrikanskt land. 

Samtidigt hade i Uganda utvecklats en rad s.k. parastatal 
bodies- halvstatliga företag- inom viktiga sektorer, alltifrån 
Bank of Uganda över National Insurance Corporation till 
Uganda Tea Growers Corporation. Före reformen år 1970 
fanns det sammanlagt 15 stycken. Man kan därför slå fast, 
att U ganda, redan innan reformen inleddes, hade lagt en 
grund till att själv styra sin ekonomi och sin utvecklingspoli
tik, en grund, som man nu kunde bygga vidare på. UDC och 
de halvstatliga enheterna liksom den egendomsstruktur som 
rådde på landsbygden medverkade till att en större del av 
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kapitalmängden kom under den afrikanska befolkningens för~ 
valtning, än som var fallet både i Tanzania (åtminstone före 
år 1967) och l(enya. Att förvaltningen ännu i hög grad ut~ 
övades på grundval av en privatkapitalistisk ordning, är en 
annan sak. 

Revolution ovanifrån~ ''Den vanliga människans ma~nifest'' 

I Obotes tal till Makerere-studenterna fick man en antydning 
om vad "vänstervridningen'' skulle komma att innebära. Ta
let preciserade beslut som fattats på UPC:s årliga partikon
gress i juni 1968 och som gav partistyrelsen bemyndigande 
att utarbeta en ny politisk kurs. Det var givetvis inte kongres .. 
sen so1n sådan och inte heller de lägre skikten inom partiet, 
som tog initiativet. Det var de reformvänliga, de "ideologi
serade'' i kretsen kring Obote och naturligtvis även Obote 
själv. Men kongressen kunde däremot legitimera den nya 
kursen och utifrån sett ge den skenet av att vara en revolu
tion nedifrån. 

Grundvalen för den nya politiken lades i The Common 
Man's Charter som Obote presenterade hösten 1969 och 
som antogs av extra kongressen i december. Detta manifest 
är både analytiskt och politiskt-normativt. Det är lika myc
ket en uppgörelse med det förgångna och med samtiden som 
ett program för framtiden. Det erinrar utan tvivel om A rusha
deklarationen och H urnanism i Zambia, men man kan också 
se att det är påverkat av Marx och Lenin, inte minst i den 
analytiska delen, samt av västliga liberaldemokratiska ideer.* 

Eftersom dokumentet bär så stark prägel av att vara en 
uppgörelse med det förgångna, har man påstått, att det skulle 

* De fullständiga texterna till dessa tre dokument återfinns i The 
Common Man's Charter, Government Printer, Entebbe 1970; Julius 
Nyerere: Freedom and Socialism, Oxford University Press; och B. de 
Gay Fortman (ed.) After Mulungushi (Nairobi: East African Pub~ 
lisbing House, 1969). , 
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vara ett utpräglat "antimanifest". Det tar också mycket starkt 
avstånd från feodala, profitkapitalistiska och separatistiska 
krafter - och adressen är uppenbart inte bara· Buganda. A 
andra sidan finns det minst lika mycket som kunde motivera 
en positiv uppfattning av manifestet som en uppgörelse med 
alla avvikelser från de principer, som stornationalismen mer 
eller mindre uttryckligen hade formulerat och som nu blir 
klart fastslagna. Dessa principer kan man dela upp i tre hu
vudkategorier, nationell enhet, social jämlikhet och politisk 
och ekonomisk demokrati. De socialistiska intentionerna 
kommer till uttryck, även om konkretiseringen av dem ännu 
saknas. Dock framstår enhetstanken, vad som med ett van
ligt begrepp kan sammanfattas som nation building, som ett 
huvudelement i manifestet. 

Men även om författningsändringarna 1966 och 1967 hade 
etablerat ett enda parlament och en enda regering, så åter
stod det att legitimera dessa institutioner hos alla folkgrup
per. Dessutom återstod att förverkliga det tredje elementet i 
enhetsprincipen, ·One People, One Parliament, One Govern
ment, som den var formulerad i manifestet. Enheten skall en
ligt detta uppbyggas genom en mobilisering av folket genom 
olika offentliga eller halvoffentliga organisationer eller på 
individuell bas. Partiet framställes - eller framställer sig självt 
-som en central mobilisator. Särskild vikt läggs vid att ung
domen mobiliseras för enhetstanken. 

Det är emellertid inte bara på det horisontella planet - i 
förhållandet mellan etniska grupper och regioner eller mellan 
stad och land- som denna enhetssträvan slår igenom. Också 
vertikalt, dvs. i förhållandet mellan privilegierade och under
privilegierade!> betonas den, även om den givetvis också tar 
sikte på ett egalitärt samhälle som ett mål i sig självt. Medan 
det å ena sidan slås fast, att det i första hand är ekonomiska 
faktorer, som förorsakar bristen på jämlikhet, så utpekar man 
också utbildningsnivån och t.ex. nepotismen - favoriseringen 
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av människor på grund av deras familje- och stamtillhörighet 
- som faktorer som kan komma att skapa en ny ~eodalism 
och därmed social obalans. Men också jämlikhetssträvandena 
har att göra med den horisontella dimensionen, med förhål
landet mellan regioner eller, och efter hand ännu viktigare, 
förhållandet mellan stad och land. 

Det har ju visat sig i växande grad i det moderna Afrika, 
att det råder ett fast samband mellan de båda dimensionerna: 
de fåtaliga privilegierade finns i städerna, de många under
privilegierade utspridda på landsbygden. ''Den vanliga män
niskans manifest" är först och främst skrivet för den u gan
diske bonden, som Obote vid ett tillfälle har kallat "rygg
raden i U gandas ekono,mi' '. 

Manifestet går inte mycket in i detaljer. Om demokratise
ringen sägs det, att den måste upprättas genom en starkare 
central myndighet. Den politiska och ekonomiska makten 
skallligga hos folkflertalet. Detta innebär också central kon
troll av ekonomin, eventuellt genom s.k. kollektivt ägande. 
Centralisering som förutsättning för demokrati är ingen in
konsekvens. Å andra sidan är det då en förutsättning för att 
de båda fenomenen skall kunna förenas, att centralmakten 
inte är primärt baserad på kontroll eller tvång utan på fri
villig uppslutning och på lojalitet från folkets sida. Vi är med 
andra ord tillbaka till enhetsbyggandet, såsom begreppet här 

. ovan preciserats. ... 
Manifestet innehåller också andra centrala teman, bl.a. 

om utländskt inflytande och speciellt ekonomiskt betingat 
beroende. Receptet är här mer specifiserat, nämligen natio
nalisering och genom reglering ökat sparande för att minska 
beroendet a'! kapitaltillförsel utifrån för utvecklingsändamåL 

"Den vanliga människans manifest" är på flera sätt origim 
nellt. Det 'råder knappast något tvivel om att det i första hand 
är tillkommet just för U gandas situation och behov. Den 
starka betoningen av nationell enh~t tyder på det. Å andra 
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sidan är, såsom ovan antytts, inflytelserna utifrån uppenbara. 
Jämfört med "Humanism i Zambia" står manifestet friare 
gentemot liberal-demokratiska eller humanistiska (västliga) 
ideer. Det innehåller heller ingenting av" Arusha-deklaratio
nens" klara framhållande av landsbygden och "agrarsocia
lismen'' som grunden för den nya politiken. Men sådana 
olikheter torde väl i vissa fall bara vara en fråga ·om ord eller 
hänföra sig till olikheter i stil hos dem som fört pennan vid 
avfattningen. De olikheter som finns, och som inte låter sig 
förklaras med hänvisning till olikheter i ländernas utgångs
läge och situation, kan inte skymma den ideologisktpolitiska 
samhörigheten. 
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Från principer till praxis 

. De beslut, som verkställdes" sedan manifestet antogs av parti~ 
kongressen den 18 december 1969" såg ut att peka åt rätt håll. 
Innan beslutet fattats hade förslaget om en "nationaltjänst", 
National Service" redan lanserats. Förslaget var i och för sig 
bara en bekräftelse av ett beslut som fattats tidigare i och 
med upprättandet av ett eget departement för nationaltjäns
ten. Syftet med nationaltjänsten var trefaldigt: Den skulle för 
det första medverka i nationsbyggandet genom att föra sam
man människor av olika religioner och etniska grupper i in
struktions- och arbetsläger. För det andra skulle national
tjänsten verka som pådrivare i utvecklingsarbetet ute på 
landsbygden. Dess medlemmar skulle gå in i samhällena med 
nya ideer och nytt kunnande och dels inspirera till, dels bistå 
vid utvecklingsarbetet. För det tredje skulle nationaltjänsten 
öva upp sina medlemmar till större färdigheter genom såväl 
formell som praktisk utbildning, som kunde komma dem · 
själva tillgodo. Nationaltjänsten riktades m.a.o. in mot alla 
nivåer i sa1nhället, från nationen till den enskilda människan. 
Denna riktpunkt ser vi också i den organisationsform, som 
tjänsten fick. övningsläger skulle organiseras på olika nivåer, 
från regionen till kommunen (Sub-County). Tjänstetiden dif
ferentierades med hänsyn till ålder och utbildning. 

I princip var alla medborgare i U gan da ned till fjorton års 
ålder förpliktade till nationaltjänst I praktiken har man skilt 
åldersgruppen 14-20 år från gruppen 21 år och uppåt. Och 
i verldigheten blir det naturligtvis bara ett fåtal, som kommer 
att tjänstgöra i en eller annan form. Nationaltjänsten skulle 
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vara rent civil, icke en halvmilitär organisation såsom i Tan
zania (fast med inslag av både n1ilitär och civil art i själva 
undervisningen). Då den enligt planen omfattar ungdomar 
ända ned till fjorton år, är nog syftet att också fånga upp så
dana, som inte kan få gå vidare i allmänna skolor efter grund
skolan. Nationaltjänsten blir därigenom inte bara ett supple
ment till skolväsendet i dess helhet, ett slags vuxenutbild
ningscentral, utan också ett sätt att sysselsätta befolknings
grupper, som annars kanske skulle gå arbetslösa. 

Nästa viktiga åtgärd vid förverkligandet av manifestet -
det formella införandet av enpartistaten - kom inte heller 
oförberett. Det hade varit på tal alltsedan 1964, då enparti
systemet infördes i Tanzania, och då Obote i ett tal till sina 
väljare i Lango gav en antydan om att det skulle komma. 
När det ändå inte kom till stånd förrän några dagar efter det 
manifestet hade antagits, hade detta flera orsaker. Det hade 
utan tvivel varit strid om saken inom UPC. Dessutom hade 
naturligtvis DP, som fortsatte att verka ända till 1969, pro
testerat mot planen och för sin protest funnit visst stöd både 
inom statsapparaten och ute i landet. Men mest betydde dock 
det faktum, att O bo te själv. inte var säker på att han hade 
partiet i sin hand. 

Nu blev enpartistaten formellt etablerad just vid en tid
punkt, då det verkligen var fara värt att Obote skulle förlora 
makten: ett par dagar efter det han blivit utsatt för ett mord
försök -(se sid 60). Etableringen skedde genom att en rad po~ 
litiska organisationer, från DP till solidaritetskommitten för 
Vietnam (den sistnämnda leddes av en grupp vänsterradika
ler), blev förbjudna under hänvisning tilllagen om undan
tagstillstånd. Attentatet användes dock inte som ett medel 
till att driva fram enpartistaten. Partikongressen hade några 
timmar före attentatet antagit en resolution i detta ärende 
och det var bara en tidsfråga när enpartistaten skulle vara 
ett faktum. Det kan inte råda något tvivel om att UPC vid 
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denna tidpunkt hade en klart starkare ställning än opposi= 
tianspartiet DP. UPC kontrollerade alla regionala och lokala 
styrelser efter sin seger vid de lokala valen år 1964. DP:s 
underlag hade blivit mycket försvagat genom att en rad par= 
lamentsledamöter hade övergått till UPC. Att övergången i 
stor utsträckning skett av den anledningen, att dessa med= 
lemmar önskade inhösta förmåner genom att vara ''inne'' 
hos det parti, som hade makten råder inte något tvivel om. 
Faktum är att DP hade bara sex parlamentsledamöter och 
en·partiapparat som var betydligt svagare än UPC:s. Etable
ringen av en enpartistat var ·därför en formalisering av ett 
förhållande som redan var ett faktum. 

En tredje grupp av beslut i mobiliseringsarbetet kom i 
Obotes tal till parlamentet i april 1970. Dessa beslut gällde 
först och främst dem som var anställda i offentlig tjänst. För 
det första utsträcktes beteckningen offentliga institutioner till 
att omfatta de halvstatliga organen liksom alla de företag, i 
vilka staten hade minst 51% av aktierna. För det andra togs 
övertidsersättningen bort liksom lån till bilköp för att frigöra 
mer kapital för investeringsändamåL För det tredje varslades 
det om en uppmjukning av anciennitetsprincipen vid beford
ringar för att man skulle kunna släppa fler unga och duktiga 
människor fram till toppbefattningar.· För det fjärde förplik
tades nyexaminerade studenter att arbeta minst fem år i ofm 
fentlig tjänst. 

Hur pass effektiv denna uppstramning har varit och hur 
den blivit mottagen, är svårt att bedöma. I jämförelse med 
sina östafrikanska grannar har U gan da en ineffektiv statlig 
administration. Det har sedermera sagts ifrån att de odugliga 
element som finns i offentlig tjänst skall avskedas. Obote un
derströk i tal och vid andra tillfällen att tyngdpunkten nu 
måste läggas på att tjäna. Personer, anställda i offentlig tjänst 
är till för att tjäna folket, i första hand bönderna och lands
bygden, inte tvärtom. Vid några tillfällen antyddes att Ugan-
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da i likhet med Tanzania skulle få sin leadership code, regler 
för hur ledarskap skall bedrivas. Det kan vara ett första steg 
mot en sådan kodex, att de s.k. wabenzi (en ironisk omskriv= · 
ning på swahili av "herrarna med Mercedes Benz") i och 
med den nämnda förordningen fått se sin lyxkonsumtion nå
got minskad. 

Nationalisering: sextio procents socialisering. 

Den l maj 1970 hölls det som vanligt demonstration i KamQ 
pala. Det skedde ganska stillsamt: inga flygande fanor, inga 
banderoller med slagord eller tändande kamprop. I viss mån 
hänger detta samman med de fackliga organisationernas sva
ga ställning i U ganda. Inre splittring och upprepade ingrepp 
från regeringens sida har försvagat dem under de sista åren. 
De framstår därför som långt svagare än systerorganisatioQ 
nerna i Kenya och Tanzania. Demonstrationståget slutade på 
Nakivubo stadion. Efter en stund kom Obote i sin Rolls 
Royce, iförd nationaltjänstens uniform. Han höll ett kort 
tal, vars innehåll bara ett fåtal personer kände till i forväg, 
och som också kom som en överraskning för medlemmarna 
i kabinettet, vilka satt på tribunen bakom honom. 

Obote underströk de praktiska konsekvenserna av den nya 
politiska kultur som U ganda höll på att skapa. I fråga om 
kontrollen av produktions- och distributionsmedlen innebar 
denna nya kultur en revolution. Denna revolution tog sikte 
på att inge människorna "en ny tro, en ny visshet, en ny 
känsla av samhörighet genom att förändra deras attityder 
och deras sätt att orientera sig och genom att ge dem nya 
politiska, ekonomiska och sociala normer, som kan tillför
säkra oss ett bättre liv än det vi hittills haft" o Det viktigaste 
elementet i denna revolution var "mängden av och effektivi
teten i de gemensamma ansträngningar, som människorna 
var beredda att satsa på denna revolution" o 

Det hade redan i manifestets artikel 3 8 blivit fastslaget som 
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en ledande princip för den ekonomiska politiken att produk ~ 
tions- och distributionsmedlen skulle ligga i händerna på fol
ket som helhet. Det var nu folkets åliggande att förverkliga 
intentionerna i detta, men det var regeringens sak att skapa 
förutsättningarna för detta förverkligande. 

Obote kungjorde därför att en rad företag nu hade över
tagits av det ugandiska folket, representerat av lönearbetarna, 
fackorganisationerna eller av regeringens "agenter~~ (de halv
statliga organen etc.). Genomgående skaffade man sig en 
sextioprocentig kontroll över alla berörda företag - och de 
omfattade nära nog samtliga etablerade företag inom så
dana sektorer som bank- och kreditväsen, oljebolag, trans
portväsen, gruvdrift, förädlingsindustri och plantagedrift, im
port- och exportväsen, etc. 

Allt som allt berördes åttiofem firmor av socialiserings
beslutet.* Bland dem var de tre största privatföretagen i 
Uganda, Madhvani- och Mehta-grupperna samt l(ilembe
gruvorna, vilka hade kontrollerats av det kanadensiska bo
laget Falconbridge. Nationaliseringsaspekten var självklart 
ett viktigt element i Obotes förstamajpaket, eftersom affärs
bankerna och de flesta kredit- och försäkringsinstituten samt 
oljebolagen var i händerna på utlänningar. Om nationalise
ringen totalt sett, mätt efter företagens ekonomiska omfång, 
var av större betydelse än socialiseringsaspekten - det fak
tum, att företagen övergick i samhällets kontroll- kan disku
teras. Det är exempelvis lite osäkert, huruvida de två M:en 
blev nationaliserade eller "bara" socialiserade. Ä ven om de 
båda familjerna Madhvani och Mehta är ugandiska medbor
gare, lär en hel del, kanske huvuddelen av kapitalet i bo
lagen, ha legat i utländska händer. I Madhvanis fall skall den 
avgörande delen av aktiekapitalet ha varit placerad i ett kon
sortium, baserat på Bahamas och kontrollerat av familjen 
Madhvani själv. 

* The People, 23.12.1969. 
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Man torde emellertid kunna säga, att socialiseringsaspek = 
ten var viktigast. Det ugandiska näringslivet låg redan i det 
egna folkets händer i stor utsträckning. I detta avseende inne= 
bar därför förstamajbesluten inte något radikalt eller drama~ 
tiskt brott med det förgångna. 

När Kilembe-gruvorna togs över, var detta väntat sedan 
länge. Det kanadensiska bolaget hade redan något tidigare 
erbjudit regeringen i Uganda en andel på 49 %. Av aktie
kapitalet var l O % redan i ugandiska händer (huvudsaldigast 
hos UDC). Regeringens officiella svar på erbjudandet lär ska 
ha varit att man inte har råd att acceptera det. Men hur kun
de man då ha råd att ta över hela det paket, som Obote pre= 
senterade på Nakivubo? Svaret är, att det sannolikt inte i 
första hand var en· fråga om råd eller ej, alltså om pengar. 
Frågan om ersättning för den sextioprocentiga expropriation, 
som omedelbart verkställdes, skulle som Obote lade fram·sa= 
ken, lösas under en längre tidsrymd. Det meddelades kort och 
gott, att den exproprierade summan skulle återbetalas genom 
de vinster de berörda bolagen själva gjorde. 

Socialiseringen var först och främst ett politiskt motiverat 
beslut. Föridaringen är knappast den som Obote själv läm
nade, och som refererats här ovan. Att den kom vid just den
na tidpunkt är inte så överraskande som att den fick en sådan 
i det närmaste allomfattande utformning. Förklaringen måste 
ligga på ett politiskt plan. Det rådde som nämnts ett visst 
motstånd mot såväl ''vänstervridningen" som O bo tes ledar
skap, och Obote-gruppen kan ha önskat ta sina motståndare 
på sängen med detta utspel om allt eller intet. Det har nog 
likaledes spelat en viss roll, att man genom att ta så gott som 
hela finans= och näringslivet i ett sammanhang, önskat lämna 
kvar minsta möjliga tvivel och minsta möjliga spelrum för 
manipulationer från inre och yttre fiender till reformerna. 
Till sist kan det också ha varit av betydelse, att liknande so
cialiseringsframstötar gått så över förväntan väl i både Tan-
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zania och Zambia, visserligen genom ett mer gradvis över
tagande. Framgångarna där gav en antydan om att det inte 
fanns någon grund till att dröja. 

Nu var nog transaktionerna i Uganda tämligen illa för
beredda, vilket återigen tyder på att det i första hand låg 
politiska överväganden bakom. A v görande blir därför det 
arbete, som blivit utfört efter den l maj. 

Idag vet man att effekten av socialiseringen och nationali
seringen blev högst begränsad. Den gav knappast några stör
re intäkter till statskassan, trots att valutakontrollen skärptes. 
Bank- och kreditväsendet blev i formen mer inriktat på att 
tjäna Uganda därigenom att det för investeringsändamål till
gängliga kapitalet ökades med utjämningssyftet för ögonen. 
Bankerna har för övrigt registrerats lokalt först i början av 
år 1970, varför nationaliseringen på denna sektor har genom
förts gradvis. Men verkningarna av nationaliseringen kunde 
i varje fall först ha väntats på längre sikt. 

De utländska reaktionerna på nationaliseringarna var till 
synes positiva eller behärskade. Utländska investerare inser 
antagligen mer och mer att den nationaliseringstendens som 

·nu är märkbar i flera delar av Afrika, är en realitet som de 
inte kan bekämpa, men som de i enstaka fall kan komma att 
tjäna på. Ä ven i Tanzania och Zambia, där övertagandet skett 
efter en femtioenprocentsnorm, och i Zaire är systemet med 
joint ventures - dvs. företag där regeringar i hemlandet och 
utländska koncerner samarbetar - nu tämligen väl etablerat. 

Det förslag till ersättning som Obote lanserade första maj 
har i de konkreta fallen fått olika utformning. Förhandlingar
na mellan regeringen och de utländska bolagen ser dock ut 
att ha gått ganska smidigt. Redan i augusti 1970 nåddes enig
het med det dominerande oljebolaget Shell-BP. Med en av 
de största bankerna, den brittiska Grindlay's, träffades ett 
avtal om att Uganda skulle erlägga en symbolisk summa orne .. 
delbart och avbetala resten som ett lån under längre tid. Med 
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samma bank gjordes en överenskommelse att grunda en ny 
affärsbank för privata investeringar. Grindlay's skulle ha akn 
tiemajoriteten i den nya banken. Vidare har regeringen till=· 
sammans med American Insurance Corp. inrättat ett nytt 
försäkringsbolag, i vilket Uganda skall ha sextio procents 
majoritet och amerikanerna stå för driften. 

Det kan vara på sin plats att ställa frågan om denna "mil= 
da" eller partiella nationalisering resp. socialisering, som 
presenterats av Obote, egentligen gav landets myndigheter 
full kontroll över närings= och kapitalsektorn. Vi bortser från 

· den brist på kontroll, som de facto följer av att landet har en 
starkt exportorienterad ekonomi och därför, även om den 
inre kapitalkontrollen var l OOa procentig, skulle vara utsatt 
för den internationella marknadens nycker. Idag tycks det 
vara väl så viktigt med administrativ och teknologisk kon= 
troll som med kapitalkontrolL De 40 procenten i händerna 
på privatpersoner eller utlänningar kan därför i många fall 
ge en något missvisande bild av det faktiska förhållandet. 
Deras inflytande kan vara större än vad som framgår av pro= 
centtalet. Den äldre av bröderna Madhvani sitter exempelvis 
alltjämt som styrelseordförande i Madhvani-gruppen trots 
socialiseringen. 

Men om man skulle kunna klara kontrollen så är det allt= 
jämt en fråga huruvida närings= och kapitalsektorn ändå blir 
socialistisk i den meningen att beslutsprocessen blir demo= 
kratisk, och att den stora massan av människor får reellt 
medinflytande efter den enskildes förutsättningar. Alterna .. 
tivet - att inflytandet stannar kvar i toppen av den ekono= 
miska och politiska strukturen - skulle man då bli tvungen 
att beteckna som "statskapitalism". Manifestets intentioner 
är uppenbart inte detta. Men att dessa intentioner inte kom= 
mer att följas efter utvecklingen på sista tiden är numera 
ganska säkert. 
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Afrilkamserillll.g och 99ugandiserillll.g'9 

En av förutsättningarna- men inte den enda- för en sådan 
demokratisk socialism, som den Obote siktade mot, är att 
de befattningar, som ger -.inflytande afrikaniseras eller mer 
exakt "ugandiseras". År 1969 var on1kring 80% av den kva
lificerade arbetskraften, dvs. personer 1ned högre ställning i 
samhället, ugandisk. Inom den offentliga administrationen 
var det hela 90 ·%,medan den i privatföretagen var 65 %. 
Dessa sistnämnda har kritiserats för att de drev ugandise~ 
ringen alltför sakta och har på sistone, icke minst efter första
majbesluten, måst öka takten. Detta har framförallt gått ut 
över asiaterna. Antalet europeer, som uppehåller sig i Ugan
da, är relativt lågt, endast något över 5000. 

Även otn man utan tvivel kan hänvisa till inslag av rasism 
i ugandiseringsarbetet eller i motiven för detsamma, är det 
fel att ge dessa inslag någon dominerande betydelse. Myndig= 
heterna har haft ett trefaldigt huvudsyfte: att öka ugandier= 
nas makt över sig själva, att skaffa fler arbetsplatser för den 
växande skaran av kvalificerade arbetssökande samt att hej
da kapitalströmmen ut urUganda. 

Några helt säkra uppgifter om hur stor kapitalavtapp= 
ningen har varit, har vi inte. Men det är odisputabelt, att de 
asiater, som inte varit och inte heller nu är medborgare i 
U ganda - det torde röra sig om hälften av de ca 80 000 per= 
soner av asiatiskt ursprung, som befann sig i Uganda 1969 
- har sänt i vissa fall stora _penningbelopp ut ur landet, under 
och efter kolonialtiden. Detta förhållande har begripligt nog 
inte gjort deras ställning bättre i myndigheternas ögon. Man 
har emellertid gått ganska varsamt fram med att göra allvar 
av hotet att sända dem ur landet som inte har ugandiskt med= 
borgarskap. striden orn deras öde blossade upp 1968, då den 
brittiska regeringen de facto förklarade sig fri från ansvaret 
för dessa 1nänniskor, trots att de hade brittiskt pass, varför 
de ugandiska rnyndigheterna, i likhet med kenyanerna, med 
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rätta kunde påstå, att det var "ett problem för britterna". 
Ett ännu mer kännbart och därför på många sätt mer, 

fundamentalt problem är de positioner som asiaterna har 
haft i det ugandiska samhället, alltsedan de etablerade sig 
under kolonialtiden. I stor utsträckning . skedde detta under 
kolonistyreisens beskydd. De kom att inta nyckelpositioner 
i kraft av sina ekonomiska aktiviteter. I förhållande till kolo
nialisterna var de underlägsna, ekonomiskt sett och i fråga 
om status (även om t.ex. de två M:en givetvis måste sägas 
vara i nivå rned dem, 'och lite till). Asiaterna blev kort sagt 
medelklassen eller den högre medelklassen i ett samhälle!) där 
afrikanerna blev underklassen. 

Dessa klasskillnader följde och följer givetvis inte rasgrän= 
ser helt och hållet. Uppkomsten av en ny afrikansk elit har 
ju tillsammans med andra förhållanden motverkat sådana 
tendenser. Det är ändå ganska påfallande hur starkt sam.
manhang det råder mellan etnisk tillhörighet och inkomst= 
nivå. statistik från 1968 över inkomstfördelningen i Kenya
som om än något modifierad beträffande skillnaden torde 
gälla också för Uganda- visar, att medan 40 ·%av de man
liga europeiska löntagarna i privatföretag förtjänade 2 400 
pundeller mer per år, och endast 10% låg under 600 pund, 
så förtjänade 80% av de afrikanska löntagarna mindre än 
240 pund orn året och endast lO·% låg över 600 pund. Som 
jämförelse hade av asiatiska löntagare i privata företag 85 ·% 
1ner än 360 pund om året, medan procenten av dem som hade 
en inkomst över 600 pund var minst 50. Asiaternas mellan~ 
ställning var alltså helt klar, och lika klart var det att de hade 
betydligt bättre ekonomiska villkor än afrikanerna . 

. I U ganda hade de en stark ställning inom handeln, därför 
var det just här!) som ugandiseringsprocessen blev speciellt 
betydelsefull. År 1963 hade 16 000 afrikanska affärsmän hand 
om 30 '%av detaljhandeln i landet, medan 4 000 icke-afrika
ner (de allra flesta asiater) kontrollerade 70 ·% samt dessa 
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utom större delen av partihandeln. De afrikanska köpmän~ 
n en med små butiker önskade naturligtvis få en bättre mark
nad. Myndigheterna å sin sida önskade begränsa den valuta
flykt ur landet, till vilken de asiatiska handelsmän som sak
nade ugandiskt medborgarskap starkt bidrog. Under de se
naste åren har därför tillkommit en serie beslut som syftar 
till att gradvis minska asiaternas kontroll över handeln. Be
sluten har rört sig om stopp för tillstånd att utöva handel, 
vägran att bevilja arbets- och uppehållstillstånd för asiater, 
men också om direkta beslut till förmån för afrikanerna, så= 
som att reservera speciella zoner för afrikanska handelsmän 
i tätbyggda trakter och att upprätta ett eget halvstatligt organ, 
National Trading Corporation, för att bistå dem med lån och 
annan hjälp. 

Det är alldeles klart att denna politik förvärrat ställningen 
för många av de asiatiska familjerna, och att den resulterat i 
många personliga tragedier. De som saknar ugandiskt med
borgarskap är pressade mellan ett Storbritannien där de trod
de sig vara lagliga medborgare, och ett U ganda eller Öst
afrika, som ger prioritet åt sina medborgare: Ingen vill ha 
dem. Detta gäller som sagt inte alla asiater, kanske inte ens 
flertalet. Så man kan inte tala om någon generell antiasiatisk 
politik från myndigheternas sida. En annan sak som svår
ligen kan försvaras men som å andra sidan inte har förekom
mit särdeles ofta är att myndigheterna vägrat ge medborgar
skap åt en del östafrikanska asiater, trots att de gjort fram
ställning därom inom de tidsfrister som myndigheterna en 
gång utsatt, och även i övrigt förefaller fylla de krav som 
ställs för vinnande av medborgarskap. 

Hur noga ugandiseringen följes upp, och samtidigt hur 
liten betydelse rasismen i grund och botten har härvidlag, 
kunde man iakttaga hösten 1970. Då gav regeringen besked 
om att all okvalificerad arbetskraft som inte hade ugandiskt 
medborgarskap måste sluta sina arbeten och lämna landet. 
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Detta drabbade särskilt kenyaner. De flesta av de 25 000 
kenyaner som hade arbete i Uganda måste vända hem., utan 
att kunna ta med sig särdeles mycket pengar. Detta har i vissa 
kretsar tolkats som tecken på att den östafrikanska gemen
skapen skulle vara i upplösning. Detta är inte riktigt. Man 
har överdrivit det inträffade, delvis också misstolkat det. 
Gemenskapen är stark nog att tåla en påfrestning som denna. 
President Obote kunde i en redogörelse visa, att myndig
heternas beslut hade stöd i de rekommendationer, som de 
östafrikanska arbetsministrarna hade gjort i mars 1970. En
ligt dessa var den okvalificerade arbetskraften medlemssta
tens egen sak. När det gällde halv- eller helkvalificerad ar
betskraft, skulle utlänningar av denna kategori behålla sina 
anställningar, till dess de sade upp sig, blev pensionerade eller 
deras tjänst upphört i laga former. Personer, som arbetade 
inom den östafrikanska gemenskapen, var av naturliga skäl 
inte underkastade den nationella arbetskraftspolitiken. Hu
vudanledningen till utvisningen tycks, återigen, ha varit valu
taavtappningen. Kenyanerna sände hem lönen till sina famil
jer, som befann sig i Kenya. Men samtidigt har det väl också 
haft sin betydelse att ugandier av den okvalificerade katego
rin tryckt på för att få arbete. Numera har regeringen-preci= 
serat bestämmelserna sålunda, att vid tillsättning av tjänster 
skulle ugandiska medborgare ha första prioriteten inom alla 
kategorier, att personer från de båda andra medlemsstaterna 
skulle ha andra prioriteten samt att medborgare i andra län
der., som tillhör den afrikanska enhetsorganisationen OAU., 
skulle ha tredje. Europeer, asiater och andra som saknar 
ugandiskt eller afrikanskt medborgarskap, skulle anställas 
endast om deras arbetskraft var oumbärlig för U ganda. 

Demokratisering och mobilisering 

Flera konkreta beslut blev fattade under 1969 och 1970 för 
att demokratisera en del institutioner. Men besluten har en-
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dast delvis kunnat verkställas, och demokratiseringen har 
därför t.v. endast fått en ringa början. 

De högre skolorna fick i lag fastställda s.k. skolparlament 
Detta innebar, att eleverna skulle få större inflytande över 
skolans ledning. Vid Makerereuniversitetet, som den l juli 
1970 övergick från att ha varit ett college under det östafriQ 
kanska universitetet till att bli ett nationellt ugandiskt unim 
versitet, har liknande reformer kommit ett stycke närmare 
förverkligande. 

Besluten på skolområdet är inte bara motiverade av en 
önskan om demokratisering. De syftade också som vid t.ex. 
Makerere till att minska studentföreningarnas roll som kon~ 
flikt- och oppositionscentra, en roll, som flerstädes varit bety
dande. Det är sålunda klart, att de katolska skolorna i stor 
utsträckning tjänstgjorde som rekryteringsbas för DP, och att 
den UPC-kontrollerade central- och distriktsadministratio
nens försök att skaffa sig viss kontroll över de privata skolor
na möttes med kraftigt direkt motstånd och flerstädes blev 
det dominerande politiska temat.* Gymnasieskolorna är för 
det mesta privata, drivna av missionen. Och det var sannolikt 
bara ekonomiska och administrativa hänsyn, som avhöll 
Obote-regeringen från att förstatliga dem. 

Av större betydelse är beslut på lokalplanet, på olika 
. nivåer av den politiska och administrativa apparaten. Admi
nistrationen av de lokala enheterna har hittills omhänderhafts 
av de traditionella hövdingarna. Nu skulle också dessa tjäns
ter tillsättas genon1 allmänna val. 

När kolonialstyrelsen hade etablerat sig skedde i varje 
fall i stora delar av U gan da en överföring av makt från det 
lokala till det centrala planet. Denna tendens har sedan 
självständighetsåret fortsatt och har utvidgats till att gälla 
hela landet. Men den är ingalunda entydig. Det har också 

* · Colin Leys, Politicians and Policies, (Nairobi: East African Pub
lishing House, 1967). 
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skett en del återfall. En viktig faktor i ugandisk politik är just 
det lokala ''bossväldet'', som dels har lett till allvarliga kon~ 
flikter på skilda nivåer, och dels till en motsättning mellan 
många av dessa bossar och centralregeringen. 

Drivkraften i detta bossvälde är inte i främsta rummet 
en fråga om organisationsförhållanden, en kamp om anställ= 
ningar, varken politiska eller rätt och slätt avlönade befatt= 
ningar, inte heller en kamp om de knappa medel som står till 
förfogande för utbyggnads= och investeringsändarnåt De 
etniska och religiösa konflikter, som förr varit förhärskande, 
är nu av underordnad betydelse. Bossar kan vara hövdingar 
eller ''moderna" lokalpolitiker. 

!(onflikterna på det lokala planet har varit av personlig 
eller "fraktionell" men också av partipolitisk art och har 
därför också förekommit inom UPC. De har oftast varit hår
dare och oförsonligare mellan anhängarna än deras ledare. 
Orsaken har i stor utsträckning varit just jakt efter arbete. 
Anhängarna har dels tryckt på, dels känt sig beroende av 
ledarna för att erhålla anställningar. De monopolistiska ten
denserna - att en fraktion vill ha alla tjänster och andra för
måner - har varit genomgående. Men konflikterna har också 
haft en rent organisatorisk karaktär i förhållandet mellan 
District Comrnissioners, topptjänstemännen i landets 16 dist
rikt, å ena sidan och Secretary Generals, de högsta partifunk
tionärerna på distriktsplanet i UPC, å den andra. Här var 
konflikten om prestige, kompetens och makt inbyggd i ett 
system, som delvis var ett arv från kolonialtiden och som inte 
utan svårighet lät sig förenas med den nya politiken. 

Bossvälde kommer naturligtvis också till uttryck i lokala 
fronter mot den växande centralmakten, mest uppenbart i 
konflikten om kontrollen över de lokala samhällena. Ofta har 
allianser ingåtts mellan lokala ledare för att stärka den lokala 
makten gentemot centrum. På de lokala nivåerna har frak= 
tianspolitiken varit särskilt utbredd. Men de lokala frak ~ 
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tionerna har också mobiliserat centrum för att få stöd. Lokala 
konflikter har därmed ''slagit över'' till centrum, till rikspoli= 
tiken, och skapat problem där. 
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Maktkampen 

Som vi redan flerstädes antytt, pågick det en intensiv makt~ 
kamp inom ledarskiktet både före och efter '' vänstervrid = 

ningen''. Det rörde sig till en del om det politiska programm 
met. Men först och främst har det varit en kamp om positiom 
ner för etniska, religiösa och andra gruppintressen, liksom 
också för personlig vinning. 

Efter den dramatiska uppgörelsen i februari-maj 1966 
fanns knappast något omedelbart hot mot Obotes ledarställ= 
ning. Men även om den var obestridlig, så var den dock bero= 
ende av stöd från tre håll: från armen, från polisen och från 
partiet. Det vill säga Obote kontrollerade själv partiet. Han 
var därför beroende av att andra kontrollerade armen och 
polisen åt honom. Ledarskapet i Uganda utövades därför 
under tiden fram till hösten 1970 av Obote med stöd av 
armechefen, generalmajor Idi Amin Dada och polischefen 
William Oryema. Bakom dessa fanns - både som Obotes 
''grå eminens" och genom sin kontroll över säkerhetsstyrkor= 
na som en verklig makthavare - en viss Akena-Adoko, en 
släkting till Obote, en intelligent och skarp politiker och 
ledare för säkerhetstjänsten- en spirande "stat i staten". 

Under detta absoluta toppskikt av ledare fanns ett stort 
antal personer med varierande bakgrund och grundval för 
medlemskap av ledarskiktet Det gällde kabinettsministrar, 
en eller annan tjänsteman från byråkratins inre cirklar, relim 
giösa ledare eller armeofficerare. Inom detta skikt fanns den 
starkaste oppositionen mot Obote - om man då bortser från 
de grupper i Buganda, som alltjämt var lojala mot kabakan. 

59 



Skottet, som föll den 19 dece1nber 1969, och som var nära 
att döda Obote, avfyrades av en enskild muganda, som sam= 
arbetade med fem andra baganda. Men många är av den 
uppfattningen, att det stod andra och mäktigare personer 
bakom attentatet, liksom man menar förhållandet vara be= 
träffande mordet på Tom Mboya i Kenya i juli samma år. 

· Men detta är ännu inte bevisat. 
Man fick dock en ganska uppseendeväckande indikation i 

denna riktning genom reaktionen i partiorganet The People 
strax efter attentatsförsöket mot O bo te*. Där framhölls det, 
att det satt folk mycket nära Obote, dvs. i höga och infly~ 
te l se rika ställningar, som bara väntade på en chans att kunna 
överta makten. De hade Obote att tacka för sin ställning. Hos 
folket åtnjöt de ingen popularitet. Deras personliga integritet 
var tvivelaktig. Deras opålitlighet i nationella och internatio= 
nella frågor var känd. The People hävdade samtidigt, att 
Obote hade känt till, att en kupp hade planlagts mot honom, 
och att han i sitt tal till partikongressen hade nämnt fem kate= 
gorier av opålitliga, maktlystna personer i och utanför par= 
tiet-dock utan att nämna namn och samhällsställning. Det 
var en mängd rykten i svang efter attentatsförsöket. Ett av· 
dem var, att en grupp yngre officerare skulle ha försökt ta 
över makten natten efter attentatet, men att Obotes livvakt 
tillsammans med Amin, som förblev lojal mot Obote, lyckats 
förhindra det. Ett annat gick ut på att några kabinettsminist= 
rar, bland dem Felix Onama, som samtidigt var generalsekre= 
terare i partiet, redan före attentatet hyst planer på att ta 
över, eftersom de ogillade den nya politiken. De skulle enligt 
ryktet bakom sig ha mäktiga personer som skulle tjäna på 
en återgång till det gamla. 

De första månaderna efter attentatet såg det ut som om 
Obote höll på att förlora greppet om landets ledning. Han 
isolerade sig, inställde planerade statsbesök av Tito och Ma--
* The People, 23.12.1969. 
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karios, men tog å andra sidan emot president Nyerere för 
rådplägning. Det kan mycket väl tänkas att Nyerere var en 
av dem som fick Obote över på offensiven igen. Därmed 
fylldes ett farligt vakuum, och trådarna kunde samlas igen. 
Från pålitligt håll sades det att flertalet kabinettsledamöter 
förhöll sig avvaktande inför Obote och eventuella utmanare 
- kanske just därför att de anade att de sistnämnda var att 
finna inom själva kabinettet. 

Då nationaliserings- och socialiseringsbesluten kungjordes, 
hade Obote och hans grupp återtagit initiativet, och de behöll 
det frainöver hösten. Som redan antytts, tillkom både dessa 
och andra beslut inte så litet på bekostnad av effektiviteten 
och planmässigheten - därför att de kom så snabbt och oför
berett. Å andra sidan kunde Obote hänvisa till behovet att så 
snart som möjligt genomföra dennya politiken, för att kunna 
tillfredsställa ''The Common man''. 

De viktigaste besluten på hösten 1970 fattades på det orga
nisatoriska planet och rörde partiet och valsättet. Det råder 
inget tvivel om att dessa beslut som här endast helt kort skall 
beröras var led i maktkampen, även om de givetvis kan 
betraktas som led i demokratiserings- och mobiliseringspoli
tiken. 

Under sommaren och hösten hölls nyval av ombud i de 
lokala partigrupperna. Dessa val ledde till att ett stort antal 
av de gamla bossarna vrakades och ersattes med nya ofta 
unga människor. Många av dessa var mer positivt inställda 
till Obote-styret och i många fall handplockade. Å andra 
sidan utföll valet såsom Obote senare indirekt påpekade, inte 
alls uteslutande till hans fördel, och beskyllningarna för mani
puleringar från toppen är därför endast delvis berättigade. 
En annan aspekt av valen till particellerna- det gällde inte 
minst valkretsarnas sammansättning- var mobiliseringen av 
partimedlemmarna och tillströmningen av nya medlemmar. 
Detta gällde särskilt Buganda, där UPC dittills hade haft en 
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mycket svag ställning. En sammanfattande värdering av parti m 

valen ger därför vid handen, att de tjänade både demokra= 
tiserings~ och mobiliseringssyftena, och att de samtidigt bi
drog till att stärka Obotes ställning inom partiet, en ställning, 
som f.ö. redan var stark. 

Redan innan partivalen hade genomförts, förelåg Obotes 
förslag till nytt valsystem för parlamentsvalen. Enligt hans 
tidigare utfästelser skulle dessa val hållas före april 1970. 
Detta valsystem är på många sätt unikt. Det är baserat på det 
s.k. ett=plus-tre-systemet, vilket i korthet innebar följande: 

En kandidat till parlamentet skall ställa upp i en baskrets 
(t.ex. i sin hemort). Det finns 96 parlamentskretsar i Uganda. 
Men samtidigt måste han ställa upp i tre andra kretsar, s.k. 
nationella valkretsar - en i vardera av de tre övriga regioner= 
na (utom i den han eller hon ställer upp i vid val i baskrets). 
F ör att bli vald, måste man alltså kandidera i fyra kretsar, 
fördelade på lika många regioner. Den som uppnår största 
andel av rösterna i var och en av de fyra kretsarna· och dess
utom av totala antalet röster är vald till ledamot av paria-

. mentet (formellt för den baskrets, han ställt upp för). 
Systemet måste väl säga~ vara tämligen invecklat, särskilt 

för den "vanliga" man eller kvinna som det var avsett att 
tjäna. Vi skall emellertid inte fördjupa oss i detaljer om dess 
innehåll och tekniska sidor, eftersom det inte längre är 
aktuellt. Viktigare är det att se vilken funktion det skulle ha 
fått eller tiliskrevs för det politiska livet i Uganda. 

Från en del håll har det hävdats, att systemets uppgift var 
att trygga maktinnehavet för den grupp av politiker från 

· norr som hade den positionen att de kunde manipulera med 
valet av kandidater, och som dessutom var tillräckligt kända 
över landet för att kunna räkna med återval efter det nya 
systen1et. Dessa kritiker framhöll med andra ord att Obotes 
avsikt var att befästa sin makt eller makten för sin egen grupp 
av medarbetare. 
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Det kan väl inte uteslutas att sådana motiv fanns hos 
Obote eller hos hans medarbetare. Å andra sidan är det 
svårt att inse att just dessa personer, skulle kunna ha några 
speciella fördelar av denna ordning, som inte också andra 
skulle kunna skaffa sig exempelvis en någorlunda välkänd 
politiker från någon av de andra regionerna. Systemet för 
kandidatnominering var inte sådant, att någon speciell grupp, 
inte ens om den hade kontrollen över den centrala parti~ 
apparaten, kunde dirigera den. Det fanns alltjämt svängrum 
för lokala eller regionala utspel och för kandidater, som inte 
kom från "den inre kretsen". Om de hade framgång vid 
valen, bestämdes detta av många faktorer, inte uteslutande 
av Obotes gunst, men inte heller av väljarnas gunst. 

I den föreslagna ordningen fanns väl en viss risk för kor
ruption, såsom man kunde se vid valen i Kenya i december 
1969 - ett val, som påminner om hur det ibland gått till i 
Amerika. Pengar eller andra medel (såsom mat, öl, arbets
tillfällen osv.) användes där av ett stort antal kandidater till 
regelrätt röstköp. Något liknande, om också i mindre skala, 
skall enligt förljudande från vissa håll ha förekommit också i 
U gan da utan att man hittills kunnat säkert bevisa det. 

Det finns dock anledning beakta de positiva resultat detta 
system kunde ha fört med sig, både med hänsyn till behovet 
att vinna fastare nationell enhet (genom att föra åt sidan de 
mest utpräglade lokalpolitikerna) och för att göra politikerna 
mer aktiva ute bland folket. Då finns det större skäl att be
trakta ordningen för presidentval som ett led i maktkampen. 

Enligt det beslut, som fattades vid partikongressen i decem~ 
ber 1970 skulle U gandas president väljas av folket direkt i 
allmänna och separata val. Enligt det ursprungliga förslaget 
skulle presidenten väl jas samtidigt med parlamentsledamön 
terna, och den som vid varje tillfälle var partiordförande i 
UPC skulle vara den ende officielle kandidaten vid president m 

valet. Obote, som måste ha ändrat mening på denna punkt, 

63 



föreslog senare det nya systemet och fick igenom det, trots 
att han på ett partilnöte tidigare på hösten, då ordningen för 
val av parlamentsledamöter antogs, stod tämligen ensam 
med sin syn på frågan. 

Nu kan man med full rätt hävda, att ett direkt val är mer 
demokratiskt än ett indirekt. Obotes eget argument för sin 
ändrade mening var, att det skulle vara olyckligt att blanda 
ihop funktionerna so1n partiledare och som statsöverhuvud, 
en mening som i realiteten väl inte var alldeles logisk om man 
tar med i räkningen upprättandet av en enpartistat i U gan da.* 
Men det kan kanske ha sin betydelse, även om hans argument 
inte ger den verkliga förklaringen. 

Mycket tyder på att han med det nya systemet ville gardera 
sig mot vissa osäkerhetsmoment i själva partibasen. En pre~ 
siclentkandidat måste enligt det nya systemet ha uppnått 
majoritet vid nomineringsmöten i minst en tredjedel av val
kretsarna för att kunna ställa upp. Om efter denna valom .. 
gång endast en kandidat kvarstod, skulle denne utan vidare 
förklaras vald till president. Denna ordning - där kandidaten 
alltså inte tar risken att få nejröster i valurnorna - använde 
Kenyatta sig av vid valen i Kenya, medan Nyerere vid valet 
i Tanzania i oktober 1970 gick till valurnorna och fick 3 % 
av väljarna emot sig. 

Å andra sidan skall man inte bortse från möjligheten, att 
Obote med sitt valsystem ville säkerställa det sätt, på vilket 
en ny president skulle väljas, om eller då den sittande presi
denten skulle dö en fysisk eller politisk död. I ett perspektiv, 
där det blir strid om arvsföljden, kommer det system han 
införde att få sin speciella betydelse. Besluten om den nya 
valordningen blev på vissa håll tolkade som en åtgärd av 
Obote för att stärka sin egen ställning. Som så ofta i politiken 
spelar det mindre roll om detta var den verkliga avsikten. 

* The People, 21.12.1970. 
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Tron att det förhåller sig så.betyder kanske mer. Man talade 
i vissa kretsar om Obotes omättliga maktbegär. Men den 
uppfattningen kan inte vara mer än delvis riktig. En statschef 
kan, och gör det ofta i en politisk miljö som Ugandas, önska 
sig mer makt för något ändamåls skull, på någons vägnar. 
I fallet Obote kan man fråga sig, om inte önskan om större 
makt bottnade i önskan att bruka den för den nya politiken, 
för den vanliga människan. 

Armen 

Det tycks vara riktigt att säga, att Obote på det mer civila 
planet - i kretsen av politiker och byråkrater - stärkte sin 
ställning under 1970. Å andra sidan visste man att hans ställ
ning inom armen och polisen, på vilka han i så stor utsträck
ning måste basera sin makt, var osäker. Detta gällde särskilt 

, 
armen. 

Redan i början av 1970 såg man tecken, som tydde på att 
osäkerheten tilltog. En av armens toppar, brigadgeneral 
Okoya, blev mördad i sitt hem i norra Uganda. Okoya var 
alltsedan mitten av 60~talet känd som Obotes kanske allra 
mest lojala stöttepelare inom officerskåren. Vid ett par till
fällen grep han på ett för Obote avgörande sätt in vid försök 
att störta honom. 

Obote tillmätte denna tilldragelse stor betydelse. Försöken 
att finna mördaren eller mördarna och tänkbara motiv för 
handlingen ledde ingenstans. Man tog emellertid för givet, att 
mordet måste sättas i samband med oppositionen mot OboteS> 
kanske också med skottet i Lugogo (attentatet mot Obote). 
Okoyas undanröjande skadade indirekt också Obote och 
hans ställning. 

Mordet på Okoya var med största sannolikhet inspirerat 
om också inte direkt verkställt av rivaliserande kretsar inom 
armen. De politiska och regionala liksom också de etniska 
motsättningar!) som fanns inom samhället i stort, de fanns 

65 
5- Uganda 



också inom armen, tidvis förstärkta, alltsedan maktkampen 
mellan Buganda och Obote=styrelsen hade börjat. Som redan 
framhållits var armen eller rättare sagt delar av den vid flera 
tillfällen inkopplad i maktkampen. Två, kanske tre gånger 
under loppet av åren 1965-1966 mobiliseradessoldater imer 
eller mindre faktiska kuppförsök. Armechefen fram till1966, 
brigadgeneral Opolot, hade kontakter med Buganda-ledare 
och andra oppositionella element och skulle sannolikt redan 
vid denna tidpunkt ha kunnat avgöra maktkampen till deras 
förmån, om han bara haft full kontroll över armen. Det var 
först och främst Amin och Okoya, som hindrade honom från 
att uppnå denna maktställning. 

Sedermera, då kuppförsöket var avvärjt och Opolot satt i 
fängelse, kunde Obote befästa sin ställning inom armen bl.a. 
genom att utnämna Amin till armechef. Förhållandet mellan 
dessa båda har under alla år varit en smula oklart, men det 
finns anledning tro, att det varit gott, baserat f.ö. på ganska 
personliga förbindelser. Från vissa håll har det antytts, att 
dessa skulle ha varit av speciellt intim natur såtillvida, att de 
skulle ha samarbetat vid den s.k. guldkuppen i Kongo. Som 
nämnts blev beskyllningarna för korruption härvidlag avvi
sade, och det har sedan dess inte tillkommit några bevis för 
dessa rykten. Det kan därför knappast ha varit något slag 
av ödesgemenskap, som hållit dessa två samman - intill 
statskuppen i januari 1971 .. 

Motsättningarna inom armen var först och främst av makt
politisk natur. Men de baserades också på "reella'' etniska 
motsättningar, eller snarare på uppfattningen hos parterna att 
det fanns dylika motsättningar. Genom något slag av nödvän-

. dighet (och inte, som det ofta påståtts, av den grund att dessa 
grupper skulle vara speciellt "krigiska") blev under kolonial
tiden armen rekryterad bland folk i norr och nordöst, fram= 
förallt bland acholi, langi, itesot och folk från West Madhi. 
Dessa grupper hade anmält sig och blivit uttagna som solda-
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ter under kolonialtiden. De var följaktligen överrepresente
rade i armen, då frigörelsen var ett faktum. En liknande och 
faktiskt ännu mer utpräglat etnisk rekryteringslinje kunde 
man iakttaga inom poliskåren. 

Mellan dessa grupper liksom hos grupper, som stod mer 
eller mindre utanför armen och inte blev rekryterade till 
denna (som exempelvis baganda), hade det utbildat sig före
ställningen om att vissa grupper önskade dominera över 
andra. Fruktan för övervåld ledde till en viss uppdelning av 
armen efter regioner vid truppernas utplacering så att rekry
ter från norr förlades i norr osv. Men denna linje snarare 
ökade än minskade motsättningarna och misstänksamheten. 
Till detta kom politikernas användning av trupper för sina 
ändamål: de omhuldade alldeles särskilt "sina" soldater. 
Ä ven om man från centralt håll försökte förhindra detta, så 
hade det ändå en negativ inverkan på sammanhållningen 
o , 

1nom armen. 
Härtill kom nu också regeringens politik - eller brist på, 

sådan- när det gällde tekniskt bistånd vid förbandens utbild
ning och utrustning. Britterna avlöstes efter hand, men bara 
för att ersättas av israeliska experter och av träningsprogram 
för ugandiska soldater och officerare i Israel. Det nyupprät
tade flygvapnet blev också helt dominerat av israeliskt bi
stånd. Samtidigt fick vissa förband och officerare sin utbild
ning och utrustning från Sovjet. Detta gällde framförallt 
förband i och från norr. En sådan biståndspolitik kunde en
dast bidraga till den inre splittring, som redan förekom, även 
om Obotes uppriktiga önskan var att praktisera alliansfrihet 
genom att sprida ut biståndet på flera och i högsta grad från 
varandra avvikande parter. 

Så länge Obote hade Okoya bakom sig och kunde räkna 
med Amins stöd, kunde han också räkna med att ha relativt 
säker kontroll över armen. Han var emellertid också tvungen 
att bevilja dem vissa förmåner, framförallt av ekonomisk art. 
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soldaternas och inte minst officerarnas ekonomiska villkor 
var relativt goda. Armen hade dessutom en "inofficiell'' 
budget till sitt förfogande, dvs. medel, som inte stod uppm 
tagna i statsbudgeten. Hur mycket och hur medlen användes 
är svårt att säga något om. Dess existens innebar dock för 
det politiska toppskiktet ett beroende, som åtminstone i någon 
mån måste ha känts besvärande. Det är möjligt, att det var 
Obotes önskan att frigöra sig från detta beroende, som blev 
ursprunget till ett växande motsatsförhållande till Amin 
fr.o.m. hösten 1970. Men orsaken kan också vara den, att 
Obote började betrakta Amin som en potentiell utmanare. 
Detta förefaller dock mindre troligt, eftersom Amin i poli= 
tiska kretsar i Kampala alltid har ansetts som en alltför "pri= 
mitiv" personlighet utan större insikt vare sig i hur man 
skaffar sig eller brukar politisk makt och utan personliga 
ambitioner utöver officerskarriären. Det var inte utan orsak, 
som Obote ännu kort tid innan han störtades uttalade, att 
han mindre än någon annan afrikansk statschef fruktade en 
militärkupp. Mer sannolikt är det att Obote har tagit råd av 
säkerhetschefen Akena-Adoko, som kan ha funnit att Amins 
ledning av armen stod i vägen för en omorganisering av Ian= 
dets samlade väpnade styrkor med en mer framskjuten plats 
för säkerhetstjänsten och dess specialstyrkor, GSU. Detta är 
något annorlunda uttryckt en förklaring som Amin senare 
har använt som försvar för kuppen. Ty förklaringen är knap
past den, att Amin kort och gott var ''slut", var ansedd som 
mindre duglig (än t.ex. en eller annan yngre officer i mellan= 
skiktet) och därför steg för steg skulle_ ställas vid sidan om 
armeledningen. Han blev visserligen utnämnd till stabschef 
- en degradering både formellt och faktiskt. Detta hände, 
sedan han i oktober enligt rykten sattes i husarrest i l(ampala. 
Det var, alltjämt enligt rykten, endast ingripande från hans 
officerskamrater, som hindrade, att han helt ställdes utanför 
armeledningen. Resultatet blev emellertid, att Obote· och 



Akena fick större inflytande över armen genom den omorga"' 
nisering av ledningen som skedde.\> medan Amin och hans 
klick inom officerskåren måste se sitt inflytande reducerat. 

Detta - men inte bara detta - var det som utlöste militär., 
kuppen. 

Militärkuppen 

Kuppen genomfördes natten till den 25 januari 1971. Vad 
som skedde före och under det militära maktövertagandet 
har man än så länge inte någon säker bild av. Från kupp~ 
makarnas sida har det påståtts.\> att det skulle vara ett slags 
kupp i förväg, riktad mot Akenas påstådda planer på att 
avväpna alla armeenheter utom acholi och langi. Sådana 
planer var enligt maktövertagarna förberedda sedan en längre 
tid och ett försök sattes i verket söndagen den 24, enligt 
Amin själv med framgång. 

Teorin verkar osannolik. De enheter som följde Amin 
kunde omöjligt ha gått till motangrepp och fått övertag, om , 
de hade blivit avväpnade samma dag. Å andra sidan kan man 
inte utesluta att vissa planer i antydd riktning fanns från 
O bo tes och/ eller Akenas sida. Detta är emellertid en fråga 
av mindre betydelse. Att det pågick en maktkamp, bl.a. om 
kontrollen över armen är helt klart, och detta ät det avgö= 
rande. 

Att rädda sin ställning gentemot Obote och Akena var för 
Amin ett huvudsyfte. Att rädda armens traditionella upp= 
byggnad och ställning - vari innefattas. dess möjligheter ·i 
fråga om '' extrabudgeten9

' - var det mål som drev de office"' 
rare, som stödde Amin, eller som kanske själva tog initiativet 
till maktövertagandet. Såtillvida skedde kuppen efter samma 
mönster .\l som vi sett i andra afrikanska länder: militären mot 
politikerna. Men vad beträffar Uganda gick skiljelinjerna 
genom armen och splittrade den. På det viset liknar Uganda= 
kuppen den kupp.\l som gjordes i Nigeria nästan exakt fem år 
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tidigare, även om denna likhet inte sträcker sig alltför långt. 
Medan kuppen i Nigeria var politiskt och ideologiskt moti
verad, var sådana motiv av mindre betydelse i Uganda . 

.. Indirekt fanns dock sådana, och kuppmakarna visste, att 
de kunde spela på den strängen. Oppositionen mot Obote 
var som förut nämnts en faktor att räkna med. Mycket tyder 
på att den växte i styrka under hösten och vintern 1970. Inom 
partitoppen uppfattade man Obotes förslag till valordning 
som ett manipuleringsförsök. Längre ner i partiapparaten 
opponerade man sig mot att de gamla kadrerna delvis sköts 
åt sidan efter partiets reorganisation. Slutligen var man inom 
förvaltningen missnöjd med de administrativa reformerna. 
Obote hade där förlorat något av den lojalitet, som byggts 
upp efter uppgörelsen med Buganda och bagandaämbets
männens pragmatiska nyorientering. 

Obotes problem var framför allt att alltför många hade 
alltför svag tilltro till hans intentioner. Han har aldrig ägt de 
nådegåvor som kommit Nyerere och förut också l(enyatta 
till del, och därmed aldrig vunnit allmänhetens känslo
betonade och kanske i viss mån okritiska uppslutning kring 
sitt ledarskap. Obote har varit apparatens man, en skicklig 

. organisatör och en ovanligt duktig taktiker. Men till hans 
problem hörde, att han inte var stark nog att skjuta taktiska 
hänsyn åt sidan för att helt och fullt följa den linje, han 
trodde på. Hade han drivit en stram och konsekvent politik 
gentemot de mindre lämpliga elementen inom rikets ledning 
samt infört en leadership code med de konsekvenser detta 
skulle ha dragit med sig, hade han förmodligen utsatt sig för 
farliga angrepp. Men samtidigt hade han vunnit i popularitet 
och blivit bättre förstådd av folket i stort. 

Kuppmakarna angav 18 skäl för kuppen.* Flera ansluter 

* Se Uganda Argus, 26.1.1971, där det finns en fullständig fram
ställning av de aderton punkterna, vilka framlades i ett tal i U gandas 
radio dagen före. 
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sig till det missnöje med regeringen vilket faktiskt fanns hos 
gemene man. Prisstegringen hade varit stor under 1970 och 
gick parallellt med en tilltagande känsla av att den sociala 
rättvisa, som den nya politiken påstods innebära, inte för
verkligades. Detta jämte vissa problem, som hängde samman 
med nationaliseringen, ingav många, med rätt eller ·orätt, 
den känslan att U gandas ekonomiska problem låg och ligger 
innanför landets gränser i den inhemska ekonomiska politi~ 
ken och att man nu gick fel väg. 

Ändå var dylika orsaker till kuppen mestadels taktiska 
rationaliseringar. U gandas ekonomi var på intet sätt speciellt 
illa utsatt, om man jämför med den situation, som u~länder i 
liknande ställning befinner sig i. Och reformerna - de som 
kom igång - hade inte på något vis fått en rimlig chans, dvs. 
tid nog att kunna uppvisa praktiska resultat. Den kritik, som 
efter kuppen förts fram på den vanliga människans vägnar är 
tämligen ihålig - inte minst mot bakgrunden av den negativa 
hållning som ett flertal av samma kritiker tidigare hade intagit 
till manifestet och den nya politiken. Det återstår att se, om 
den vanliga människan tjänat på kuppen. 

En orsak eller en hel rad orsaker till kuppen återstår emel
lertid att behandla: de utrikes- eller storpolitiska. 

Utrikespolitik och utländskt inflytande 

Även på det utrikespolitiska planet har Uganda haft problem 
med att markera en klar profil. Det beror inte minst på den 
tidvis hårda striden om politiken. Men det kommer också an 
på de problem, som är inbyggda i varje alliansfri och neutra
listisk politik. Avvecklingen av den formella kolonialstyrelsen 
skedde inte, som i I(enya och andra afrikanska länder, under 
speciellt dramatiska former, och förbindelserna med Stor
britannien har därför varit goda i stort sett. Det gamla ~'mo
derlandet'' är alltjämt U gandas viktigaste handelspartner, och 
bortsett från en del episoder i samband med kabakans exil i 
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London och en fingerad kidnapping av en brittisk diplomat 
i K~ampala våren 1970 har det inte funnits några problem i 
det diplomatiska förhållandet mellan de båda länderna. 

Förhållandet till USA har också varit mer än korrekt. 
Regeringen har varit mycket försiktig i sin kritik av exem~ 
pelvis den amerikanska politiken i Indokina och har inte ens 
tillåtit mindre demonstrationer mot densamma. Detta kan ha 
visst samband med att USA under 60-talet blev en betydelse= 
full mottagare av U gandas kaffeexport, en ställning, som 
under de allra sista åren försvagats genom att amerikanerna 
flyttat över sina inköp av kaffe till asiatiska leverantörer. 

Förbindelserna med Sovjet och de östeuropeiska länderna 
har också utvecklats under 60-talet och lett till ett visst han~ 
delsutbyte samt till avtal om teknisk och finansiell hjälp. 
Uganda har också erkänt Folkrepubliken l(ina och påyrkat 
dess medlemskap i FN. Särdeles nära förbindelser med Kina 
har dock inte kommit till stånd, och det finns inte anledning 
anta att O bo te är "soft on Comrnunism" som O bo tes kritiker 
har gjort, och som Amin antydde på en informell presskon= 
ferens. I verkligheten - och om man bortser från den andra 
Kongokonflikten 1964-65 - var U gandas neutralism svagt 
men fullt märkbart västinriktad. 

Trots att U gandas utrikespolitik för det mesta varit svag, 
delvis på grund av ett inrikespolitiskt behov av balans, blev 
den av betydelse i centrala afrikanska angelägenheter som 
Nigeria-konflikten och konflikten med de vita rasistregimerna 
i Sydafrika. I den förra spelade Uganda och Obote rollen av 
medlare. och stod som värd för en av de fredskonferenserS> 

·som ordnades mellan parterna, Kampalakonferensen, maj 
1968. I det senare fallet hade Obote övergått från en relativt 
moderat till en mer militant linje. 

Detta hängde troligen delvis samman med den allmänna 
radikaliseringen av Obote-regeringen, som vi åtminstone kun
de bevittna yttre sidan av. Det kom emellertid också an på 
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den tilltagande sammanhållningen inom Mulungushi-klubben 
-den ofta brukade termen för "axeln" Dar-es-Salaam-Lu
saka-Kampala, eller på de personliga banden mellan Nye
rere-Kaunda-Obote. Obotes regering intog med tiden en 
attityd mot rasistregimerna, som väl stämde överens med 
Tanzanias och Zambias tämligen kompromisslösa attityd mot 
dem. Då frågan om brittisk vapenförsäljning till Sydafrika 
.kom upp, bl. a. inom samväldets ram, blev U ganda en av de 
skarpaste kritikerna av Heaths regering. Vid samväldeskon
ferensen i Singapore fördömde Obote planerna på vapenför"' 
säljning. I ett uttalande, som väckte uppseende i diploma= 
tiska kretsar, sade han, att britterna genom att återuppta 
vapenförsäljningen till Sydafrika i den situation som rådde 
närmast inbjöd Sovjet till att skaffa sig fotfäste i Afrika. 
Ifall vapenförsäljningen kom till stånd, skulle Uganda för sin 
del gå ut ur samväldet. 

Bara några dagar efter det att detta uttalande gjordes, var 
Obote störtad, medan han ännu var på hemväg från Singa .. 
pore. Striden om vapenförsäljningen och Obotes ståndpunkt 
kan ha medverkat till att kuppen sattes i verket. Man kan 
utgå ifrån att Storbritannien med stigande oro sett U gandas 
tilltagande omedgörlighet i Sydafrika-politiken och att USA 
och Israel alarmerats av Obotes uttalande om den invit rys
sarna kunde utläsa i det afrikanska missnöje, som vapenför
säljningen skulle skapa. Från brittisk sida fick man för den 
delen också bekräftat, att kuppen ur brittisk synpunkt inte 
kom helt olägligt. Inte heller de båda andra makterna, som 
också har stort inflytande i Afrika, hade något att förlora på 
att Obote störtades. Det finns tämligen säkra indicier på att 
den amerikanska diplomatin och speciellt CIA under åt
minstone vissa tider aktivt arbetade antingen för att ändra 
Obote-regimens politik eller få den helt utbytt. Ett tecken i 
den riktningen har vi i Ibingiras aktivitet 1964-66, då han av 
allt att döma hade finansiellt stöd från Amerika bakom sina 
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kupp~ planer.* A1nerikanernas roll och deras betydelse för 
U gandas politik under de senaste åren är emellertid alltjämt . 
OVlSS. 

Vad Israel angår måste väl även där ett ombyte av personer 
och politik i Kampala fran1trätt som en fördel. Israel har en 
stark ställning i Etiopien och i Za1re och har kunnat bruka 
dessa länder som utgångspunkt för stöd åt upprorsrörelser i 
södra Sudan. Trots den sympati för upprorsmännen, som 
vissa framstående politiker och militärer visade_, har U gan da 
å sin sida intagit en ''korrekt'' hållning i sudan-konflikten 
och berövat upprorsrörelsen dess möjligheter att operera 
från ugandiskt område. Också i Mellanöstern-konflikten har 
Uganda intagit en ståndpunkt i överensstämmelse med FN:s 
beslut. Ä ven om dess politik inte har varit proarabisk, som 
några har påstått, har den inte heller tett sig alltför gynnsam 
ur israelisk synvinkel_, och inte så gynnsam som närvaron av 
israeliska militärer i U gan da kunde låta förmoda. 

Det är bekant att Amin är starkt proisraelisk., och att han 
har sympatier för Anya-nya_, den sydsudanesiska upprors
rörelsen, som delvis inbegriper hans egna stamfränder. Det är 
därför knappast någon tillfällighet, att Amin-regimen bör
jade en kontrovers med Sudan strax efter kuppen - en kon
trovers med militära undertoner - med anledning av påstådda 
sudanesiska kränkningar av gränsen till U ganda under dagar
na efter kuppen. Att Sudan och Tanzania, såsom Amin på
stått, skulle ha företagit en militär uppmarsch i akt och 
mening att angripa landet för att störta kuppmakarna är ett 
rent påhitt, vars enda avsikt var att han skulle försäkra sig 
om uppslutning kring den nya regimen bland folket. Ryktena 
om angrepp skapade också i viss mån en positiv reaktion för 
Amin i Kampala. 

l(uppen var kanske inte av '~CIA-fabrikat". Å andra sidan 

* Jfr Obotes tal till partikongressen 1968, op.cit. 
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- och till dess vi fått säkrare informationer - kan inte uteslu
tas, att utländskt inflytande spelat en viktig och kanske 
avgörande roll. Amin och kretsar som stod honörn nära har 
fått eller tagit råd eller antydningar om önskemål från diplom 
matiska kretsar i Kampala, vilka var väl förtrogna med den 
inre maktkampen och dess konstellationer. Det är i varje fall 
sannolikt, att Amin visste om att han från vissa utländska 
intressen kunde räkna nied sympati för en kupp, dvs. från 
västliga regeringar. 

En teori, som stöds av vissa afrikanska kretsar, är att 
engelsmännen stod bakom kuppen och garanterade dess 
framgång. Dels skedde det genom att Obote hölls kvar i 
Singapore i två dagar precis lagom så att kuppen kunde 
sättas igång: det var brittiska flygare som förde Obotes flyg .. 
plan och man såg till att det blev ett "tekniskt missödeH så 
att avresan måste uppskjutas. Dels skedde det genom att en 
avdelning brittiska elitsoldater i all hemlighet flögs in i U gan= 
da ett par dagar före kuppen och förlades till militärlägret 
Mbuya utanför Kampala. De hade order om att ingripa bara 
om Amins kupp var på väg att misslyckas. 

Något som också talar för teorin är den förbättring som 
skett efter kuppen i förhållandet mellan Storbritannien och 
U ganda. Amin har köpt stora mängder vapen och utrustning 
i London och han försöker locka brittiska investeringar till 
Uganda. Man kan tryggt betrakta det allra mesta av första= 
ma j paketet som glömt. U g anda är på väg in i ett beroende= 
fäthållande till sin tidigare koloniherre som bäst kan karak .. 
täriseras som en från den ugandiska ledningens sida självvald 
nykolonialism och som hård manipulering med villigt stöd 
från brittisk sida. 

Den ugandiska ekonomin har blivit mycket svagare urider 
loppet av 1971 och toppfolk inom den ugandiska byråkratin 
säger att det bara är fråga om månader, eller högst ett par 
år, innan den helt faller samman. Amin .. regimens chans ligger 
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i att förmå engelsmän, amerikanare och västtyskar att skjuta 
till så mycket kapital att skutan kan hållas flytande ett tag till. 

Investerarna har inte kommit springande ~ ännu. Kanske 
väntar de för att se om regimen klarar att hålla sig fast vid 
makten. Vissa förhållanden tyder på att Amin kommer att 
få vänta länge på investerarna: Uganda saknar infrastruktur~> 
marknad och köpkraft i landet och inte minst mineralföre
komster av den typ och storlek som kan intressera dem. 
Amin~regimens utrikespolitik är mycket amatörmässig. På 

det afrikanska planet är den stel och klumpig, inför de väst= 
liga regeringarna underdånig. Det förra är antagligen en 
funktion av det senare. 

Regimen har skapat en konflikt med Tanzania som är helt 
och hållet dess eget verk. Amins beskyllningar om tanzaniska 
gränskränkningar med kinesisk hjälp har visat sig fullstän
digt grundlösa. Det tycktes en tid som om· regimen skulle kun
na förmå Kenya, som stillatigande godtog kuppen, att gå över 
på U gandas sida och därigenom isolera Tanzania inom det 
östafrikanska samarbetet. Chanserria till detta tycks för när
varande vara mycket små på grund av en del osmidiga åtgär
der inom den östafrikanska gemenskapen från ugandisk sida 
och genom att Tanzanias president Nyerere mycket skickligt 
gjorde Kenyatta ett par tjänster i samband med en kenyansk 
sammansvärjning mot den gamle presidenten. 

För närvarande erkänner Tanzania, Zambia, Somalia, Su
dan, Algeriet och Kenya fortsatt Obote-styre. Vissa central
och västafrikanska stater har emellertid varit tillmötesgående 
mot den nya regimen. Det gäller inte minst Zaire och Elfen
benskusten. Amin-regimen har förenat sig med den grupp 
afrikanska regeringar som önskar dialog med Sydafrika och 
har även inbjudit sig själv till Pretoria. 

F ör hållandena har lett till att U gan da ännu inte är repre
senterat i den afrikanska enhetsorganisationen OAU. Vid 
ministerrådsmötet i februari 1971 nekades Amins delegation 
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säte och stämma. Inte heller Obotes delegation släpptes in. 
Mot bakgrund av tidigare erfarenheter, bl.a. i fallet Ghana 
efter den kupp som störtade Nkrumah 1966, är det väl bara 
en tidsfråga, när Amins representanter får ta plats i OAU. 
Enhetsorganisationen och därmed Afrika kommer då av allt 
att döma att förlora en "radikal" röst och i stället få en "kona 
servativ", gå miste om en neutralist till förmån för en klart 
västorienterad. 
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Framtidsperspektiv 

Under den tid som har gått sedan kuppen, har Amin-regimen 
visat allt mer av sitt ansikte. Men samtidigt har den sökt und
gå eller kanske inte klarat av att ta politiska beslut i många 
frågor. 

Amin kommer, om han får, att regera som president i fem 
år, åtminstone. Först 1976 kan det alltså bli tal om övergång 
till civil styrelse, en övergång, som han under kuppens yra 
lovade skulle ske omedelbart. Val och valordningar verkar 
lagda på is. Politisk och partipolitisk verksamhet i vanlig 
mening har förklarats som icke önskade och förbjudna. Men 
ändå är det inte uteslutet, att UPC eller något annat parti kan 
uppstå igen. 

Detta är emellertid inte det väsentligaste. Amins rådgivare 
kommer förmodligen att följa Mobutus exempel. Det är inte 
bara den femåriga mandattiden, som tyder på detta. Amin 
har i likhet med Mobutu omgivit sig med en utpräglad tekno
krat- eller byråkratregering, som i motsats till Mobutus 
emellertid inte lär vara särskilt duktig. 

I en regering av denna sort finns inbyggd en attityd, som 
knappast står i god harmoni med Obotes "vänstervridning". 
Och ifall det massparti, som Obote önskade göra av UPC, 
skulle komma till stånd kommer det att bli ett stöd- och 
mobiliseringsparti åt Amin-styrelsen. När tiden är inne, kom
mer det- åter med Mobutu som förebild- att användas för 
att göra Amin till civil president. 

En annan möjlighet är att det kommer en ny eller flera 
nya ledare från officerskåren. Det är sannolikt att bakom 
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Amin sitter en "junta", ett dussin officerare på kaptens- och 
löjtnantsnivå, som faktiskt styr U ganda genom dekret, som 
läggs i Amins mun. Som redan antytts, kan det mycket väl 
vara så att det är denna officersklick i mellangraderna, som 
är kuppens verkliga upphovsmän, och att Amin blivit pla
cerad uppe på toppen på grund av sin popularitet bland 
soldaterna och den rang som han formellt bär. Det lär således 
ha varit denna junta, som bestämde, att löftena om nyval 
och förestående civil styrelse skulle glömmas bort och fem 
års militärstyre skulle proklameras. När det därför talats och 
i det följande kommer att talas om Amin och Amin-regimen, 
så är det med största sannolikhet "Amin som talman för offi
cersjuntan'', som vi talar om. 

Den nya regimen har sökt befästa sin makt utöver stam
gränserna genom att rekrytera folk från alla större folkgrup
per till regeringen. Hur representativa dessa rekryter är för 
"sina" grupper, vet man inte mycket om. Men få, om ens 
någon, av dem har . en så god ställning inom grupperna, att 
någon rimlig jämförelse kan ske med den ställning regerings
medlemmar och politiker tidigare hade. Undantaget utgöres 
av de baganda, som fått platser i regeringen. Bland dem fin
ner vi A bu Mayanja, advokat, tidigare Buganda-statsråd och 
parlamentsledamot. År 1968 blev han fängslad av Obote på 
grund av vissa uttalanden i tidningen Transition, men sattes 
på fri fot igen hösten 1970. Amins ·frieri till baganda är 
uppenbart. Baganda, i varje fall de som bor i Kampala och 
områdena där omkring, har tillsynes glömt sin gamla fruktan 
för armen, som genomförde upprepade straffexpeditioner i 
gandaland. Hatet mot O bo te har hos gemene Mengo-buganda 
varit större än fruktan för armen. Därför blev det jubel på 
Kampalas gator, då kuppen var ett faktum. Och stämningen 
annorstädes? Det vet vi , inte mycket om, men känslan av 
stagnation och Obotes avsaknad av en tändande personlighet 
lär väl ha bidragit till ett tillstånd av apati eller likgiltighet ute 
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i stora delar av den perifera landsbygden för vad som skedde 
inne i centrum. Man hade inte mycket att förlora men inte 
heller särskilt mycket att vinna på regimbyte. O bo tes manifest 
hade inte slagit igenom och inte gett vanligt folk något att 
tro på. 

Men detta tillstånd av apati har inte varit den förhärskande 
stämningen på landsbygden. Obote har haft ett vidsträckt 
stöd, inte bara inom lango, sin egen folkgrupp, utan också i 
stora delar av områdena i norr, öst och väst. Detta stöd för 
O bo te har antagligen varit starkare, än vad de nyheter vi fått 
från U gan da efter kuppen ger vid handen. Under månaderna 
efter kuppen har det förekommit långvarigt och delvis väl
organiserat motstånd l).lot Amins trupper ute i landet. Beteck
nande för regimens fruktan för opposition är rapporterna om 
avrättningar av människor, so1n blivit misstänkta för att ha 
sympatier för Obote. Särskilt har lango varit utsatta för sådan 
uppmärksamhet av Amins trupper.* Detta säger en del om 
motståndet mot Amin, och det säger också mycket om vad 
slags styrelse, han representerar. Dessa avrättningar ser ut att 
ha visst sammanhang med det organiserade motståndet mot 
Amin - ett motstånd, som varit halvmilitärt eller om man så 
vill, haft partisankaraktär. Och det har inte saknat betydelse. 
Det har varit så betydande att regimen funnit det nödvän
digt att vidta repressalier mot motståndsgrupperna. I verk~ 
ligheten har acholi och langoutsatts för regelrätta förföljelser. 
Det blev ännu tydligare, när Uganda Argus över en hel första
sida publicerade ett "dokument'' under titeln "The Lango 
Master Plan for Ruling Uganda'\ vilket Obote och Akena 
skulle ha gjort uppl> medan de ännu satt vid makten.** Som 
vi redan visat/) finns all anledning betvivla dokumentets äkt .. 
het. Den historieförfalskning och de grundlösa beskyllningar 
som i detta träder i dagen, ger ingen grund för optimism 

* Första rapporten härom offentliggjordes i The Observer, 14.2.1971. 
** Jfr U ganda Argus, 3. 1971. 
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varken för langi eller för U ganda i dess helhet. 
Den politik, som Amin-regimen driver, är inte bara anti

langa och anti-acholi, en mycket farlig linje i och för sig. 
Det är en ''söndra och härska''-taktik, som för all del inte 
varit okänd i U gandas politik också före kuppen, men som 
nu framträder i en renodlad form. Acholi hetsas mot langi 
genom att man återupplivar gamla och konstruerar nya mot
sättningar. Baganda hetsas mot alla andra. Vi är tillbaka till 
kolonialstyrelsen och den strategi, som tillämpades av yttre 
och inre kolonisatörer. 

Amin-regeringen vill uppenbarligen hellre förrycka det 
mått av jämvikt, som Obote var i färd med att skapa, än söka 
få en etnisk balans till stånd. En sådan balans kan inte åstad .. 
kommas . på regeringsnivå, utan nere hos folket. Genom att 
mot lango driva en militärjustis, med vilken Obotes behand
ling av baganda inte kan jämföras, och genom att införa "lag 
och ordning'' som ledande princip har Amin i bästa fall upp
rättat en ytkontroll av de motsättningar, som är inneboende 
i U ganda. De blir inte lösta, bara hållna under kontroll. 

Hur länge alliansen med baganda kan komma att hålla, är 
en annan fråga. Rojalisterna i Ankole och Toro har också 
börjat kurtisera Amin för att . få kungadömen återinförda. 
Kabakaregimen med Mutesas sextonårige son Freddie på 
tronen kommer inte att återinföras på det sätt många bagan
da väl föreställde sig under kuppens yra. Däremot har Amin 
lyckats försäkra sig om bagandas välvilja ett bra tag fram
över genom att tillåta, att Mutesa, som dog av alkoholförgift
ning i London och där begravdes, på kabakavis blev gravsatt 
på Mengohöjden. Gravfärden påsken 1971 blev en folkfest 
- för baganda. 

Frågan är nu, i vad. mån vägen ligger öppen för en ny 
Buganda-nationalism eller överhuvudtaget för nyregionalism. 
Att en sådan väckts till liv, råder intet tvivel om, endast hur 
mycket den kan göra sig gällande i framtiden, politiskt och 
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socialt. Man kan också undra, huruvida Amin=regimen för~ 
mår, eventuellt är inställd på att hålla den i schack. Ifall natioa 
nalismen i Buganda blomstrar upp, kommer detta - även om 
effekten främst blir märkbar i Buganda - att föra U gan da 
åratal tillbaka i utvecklingen. Mycket av vad Oboteqregimen, 
trots allt och trots motstånd från många baganda lyckades 
uppnå när det gällde att modernisera gandasan1hället och att 
jämna ut orättvisor (och därmed motsättningar) mellan ba= 
ganda och andra grupper, kommer då att göras ogjort. Och 
tillvägagångssättet att likvidera Obote=sympatisörer stämmer 
rätt illa inte bara med den försoningslinje Amin angav efter 
kuppen och som fått många Oboteqministrar och hustrur till 
sådana, ännu i landsflykt, att hoppa av från Obote och bli 
mottagna med öppna armar av Amin. Detta har skapat ett 
långt större mått av missnöje och motsättningar, än Obote~ 
regimen kunde åstadkomma med sin politik. Amins politik 
har i sina praktiska konsekvenser bara ett enda mål, att 
härska för härskandets egen skull. Att behålla makt eller att 
skaffa sig sådan är givetvis politikens raison d' e tre. I detta 
avseende står Amin inte i någon särställning i afrikansk poli= 
tik. Det ansikte han nu allt mer visar upp är emellertid det 
obevekliga stenansiktet. Teknokratisk konservatism, lag och 
ordning baserad på våld, taktiken att söndra och härska, allt 
hopkopplat med primitivt västorienterad utrikespolitik före= 
faller bli de drag, som finns inhuggna i det. Uganda har skaf= 
fat sig just den profil landet varit på väg bort ifrån. Visserq 
ligen tycker man sig kunna spåra vissa humana drag i Amins 
ansikte, som då han frigav ett halvt hundratal personer, poli= 
tiker och andra, som Obote hållit fängslade alltför länge, 
även om denne hade haft sina skäl, och även om många var 
försatta på fri fot redan av Obote. Humanismen visade sig 
vara skenbar, högeligen selektiv och helt tillfällig. J akten på 
Oboteqsympatisörer gav· bekräftelse därpå. 

Oppositionen mot regimen växer. Amin kan dock känna 
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sig säker så länge som han åtnjuter engelsmännens, israeler
nas och härens stöd. Stödet utifrån får han betala dyrt. Att 
han är villig att göra det, visade han då han accepterade de 
hårda villkoren som knöts till vapenköpet i London. Förmod
ligen kommer han att kunna räkna med att engelsmännen 
ingriper militärt om regimen finner det nödvändigt. Det israe
liska stödet åt kuppregimen har också. tagit fastare form un
der den sista tiden och grund för israeliskt ingripande. Ett 
okänt antal flygplatser för militära ändamål byggs nu i norra 
och mellerstaUganda för tiotals miljoner kronor av israelisk 
teknisk och militär personal. 

Stödet från den ugandiska hären är faktiskt en mer osäker 
faktor. Det har under en längre tid pågått en hård kamp 
mellan olika fraktioner och avdelningar inom hären och ett 
stort antal, bland dem vissa högre officerare, har avrättats 
eller avsatts.* Detta har försvagat hären betydligt. Om Amin 
inte förmår ta itu med denna försvagning riskerar han att 
mista sitt ursprungliga stöd och att utlandet i ett sådant läge 
föredrar att låta avsätta honom. Han satsar emellertid allt på 
att förhindra detta: hären har fått betydande anslagsökningar 
på bekostnad av skolor och hälsovård. 

Regimens andra stöttepelare, byråkratin, har också försva
gats, först och främst genom inre. maktstrider och genom den 
kanske berättigade kritik för oduglighet som Amin framfört. 
Ämbetsmännen har visserligen fått tillbaka de privilegier 
Obote tog ifrån dem: lån till bilköp och möjligheter till extra
inkomster. Detta verkar emellertid inte vara tillräckligt för 
att skapa lojalitet till den nya regimen. 

Viktigare för läget i U ganda är emellertid den brist på poli
tisk ledning av statsapparaten som under Amin-regimen bli
vit alltmer framträdande och som The Financial Times i en 
uppseendeväckande kritisk analys har kallat a study in non-

* The Observer, 13.2.1972. 
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government. * Det finns ingen ledning av den politisk-admi
nistrativa processen. Byråkratin- med de teknokratiska mi
nistrarna i toppen - tar inga beslut eller vågar inte ta sådana 
beslut som kan riskera deras ställning. Och när Amin eller 
juntan å sin sida inte vill eller kan fatta nödvändiga beslut, 
driver statsskutan omkring utan styrning alls på många vik
tiga områden. 

Framtidsutsikterna för folket 
Man kan fråga sig hur mycket det som sker på toppen, inom 
makteliten, betyder i ett afrikanskt samhälle. Berör det i 
realiteten samhället i stort? l(ommer inte samhället· att ut
vecklas, eller möjligen stagnera, som förr, även o:tp. toppen in m 

tas av andra makthavare? Kommer inte "folket" att ha det lika 
bra eller illa ställt, även om Amin får fortsätta att vrida åt 
höger? Vi har ju visat, att O bote-regimens intentioner, så som 
de framträdde i "vänstervridningen" bara i begränsad ut
sträckning uppfattades, accepterades och verkställdes. Revo
lutionen lät vänta på sig. Orsaken till det var dels antago
nismen inom härskar klicken, dels bristen på förmåga ·hos stya 
relsen att föra ut budskapet till människorna och att få den 

. . 

nya politiken att fungera. Men det var inte i första hand dessa 
omständigheter, som bragte Obotes regering på fall.. . 

En av Nyereres närmaste rådgivare sade i ett samtal en 
gång, att Tanzanias ledare kommer att behöva ytterligare sju 
år efter de sju första och grundläggande åren för att befästa 
Arusha-politiken inom samhäll~t och bland folket. Men det 
kommer att ta mycket längre tid att göra landet till ett socia
listiskt och humanitärt samhälle. 

Obote skulle ha behövt ännu längre tid, eftersom han 
måste kämpa med enhetsproblemet, både på topp- och gräs~ 
rotsnivå. Obote fälldes inte därför att han ville. låta landets 
norra del, eller en bit därav, dominera resten av Uganda. Att 

* T.he Financial Times, 25.1.1971. 
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Akena hade nått en framskjuten position är inget bevis för 
detta. Hans position var - utan alla jämförelser i övrigt - inte 
alltför olik den som Bob Kennedy hade under John Kennedy. 
Hans fall kom sig långt mer därav, att Amin inte ville vara 
MacArthur, generalen, som blev avsatt. 

Vad som utmärkte Obote-regimen, eller som i varje fall 
var en konsekvens av den, var, att det bugandiska samhället 
blev ordentligt "omruskat", och detta utan att särdeles myc
ket fy~iskt våld kom till användning. Detta var faktiskt en av 
förutsättningarna både för att Uganda skulle kunna bli en 
nation och samtidigt kunna förändras i socialistisk, progres
siv riktning. Utan en sådan politisk och social omstrukture
ring - och det gäller inte bara Buganda - där starka traditio
nalistiska och feodalistiska. samhällsförhållanden bröts upp, 
skulle någon utveckling i betydelsen av kvalitativ förbättring 
av de sociala, ekonomiska och politiska villkoren för största 
möjliga antal ugandier icke ha kunnat realiseras. Denna om .. 
strukturering görs kanske nu åtminstone delvis om igen, i 
motsatt riktning. 

När detta sagts, måste man emellertid också tillfoga, att 
denna omstrukturering inte heller under Obote-regimen ge
nomfördes lika konsekvent överallt. Det fanns ännu kvar 
fästen för traditionalism och elitism undanstuckna inom un
dervisningsväsendet och byråkratin och i egendomsstrukturen 
på landsbygden. U gandas småbondejordbruk bestod inte 
bara av småbönder. Och även om småbruksstrukturen var 
tämligen förhärskande!> innebar den, även om den verkade 
socialt utjämnande, samtidigt ett hinder för en vittgående 
agrarsocialism, eller en genomförd ''socialistisk kultur'', så
dan som vänstervridningen hade linjerat upp. Kooperativen 
va.r föralldel int~ något oväsentligt inslag i den ekonomiska 
strukturen. Den privata äganderätten låg emellertid i botten 
av det hela. Uganda kom därför även efter ''vänstervrid
ningen'' inte just längre än till ett slags privatsocialism, med 
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tonvikt på privat för landsbygdens del, något i stil med en 
statskapitalism med starkt inslag av privat ägande och sty
rande inom näringslivet för övrigt. 

I ett land som U ganda måste utjämningspolitik praktiseras 
genom transfereringar, dvs. utbyggnad av den offentliga ser
vicen till flesta möjliga inbyggare och på sådant sätt, att alla 
får lika del av den. Detta var en väg, som Obote hade slagit 
in på - mer eller mindre väl planlagt. Det är osannolikt, att 
den fullföljes av den nya styrelsen. Den överbyggnad, som 
Obote-regimen åtminstone lade fram och som man tänkte 
genomtränga samhället med för att som "gengåva'' vinna en 
mobilisering av gräsrötterna, har den nya regimen börjat riva 
ned. I stället kommer den att sätta något, som den vanliga 
enkla ugandiern i längden inte kommer att vinna på. 

Vad detta "något" kan komma att bli, har kuppmakarna 
vackert tigit med. De har upphävt nationaltjänsten och andra 
beslut till enhetens tryggande. De har försatt institutioner, 
som trots allt hade en viss prägel av folkstyre, ur funktion. 
Politiken är, som vi visat, inom flera områden, där regimen 
visat sitt ansikte, på glid. 

U ganda är i verkligheten på väg tillbaka till den yttre och 
inre kolonialismens tid. Feodalherrarna har fått en ny chans 
genom nyregionalismen. De sociala klasskillnaderna kommer 
högst sannolikt att skärpas: först när armen har fått sin am~ 
munition och sina kanoner (för bruk i U ganda); får den van~ 
lige ugandiern sitt. En tilltagande ekonomisk kris på det nam 
tionella planet kommer att understryka denna utveckling. 
Förr eller senare uppstår en opposition, som förmodligen får 
en annan karaktär eller går längre i sina politiska strävanden 
än den som nu för en väpnad kamp mot Amin. Denna oppo= 
sition kommer att fördjupa det antifeodala element Obote 
förde in och kanske följa klasskillnader- bli en klasskamp. 

Under alla omständigheter är den vanlige ugandierns ut
sikter de närmaste åren mörka . 
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