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AREAL: 

BEFOLKNING: 

STATSSKICK: 

STATSCHEF: 

HUVUDSTAD: 

ANGOLA 

BOTSWANA 

824 295 kvkm (exklusive det till Kapprovinsen 
hörande men som en del av sydvästafrika förval
tade Walvis Bay). 

Enligt den sydafrikanska administrationens upp
gifter uppgick befolkningen 1966 till 610 000, 
varav 96 000 är europeer. 

Formellt står sydvästafrika under FN:s administra
tion, men i praktiken har sydafrikanska republiken 
annekterat territoriet och administrerar det so~ 
en provins inom republiken. 

Indirekt den sydafrikanske premiärministern J.B. 
Vorster. 

Windhoek. 

NATU.RTILLGANGAR: Diamanter, guld, koppar, uran, zink, mangan, 
germanium, garfit, lithium, bly etc. 

EXPORT: 

SPRAK: 

VALUTA: 

De viktigaste exportvarorna är mineraler, fisk
och jordbruksprodukter. 

Officiella språk är afrikaans (den holländska 
dialekt som talas i Sydafrika) och engelska, men 
från 1959 används också tyska inom administra
tionen. 

Rand (l rand= ca 7 sv.kr.). 
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Inledning 

sydvästafrika koloniserades av Tyskland på 1880-talet, erövra

des av sydafrikanska Unionen 1915, st~lldes vid krigsslutet 

under Nationernas Förbunds beskydd, som i sin tur uppdrog åt 

Sydafrika att förvalta territoriet som ett mandatområde. 

Namibia - som landet numera heter - betrak"tades länge som Syd

afrikas akilleshäl, då "sydvästafrikafrågan" erbjöd FN legala 

möjligheter att ingripa mot Sydafrikas apartheidpolitik. Kanske 

var det så. FN har i alla händelser inte förmått utnyttja denna 

möjlighet. Knappast någon annan fråga har diskuterats mer in

gående i FN. Alltsedan generalförsamlingens första session har 

frågan stått på dagordningen. Men kanske har heller ingen annan 

fråga så blottat FN:s maktlöshet. Trots att man sagt upp mandat

avtalet med Sydafrika har FN ingen myndighet i territoriet. 

I dag är i stället Namibia en sydafrikansk provins - annekterat 

och inkorporerat i sydafrikanska republiKen. 

För den namibiska befolkningen innebär detta en tragedi. De 

satte länge sitt hopp till FN. Vad de fått uppleva är i stället 

att världen utan att ingripa tillåtit Sydafrika utplåna deras 

nation. De har tvingats inse, att deras befrielse bara kan vara 

deras eget verk - ingen annan kommer att befria dem. Därför har 

de organiserat sig och inlett ett frihetskrig på samma sätt som 

förfäderna gjorde när landet koloniserades. 

Befrielsekriget inleddes på hösten 1966 av befrielserörelsen 

south ~\Jest Africa People' s Organisation (SWAPO) . Det är ännu 

inget stort krig, men tillräckligt för att tvinga Sydafrika 

hålla en stor arme i territoriet. Det är ett krig som breder ut 

sig och allvarligt oroar myndigheterna. Världen har svikit 

folket i Namibia och man har nu tagit sin framtid i egna händer. 

I sitt försvarstal innan han dömdes till livstids fängelse 

Bengt Ahlsen har gjort omfattande studie- och reportageresor 
till ett flertal afrikanska länder på uppdrag av bl a Sveriges 
Radio. Han är vidare författare till "Afrika 70" och ett stort 
antal artiklar. 
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sade en av befrielserörelsens ledare: 

"Vi menar att Sydafrika måste välja - antingen leva 
med oss i fred eller kuva oss med våld. Om ni väljer 
att krossa oss och tvinga på oss er vilja, så sviker 
ni inte bara ert ansvar, utan ni kommer att leva i 
säkerhet endast så länge er makt är större än vår. 11 

Kolonisering 

sydvästafrika "upptäcktes" redan 1486 av portugiserna, men 

glömdes bort under mer än tre århundraden. Då området uppfatta

des som föga attraktivt lockades inte de europeiska stormakterna 

ens vid den stora huggsexan på Afrika i slutet av 1800-talet. 

Ända fram till 1968 hade landet inget egentligt namn, bara den 

geografiska benämningen 11 Sydvästafrika". I början av 1800-talet 

kallades området Transgeriep, eller landet ovan Gariep - det 

gamla hottentottnamnet på Oranjefloden som skiljer territoriet 

från Sydafrika. Bland tidiga upptäcktsresanden var landet också 

känt som Namaland, Dameraland och Ovamboland efter de olika 

folk som levde i 11 Sydvästafrika". Inget av dessa namn blev be

stående. Först den 12 juni 1968 gav FN:s generalförsamling 

landet ett namn - Namibia - i enlighet med invånarnas önskan. 

Den egentliga koloniseringen inleddes av tyskarna på 1880-talet. 

Dessförinnan hade finska missionärer efter förhandlingar med 

den tyska Rhen-missionen år 1870 startat missionsarbete i Ovambo

land. Till en början bestod det europeiska inslaget mest av 

missionärer, äventyrare och upptäcktsresanden. Men i slutet av 

1880-talet upprättades den första tyska garnisonen i området. 

Europeer anlände i större antal under 1890-talet och skaffade 

sig kontroll över områden som traditionellt tillhört afrikaner

na. Tyskarna genomförde en serie militära operationer, vilket 

ledde till väpnat motstånd från afrikanerna. 1904 anslöt sig 

också hererafolket till frihetskriget och de tyska positionerna 

hotades allvarligt. Vid krigsslutet hade hererafolket decime

rats från 80 000 till 15 000. Tusentals flydde till Bechuana-
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land (nu Botswana) , bland dem den gamle hövdingen Samuel Maha

rero. Kriget fortsattes av andra folk. Framför allt namafolket, 

under ledning av sin hövding Witbooi, bjöd tyskarna hårt mot

stånd. 

Först 1907 lyckades tyskarna få kontroll över det vidsträckta 

territoriet. Det beräknas, att de tyska kolonialtrupperna då 

dödat mer än 100 000 afrikaner. 

Under första världskriget (1915) ockuperade sydafrikanska Unio

nen, då medlem av Brittiska Samväldet, territoriet utan att 

möta något egentligt motstånd från de kejserliga tyska trupper-

na. 

sydvästafrikas internationella status 

Efter första världskriget förlorade Tyskland alla sina kolonier 

och dessa ställdes under Nationernas Förbunds (NF) beskydd. 

1919 uppdrog NF åt sydafrikanska Unionen att förvalta sydväst

afrika som ett mandat. I mandatavtalet föreskrevs bl a att 

territoriets inhemska befolknings sociala utveckling skulle be

fordras, att inga militärbaser fick upprättas och att mandatär

makten årligen skulle avge rapport till NF om utvecklingen i 

territoriet. 

När NF upplöstes fattades inget beslut om mandatområdenas fram

tid. Sydafrika begärde hos Förenta nationerna att få sydväst

afrika erkänt som en integrerad del av unionen. Men general

församlingen förklarade i en resolution 1946, att territoriet 

inte borde införlivas med sydafrikanska Unionen utan ställdes 

under förvaltarskap. övriga mandatärmakter har samtyckt till att 

överföra sina kvarvarande uppdrag till FN:s internationella 

förvaltarskapssystem. Men Sydafrika bestred, att det förelåg 

någon juridisk skyldighet att ställa territoriet under förval

tarskap. Därmed inleddes den långvariga konflikten mellan FN 

och den sydafrikanska regeringen om sydvästafrikas internationel

la status. 
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Den sydafrikanska regeringen förklarade sig emellertid beredd 

att inte annektera territoriet, utan upprätthålla status quo. 

Man försäkrade, att territoriet skulle komma att administreras 

i den anda man utfäst sig att göra när n1andatet ursprungligen 

accepterades. 

Generalförsamlingen vände sig 1949 till Internationella dom

stolen och begärde ett rådgivande utslag för att erhålla klar

het i sydvästafrikas ställning. Domstolen fastslog året därpå, 

att den sydafrikanska regeringen fortfarande hade internationel

la skyldigheter beträffande territoriet i enlighet med avtalet 

med NF. Vidare fastställdes att funktionen att övervaka den 

sydafrikanska regeringens administration skulle utövas av FN, 

dit rapporter och petitioner skulle sändas, samt att Sydafrika 

inte hade befogenheter att ända territoriets internationella 

status som mandat utan FN:s medgivande. 

1953 tillsatte generalförsamlingen en Sydvästafrika-kommitte 

för att granska informationer som rörde territoriet. Kommitten 

bemyndigades också att fortsätta förhandlingarna med den syd

afrikanska regeringen för att följa upp Internationella dom

stolens utslag. Då den sydafrikanska regeringen inte inkom med 

några rapporter, använde kommitten andra upplysningar när den 

sammanställde sin årliga rapport om förhållandena i territoriet. 

sydvästafrikafrågan har varit föremål för Internationella dom

stolens prövning vid fyra tillfällen. Vid de tre första till

fällena - 1950, 1955 och 1956 - avgav domstolen s k rådgivande 

beslut. Domstolen kom 1955 och 1956 till samma slutsats som 

1950. Men då utslagen endast varit rådgivande har de utan på

följd kunnat nonchaleras av Sydafrika. 

1958 fördes diskussioner mellan en FN:s bona officia-kommitte 

och representanter för den sydafrikanska regeringen i Pretoria. 

Bland de förslag som diskuterades var möjligheten att dela 

territoriet - den norra delen (huvudsakligen bebodd av afrika

ner) skulle placeras under förvaltarskap, och resten av terri

toriet skulle inlemmas med sydafrikanska Unionen. Bona officia

kommitten ansåg, att en form av delning skulle kunna utgöra en 



grund för överenskommelse med den sydafrikanska regeringen. 

Generalförsamlingen förkastade dock varje tanke på en delning 

av ·territoriet. 
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Under de närmaste åren antog generalförsamlingen en serie reso

lutioner som var starkt kritiska mot förvaltningen av terr~

toriet, särskilt mot apartheidpolitikens tillämpning. 1960 upp

manade församlingen den sydafrikanska regeringen "att omedel

bart upphäva alla lagar och bestämmelser som baserats på denna 

politik". Generalförsamlingen uppmanade också sydvästafrika

kommitten att besöka territoriet för att studera situationen 

och framlägga förslag för att återställa "ett klimat av fred 

och säkerhet" och om åtgärder för att göra det möjligt för den 

afrikanska befolkningsmajoriteten att förvärva ett stort mått 

av inre självstyrelse avsedd att leda till fullständig oav

hängighet snarast möjligt. Kommitten kunde aldrig besöka Syd

västa·frika, då medlemmarna inte beviljades inresevisum. I 

stället intervjuades afrikanska politiker och flyktingar. Vid 

behandlingen av kommittens rapport fastslog generalförsamlingen 

"det sydvästafrikanska folkets oförytterliga rätt till själv

ständighet och nationell suveränitet". 

För att få svar på frågan om Sydafrika uppfyllde de förpliktel

ser som mandatavtalet stadgade, vände sig Etiopien och Liberia 

- de enda afrikanska nationer som jämte Sydafrika tillhörde 

Nationernas förbund - till Internationella domstolen i november 

1960. De båda staterna hävdade, att Sydafrikas införande av 

apartheid i territoriet stred mot mandatavtalet och att Syd

afrika underlät att rapportera om sin förvaltning till FN, 

vilket domstolen tidigare uttalat sig om. 

Internationella domstolen uppmanade Sydafrika att före den 15 

december 1961 inkomma med en förklaring. Detta skedde inte. 

Regeringen i Pretoria hävdade i stället, att domstolen inte var 

kompetent a·tt behandla frågan. Den 21 december 1962 fastslog 

domstolen, med 8 röster mot 7, att den var behörig att avgöra 

sakfrågan och att förhandlingarna kunde inledas. 

Under tiden fortsatte FN att diskutera frågan. 1961 tillsatte 
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generalförsamlingen en särskild kommitte för sydvästafrika med 

instruktioner at·t i samråd med den sydafrikanska regeringen 

vidtaga åtgärder för att nå bl a följande mål: besök i sydväst

afrika senast den l maj 1962; evakuering av sydafrikanska mili

tära styrkor från territoriet; frigivande av alla politiska 

fångar; avskaffande av all lagstiftning grundad på apartheid; 

förberedelser för allmänna val till en lagstiftande församling 

att hållas på grundval av allmän rösträtt under FN:s över

inseende. Den sydafrikanska regeringen inbjöd 1962 kommittens 

ordförande och vice ordförande att besöka sydvästafrika och 

erbjöd sig att utan hänsyn till sin tidigare ståndpunkt i frå

gan göra en informell översyn av de·t ärende som tvisten mellan 

Sydafrika och FN gällde. 

I sin rapport från överläggningarna i Pretoria föreslog de båda 

medlemmarna av särskilda kommi·tten för sydvästafrika, att den 

sydafrikanska regeringen skulle ges en kort frist, inom vilken 

den mås·te foga sig efJcer generalförsamlingens resolutioner. Om 

detta inte skedde skulle generalförsamlingen upphäva mandatet 

och samtidigt överta förvaltningen av territoriet för att för

bereda självständigheten. Om nödvändigt skulle sanktioner eller 

andra medel användas för att genomdriva åtlydnad av FN:s beslut 

och resolutioner. 

FN intog under de närmaste åren en avvaktande hållning och in

väntade Internationella domstolens utslag. Sydafrika å sin sida 

mobiliserade sina främsta jurister och lyckades ideligen för

hala domstolens förhandlingar. Först i slutet av 1964 var den 

skriftliga delen av förhandlingarna avslutad och den muntliga 

delen kunde påbörjas den 15 mars 1965. Förhandlingarna avslu

tades på våren 1966 och domstolen avgav sitt utslag den 18 juli 

utan att ha tagit ställning i sakfrågan. Med domarens utslags

röst (8 röster mot 7) hävdade domstolen denna gång, att Liberia 

och Etiopien inte hade rätt att intervenera i ett uppdrag som 

beordrats av NF. Detta kunde endast ske av NF som helhet, häv

dade domstolen. 

Internationella domstolens utslag hälsades med tillfredsställel

se av den vita minoriteten i syd- och sydvästafrika och markerar 
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upptakten till det omfattande arbete som ägt rum under senare 

år för att helt inkorporera sydvästafrika i sydafrikanska 

republiken. I FN var besvikelsen stor bland flertalet medlems

nationer över domstolens utslag. Generalförsamlingen antog den 

27 oktober 1966 en resolution (2145) vari mandatavtalet sades 

upp och generalförsamlingen övertog det direkta ansvaret för 

territoriet. Resolutionen antogs med röstsiffrorna 114 för -

2 mot (Portugal och Sydafrika) - 3 avstod från att rösta 

(Frankrike, Malawi och Storbritannien). Botswana och Lesotho 

var frånvarande under omröstningen. 

För att kunna fullgöra sina skyldigheter tillsatte general

församlingen en ad hoc kommitte - sammansatt av fjorton medlems

stater, utsedda av församlingens president- med uppgift att 

rekommendera praktiska åtgärder för administration av sydväst

afrika i syfte att möjliggöra för områdets befolkning att utöva 

självbestämmanderätt och uppnå oberoende. Kommitten konstitue

rade sig den 17 januari 1967 och valde till ordförande Finlands 

FN-ambassadör Max Jakobson. 

Delade meningar förelåg om hur FN skulle kunna administrera om

rådet. Den 19 maj 1967 beslutades i en resolution (2248) slut

ligen, att ett Förenta nationernas råd för sydvästafrika skulle 

bildas bestående av elva medlemsstater. Rådet gavs följande 

uppgifter: a) att administrera sydvästafrika intill dess obe

roende under medverkan i största möjliga utsträckning av be

folkningen i området; b) att utfärda sådana lagar, förordningar 

och bestämmelser, som krävs för områdets administrering, tills 

en lagstiftande församling inrättas genom val, som grundar sig 

på allmän rösträtt; c) att som omedelbar uppgift och i samråd 

med befolkningen vidta alla nödvändiga åtgärder för att utarbe

ta en konstitution, enligt vilken val skall hållas till en lag

stiftande församling och ansvarig regering; d) att vidtaga alla 

erforderliga åtgärder för att upprätthålla lag och ordning i 

området samt e) att överlåta alla maktbefogenheter på områdets 

befolkning vid oberoendeförklaringen. 

Generalförsamlingen beslutade att rådet skulle ha sitt säte i 

sydvästafrika och att dess utgifter för administreringen skulle 
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finansieras av inkomster från området. Rådet uppmanades att 

bege sig till sydvästafrika i syfte att a) övertaga områdets 

administration; b) tillse att sydafrikansk polis och militär 

dras tillbaka~ c) tillse att övrig sydafrikansk personal dras 

tillbaka och ersätts med personal, som är underställd rådet; 

samt d) tillse att företräde ges åt den inhemska befolkningen 

vid användande och rekrytering av personal. Vidare uppmanade 

generalförsamlingen rådet, att göra allt för att tillse att 

oberoendet kunde uppnås senast i juni 1968. 

Rådet begav sig till Afrika i april 1968 och tillkännagav att 

man skulle överta administrationen av sydvästafrika. Själv

fallet beviljade inte Sydafrika inresetillstånd och landnings

tillstånd. Resan slutade snöpligt i Zambias huvudstad Lusaka. 

FN:s maktlöshet blottades i hela dess vidd. Den 12 augusti 

beordrade säkerhetsrådet på nytt regeringen i Sydafrika att 

lämna sydvästafrika - senast den 4 oktober. Även denna gång 

negligerade den sydafrikanska regeringen beslutet. 

Den sydafrikanska regeringen kan förmodligen även i framtiden 

trotsa varje FN-beslut i frågan i förvissning om att de väst

liga stormakterna inte är intresserade av någon verklig föränd

ring. Och utan stormakternas medverkan förblir varje FN-beslut 

bara ord. I mars 1969 tog den sydafrikanska regeringen det 

slutliga steget och införlivade territoriet med republiken. 

Befolkning 

Vid tiden för den europeiska koloniseringen beräknades folk

mängden i sydvästafrika uppgå till 227 000 (1885). Under fri

hetskrigen decimerades emellertid befolkningen avsevärt. Vid 

den första beräkningen, som de sydafrikanska myndigheterna 

gjorde 1921, uppskattades folkmängden till 203 751. 

Den europeiska bosättningen har konstant ökat i territoriet, 

vilket framgår av följande uppställning: 
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Europeisk bosättning i sydvästafrika 

Ar Antal europeer 

1913 14 830 

1935 31 800 

1946 37 858 

1955 49 930 

1960 73 464 

1966 96 000 

Källa: south African Y earbook 

Myndigheterna klassificerar befolkningen i tre grupper: euro

peer eller "vita 11
, huvudsakligen av tyskt och sydafrikanskt 

ursprung; "färgade 11 eller personer av blandad härkomst; afri

kaner eller "infödingar", som i sin tur uppdelas i olika 

etniska grupper. 

Enligt myndigheternas beräkningar uppgick antalet invånare 1966 

till 610 000. 

Europe er 

"Färgade" 

Afrikaner 

96 000 

29 000 

485 000 

610 000 

Antalet medlemmar i de olika etniska folkgrupperna beräknades 

vid samma tillfälle uppgå till: 

Ovambo 270 000 

Damara 50 200 

Here ro 40 000 

N am a 39 400 

Okavango 31 500 

East Caprivians 17 900 

Bushmen 13 300 

Kaokovelders lO 500 

T s w ana och övriga 31 300 

Källa: state of south Africa, Y earbook 1969 
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Den sydafrikanska administrationen 

Sedan länge har Namibia varit delat i två zoner: den södra 

zonen, eller Poliszonen, som omfattar den största delen av 

territoriet samt den norra zonen. Inom Poliszonen förekommer 

den europeiska bosättningen. Afrikanerna lever här i segrege

rade byar eller förläggningar, som måste vara skilda från den 

europeiska bebyggelsen av en buffertremsa på 500 meter. 

Inom Poliszonen är det sydvästafrikanska parlamentet lagstif

tande församling, medan den norra zonen står under direkt 

kontroll av Sydafrikas Bantuadministration. 

Den av sydafrikanska regeringen tillsatta Odendaal-kommissionen 

har i sin rapport, som antagits av regeringen, föreslagit in

förandet av "separat utveckling". Avsikten är att upprätta tio 

bantustan-områden baserade på de nuvarande stamreservaten. Det 

är ett fullföljande av den politik tyskarna införde i terri

toriet. Alltsedan 1880-talet har den afrikanska befolkningen 

trängts undan till allt mindre reservat. Den europeiska befolk

ningen har lagt under sig de områden som är mest lämpade för 

jordbruk och som innehåller de kända mineraltillgångarna. Det 

första bantustan-området upprättades den 17 oktober 1968 -

Ovamboland proklamerades som "infödingsnation". (Denna utveck

ling kan studeras på kartorna på sidan 17). 

I mars 1969 antog parlamentet i Sydafrika den lag - south West 

Africa Affairs Bill - vilken slutligen reducerat territoriets 

status till en provins inom Sydafrika. Därigenom har Namibia de 

facto inkorporerats i sydafrikanska republiken. 

APARTHEID 

Som ett resultat av den allt mer Ligorösa apartheidpolitiken i 

landet har många afrikaner tvingats flytta från sina hem. Det 

har skett när nya områden förklarats reserverade för den euro

peiska befolkningen. I huvudstaden Windhoek beordrades 1959 

befolkningen i en gammal lokation att flytta till en ny stadsdel. 
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l. 1880. Kartan visar de afrikanska folkens bo

sättning vid tiden omedelbart före kolonise

ringen. 

2. 1966. Under den tid sydvästafrika varit ett 

mandatområde har den europeiska befolkningen 

lagt under sig allt mer av de bästa områdena 

i de centrala delarna av landet, den s k 

Poliszonen. Afrikanerna·har trängts samman 

till speciellt upprättade stamreservat, på 

kartan utmärkta med streckade linjer. 

3. Medan FN fortfarande diskuterade sydväst

afrikas framtid, framlade den av sydafrikanska 

regeringen tillsatta Odendaal-kommissionen sin 

rapport. Nu har denna rapport tagits fram och 

gjorts till program. Enligt planerna skall ett 

antal bantustan-områden upprättas, på kartan 

markerade med streckade linjer. Dessa ligger 

huvudsakligen i ofruktbara områden. Området 

reserverat för europeer är på kartan skuggat. 

Omfattande folkomflyttningar har inletts för 

att genomföra programmet. 
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Oppositionen mot beslutet blev stark, då afrikanerna genom 

flyttningen skulle få höjda hyror och fördyrade resekostnader 

till arbetsplatserna. Många vägrade att flytta och den 10 decem

ber genomfördes en demonstration mot beslutet. Polisen ingrep 

med sedvanlig grymhet och öppnade eld mot den fredliga demonstra

tionen - ll afrikaner dödades och 40 sårades. När Odendaal

kommissionens plan genomförs kommer tiotusentals människor att 

tvingas flytta. 

Afrikanernas bosättning och förflyttningar regleras av ett in

vecklat 11 pass 11 -sys·tem. Afrikaner från norra zonen tillåts inte 

besöka Poliszonen utan särskilt tillstånd. sådant tillstånd be

viljas i regel endast för kontraktsarbete. Väl inne i Poliszonen 

måste afrikanerna ständigt bära tillståndet på sig och de måste 

återvända till sina hemorter när kontraktstiden utgår (nu i 

regel 18 månader). 

Oavsett om en afrikan är bosatt inom Poliszonen eller inte, 

måste han alltid bära passet på sig om han lämnar lokationen, 

reservatet, farmen eller den plats där han arbetar. Utan pass 

kan en afrikan inte resa någonstans, inte ens köpa en järnvägs

biljett och än mindre lämna Poliszonen. 

I de centrala delarna av städerna är alla offentliga inrätt

ningar reserverade för den europeiska befolkningen. På samma 

sätt som i Sydafrika är parksoffor reserverade för vita och 

separata luckor finns på t ex postkontoren för de olika ras

grupperna. 

Blandäktenskap är förbjudna och sexuellt umgänge mellan euro

peer och afrikaner är straffbart-- för män med upp till fem och 

för kvinnor fyra års fängelse. 

ARBETSLIV 

Apartheidpolitiken tillämpas också inom arbetslivet. Olika ar

beten reserveras för skilda befolkningsgrupper. Icke-europeer 

tillåts aldrig avancera inom .sina jobb, så att de kommer i 
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förmansställning med europeer underordnade. 

strejker bland afrikanska arbetare är förbjudna i lag. Att 

delta i en strejk kan kosta mellan 30-50 dagars fängelse eller 

böter som motsvarar flera månaders lön. 

UTBILDNING 

Undervisningen är segregerad. För europeiska skolbarn före

ligger skolplikt från 7 till 16 år, för "färgade" barn från 7 

till 14 år. Däremot finns ingen skolplikt för afrikanska barn. 

1963 gick samtliga europeiska barn i skola - eller 17 121 barn. 

Det beräknades att det samma år fanns 102 000 afrikanska barn i 

skolåldern. Av dessa gick endast 46% (47 088) i skola. De flesta 

afrikanska barn som går i skola får endast ett par års utbild

ning. Det är endast 0,3% som når gymnasienivå. 

1963 uppgick skolutgifterna i territoriet till 4 105 318 rand. 

Av dessa medel användes 405 432 rand för undervisning av afri

kanska barn inom Poliszonen och 251 689 rand i den norra zonen. 

Per capita-utgiften var 117,8 rand för europeiska barn, 27,5 

för afrikanska barn i Poliszonen och 8,7 rand för afrikanska 

barn i norra zonen. 

POLITISKA RÄTTIGHETER 

Den europeiska befolkningsgruppen är representerad både i det 

sydafrikanska parlamentet och i sydvästafrikas lagstiftande för

samling. Icke-europeer är inte representerade i någon av för

samlingarna. De är helt enkelt förbjudna att ställa upp kandi

dater och delta i valen. 

Den afrikanska befolkningsmajoritetens möjligheter att hålla 

offentliga möten är starkt begränsad. Lagen ger de lokala myn

digheterna omfattande befogenheter att förbjuda och/eller 

kontrollera alla möten. 
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En vanlig metod att tysta oppositionen är att bannlysa obekväma 

personer. En person kan t ex dömas till husarrest. I en del fall 

kan husarresten omfatta dygnets alla 24 timmar. Vanligare är 12 

timmar på vardagarna, så att personen kan arbeta och försörja 

sig själv. Husarrest utdöms i regel för en period av fem år. 

MILITÄRBASER 

I enlighet med mandatavtalet har Sydafrika inte rätt att upp

rätta militära baser i sydvästafrika. Trots detta finns ett 

flertal baser i territoriet. Flera av dessa har stor strategisk 

betydelse och används även för operationer mot gerillan i Angola 

och Rhodesia. T ex har baserna i Kaprivi-remsan använts vid 

operationer mot gerillan i Wankie-provinsen i Rhodesia. 

Militärbaser finns sedan länge i huvudstaden Windhoek och i 

Walvis Bay. Ytterligare sju baser är kända: Ruacana och Ondanga 

i Ovamboland, Ohopoho i Kaokoveld, Runtu i Okavangoland, Mulilo, 

Mphacha och Singalarowe i Kaprivi-remsan. Mpacha-basen ligger 

endast 25 km från den zambiska gränsen och president Kaunda har 

vid upprepade tillfällen utpekat basen som ett hot mot Zambia. 

I juni 1968 attackerade SWAPO-gerillan baserna vid Mulila och 

Runtu. Ett antal sydafrikanska soldater dödades och två heli

koptrar sköts ner. Som vedergällning förgiftade de sydafrikanska 

trupperna vattnet i områdena och gick till angrepp mot civila 

byar. Mer än 100 personer dödades och 2 000 personer flydde till 

Zambia och Botswana för att söka skydd. 

Ekonomi 

1965 beräknades bruttonationalprodukten uppgå till 214 miljoner 

rand. Uttryckt i konstanta priser ligger den siffran fem gånger 

högre än den för 1945. De sydafrikanska myndigheterna uppger att 

BNP per capita uppgick till ca 360 rand. Men om man analyserar 

siffrorna närmare, framkommer en markant skillnad för olika 

befolkningsgrupper: 



BNP/inv. 

europeer 

afrikaner (Poliszonen) 

afrikaner (norra zonen) 

600 rand 

330 rand 

60 rand 
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Under senare år har gruvindustrin blivit den viktigaste ekono

miska sektorn. Men trots detta har Narnibia behållit karaktären 

av ett jordbruksland. 

Inom alla kapitalkrävande sektorer av ekonomin dominerar ut

ländska företag och investeringar: främst sydafrikanska, ameri

kanska och västtyska. Dessa utländska investeringar har ökat 

påtagligt under senare år och får ses i direkt samband med 

Internationella dornstolens utslag och den inledda inkorpore

ringen av Narnibia som en provins i sydafrikanska republiken. 

Kapitalplaceringar i Narnibia betraktas i dag som säkra och 

mycket lockande - högre avkast~ing på investerat kapital kan 

man förmodligen inte få i något annat land. 

Det svåraste hindret för en fortsatt ekonomisk expansion har 

varit avsaknaden av en infrastruktur i landet. Den sydafrikanska 

regeringen har tidigare varit ovillig att investera större be

lopp, då territoriets ställning varit osäker. Nu planeras 

- bl a på förslag av Odendaal-kornrnissionen - omfattande pro

jekt för att förbättra kommunikationer, hamnar, vatten- och 

kraftförsörjning. 

ARBETSKRAFT 

Redan tidigt började den sydafrikanska administrationen i syd

västafrika skapa 11 arbetskraftsreservoarer". Det var de s k 

Native Reserves och speciella zoner för afrikaner. Anledningen 

var att brist på arbetskraft förelåg. Ju fler europeiska far

mare som lade under sig jord, desto mer akut blev arbetskrafts

problemet. På 1920-talet stod det klart att den afrikanska be

folkningen inom Poliszonen inte räckte, utan att den norra zonen 

måste tillhandahålla arbetskraft. 
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Ett system med kontraktsarbete utarbetades och south West 

African Native Labour Association - ett privat företag - gavs 

monopols-tällning när det gällde rekrytering av arbetskraft i 

norr. 

Arbetarna skriver på ett kontrakt för en tid på 18 månader och 

sänds söderutf där de lever ett ungkarlsliv inom inhägnat om

råde. När kontraktstiden utgått måste de återvända till hem

orten i minst 3 månader. Därefter kan de skriva på för en ny 

18-månadersperiod. De flesta arbetare har svårt att bryta denna 

cykel som repeteras ständigt. 

GRUVINDUSTRIN 

Det karga, ogästvänliga och till synes fattiga sydvästafrika 

skulle visa sig rymma stora rikedomar av guld, diamanter, koppar, 

uran, zink, mangan, germanium, vanadium, grafit, bly etc. Under 

1960-talet har takten i utvinningen ökat allt snabbare. Vid 

mitten av 60-talet beräknades att om exploateringen fortsatte i 

samma takt skulle Namibias naturtillgångar vara utplundrade 

inom 20-25 år. Möjligen kan denna tidsram vara något snäv-t till

tagen, då man sedan beräkningarna gjordes påträffat nya fyndig

heter. Den allt snabbare exploateringstakten framgår av export

siffrorna från några år i mitten av 60-talet. 

1964 

1965 

1966 

673 milj kr 

830 milj kr 

920 milj kr 

Diamanter är den viktigaste mineralen i Namibia. Diamanterna 

förekommer i en bred landremsa längs kusten, men de rikaste om

rådena finns i söder vid Oranjefloden. Endast Sydafrika har en 

större diamantproduktion än Namibia. 

Diamantutvinningen uppgick 1965 till 60 miljoner rand, vilket 

motsvarar 61% av territoriets totala mineralproduktion. 
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Consolidated Diamond Mines (CDM) - ett dotterbolag till Oppen

heimerimperiets De Beers - svarar för nära nog hela diamant

produktionen (98%) i territoriet. Bland bolagets gruvor finns 

världens rikaste diamantfyndighet vid Oranjetlodens mynning. 

1964 uppgick vinsten från enbart denna fyndighet till 40 

miljoner rand. CDM:s vinst i Namibia har under senare år varit 

ungefär dubbelt så stor som territoriets budget. 

Det är framför allt sydafrikanska bolag som svarar för exploa

teringen av mineraler i Namibia, Ett viktigt undantag är Tsumed 

Corporation, som huvudsakligen är ett USA-ägt konsortium 

(Newmont Mining Corporation och American Metal Climax har var-

dera 29% av aktierna) men med medverkan av sydafrikanskt kapital 

från bl a Angla-Americans do·tterbolag south West Africa 

Company. 

Tsvmeb Corporation är i dag världens sjätte kopparproducent. 

Gruvan köptes 1948 för 12,5 miljoner kronor, sedan den konfis

kerats från dess tyska ägare under andra världskriget. Från 

1948 till 1961 redovisade Tsumeb Corporation en vinst på ca 

l miljard kronor. 

Tidigare skeppades bolagets kopparmalm till Belgien och Texas, 

men nu har man satt upp ett eget smältverk i Namibia. 

Tsumeb Corporation har flera gruvor i norra Namibia. Bolaget 

producerar inte bara koppar, utan också bly, zink, arsenik, 

silver, kadmium, vanadium och germanium. Den sistnämnda mine

ralen är ett mycket sällsynt grundämne, som bl a används i 

transitorer. I västvärlden finns endast två stora producenter 

av germanium - en gruva i Katanga i Kongo och Tsumeb-gruvan -

varför fyndigheten är av stort strategiskt värde. Den ameri

kanske militärexperten Anthony Harrigan, tidigare medlem av det 

amerikanska säkerhetsrådets strategiska stab, har skrivit: 

"När Katanga inte längre är i anti-kommunistiska händer återstår 

Tsumeb som den enda pålitliga leverantören av denna strategiska 

metall. Därför är Tsumeb en av de viktigaste gruvorna i världen 

för Förenta staterna." 
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I Rehoboth-distriktet i centrala Namibia bryts koppar sedan 

några år i Klein Aub-gruvan. Redan under första året (1966) 

uppgick produktionen till 500 ton malm om dagen. Resultatet har 

inspirerat till omfattande prospektering efter koppar under 

senare år. 

I januari 1969 inleddes produktionen vid Rosh Pinah-gruvan 

nordöst om Oranjemund. Vid full produktion beräknas brytningen 

uppgå till 3 700 ton zink och 750 ton bly per månad. Förädlingen 

av malmen sker i Sydafrika, som därigenom blir oberoende av zink

import och varje år kan spara ca 50 miljoner kronor i utländsk 

valuta. 

En stor uranfyndighet upptäcktes våren 1969 vid Rossing nära 

Swakopmund under borrning efter diamanter. Det rör sig om låg

gradig uran, men då brist på uran förutsättes mot slutet av 

1970-talet och då malmen ligger nära jordytan och kan utvinnas 

med billiga metoder, har man fäst stor vikt vid denna fyndighet. 

Rio Tinto - ett kanadensiskt bolag - kommer att i samarbete med 

det statliga utvecklingsbolaget IDC att svara för exploateringen. 

I staden Outjo påträffades 1967 en guldfyndighet, som visade 

sig innehålla malm av betydligt högre halt än den som bryts 

kring Johannesburg. 

SWA Lithium Mines utvinner lithium vid bolagets gruva nära 

Karib. Lithium har beskrivits som vår tids undermetall. Den är 

mycket lätt och används inom atomenergin och i raketer. Den 

västtyska koncernen Kläekernkompaniet har skaffat sig en majori

tetspost i SWA Lithium Mines och planerar nu att bygga världens 

största förädlingsanläggning för lithium i anslutning till gru

van. 

Norra Namibia tros rymma stora mineraltillgångar - främst oädla 

metaller. Men då området helt saknar infrastruktur har exploa

tering hittills inte kunnat ske. 
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Mineralutvinning, värde i rand 

1964 1965 

Koppar 13 995 492 15 151 454 

Bly 16 650 807 26 416 107 

Tenn 841 879 l 103 900 

Zink 520 939 480 355 

Germanium 575 818 300 011 

Diamanter: 

Juveler 58 770 465 68 719 597 

Industridiamanter l 485 458 l 541 906 

Källa: state of south Africa, Y earbook 1969 

JORDBRUK 

Det totala värdet av Namibias jordbruksproduktion beräknades 

1965 till 44 miljoner rand. Boskapsskötsel är den viktigaste 

grenen inom jordbruket. 

Som i de flesta koloniserade länder har jordfrågan intagit en 

dominerande ställning. De europeiska kolonisterna har lagt under 

sig den bästa jorden och trängt undan de afrikanska bönderna. 

Genom lagstiftning är det i dag reglerat vilka områden som är 

reserverade för europeer respektive afrikaner. Ungefär 48% av 

jorden tillhör i dag den europeiska minoriteten. (Se karta 

sidan 17). Av nedanstående uppställningar framgår hur jorden i 

allt större utsträckning hamnat i europeiska händer. 

EuroEeisk bosättning och jordinnehav 

Ar Antrp.l Antal Areal 
europeer farmer i hektar 

1913 14 830 l 138 l l 490 000 

1935 31 800 3 255 25 467 628 

1946 37 858 3 722 27 413 858 

1955 49 930 5 050 37 868 124 

1962 72 000 5 500 39 812 000 

Källa: south Africa Y earbook 
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Jordfördelning i hektar 1937 - 1962 

Jord avsedd för Jord avsedd för 
europeer afrikaner 

1937 25 614 210 17 397 757 

1948 33 570 135 15 143 324 

1955 37 868 124 21 825 997 

1962 39 812 000 21 825 997 

Källa: south Africa Yearbook 

1908 exporterades 286 karakulfår från Tyskland till sydväst

afrika. I dag är fåravel den viktigaste grenen inom jordbruket. 

sydvästafrika är en ledande producent av karakulfår och svarar 

för ungefär hälften av världsproduktionen. 1966 exporterades 

nära 3 miljoner karakulpälsar till ett värde av 19 miljoner 

rand. 

Även bland de afrikanska bönderna intar boskapsskötseln en fram

trädande roll. För den lokala konsumtionen odlas i norra Namibia 

hirs och på sina håll vete. Det allvarligaste probleme·t för jord

bruket är torkan. För att höja livsmedelsproduktionen planerar 

regeringen omfattande konstbevattning. 

FISKE 

Kustvattnen utanför Namibias kust är bland de fiskrikaste i 

världen. Här förekommer också val och säl. Fiskevattnen utnytt

jas främst av en rad sydafrikanska bolag. 1966 beräknades fiske

industrins produktion till cirka 50 miljoner rand. 

UTRIKESHANDEL 

Sedan 1955 existerar ingen statistik över sydvästafrikas ut

rikeshandel. Den är inkluderad i Sydafrikas utrikeshandel. 

Territoriets export 1965 uppskattades av de sydafrikanska myndig

heterna till 194 miljoner rand (1963: 122 miljoner rand). 
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Mineralproduktionen svarar för en allt större andel av exporten 

medan jordbruksprodukterna minskar sin andel, vilket framgår av 

uppställningen nedan: 

Andel av exporten 

jordbruksprodukter 

mineraler 

fiskeprodukter 

Politiska fångar 

1963 

28% 

53% 

18% 

1965 

17% 

60% 

23% 

Greppe·t om den afrikanska befolkningsmajoriteten har successivt 

skärpts. Ett flertal av Sydafrikas mest beryktade lagar, som 

90- och 180-dagarslagarna, har införts i Namibia. Resultatet 

har blivi·t ett växande antal politiska fångar. Det mest uppmärk

sammade målet har gällt 37 SWAPO-medlemmar, som 1968 dömdes 

till långvariga fängelsestraff. Senare har ytterligare SWAPO

män arresterats och ställts inför rätta. Dessa rättegångar har 

alla visat hur oroade myndigheterna är av gerillans verksamhet. 

Hur många politiska fångar som finns i Namibia är i dag inte 

känt. 

Några månader efter de första gerillaoperationerna - i december 

1966 - arresterades 37 ledande SWAPO-män. De transporterades 

till Pretoria och anklagades i augusti 1967 för "terrorism". 

Anklagelserna framfördes således av ett annat lands myndigheter. 

Någon tillämplig lagstiftning fanns inte i Namibia då de trettio

sju arresterades. En ny lag antogs av Sydafrikas lagstiftande 

församling och gjordes retrospektiv från 1962. Enligt denna 

"terroristlag" kan man dömas till döden för något som kallas 

att "ha satt lag och ordning i fara", ifall man inte själv kan 

bevisa sin oskuld. 

Trettiosex av de anklagade dömdes med hjälp av denna nya lag i 

februari 1968 - 19 dömdes till fängelse ''för återstoden av sina 

naturliga liv", de övriga fick straff varierande mellan 5 och 
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20 års fängelse. En av de anklagade - Ephraim Kaporo - dog den 

12 oktober 1967. Det försäkrades att han dött en naturlig död, 

nen starka skäl finns att tro att han torterades till döds. 

Enligt myndigheterna avgav han på dödsbädden en bekännelse. 

En av dem som dömdes till livstids fängelse var SWAPO:s sekre

terare i Ovamboprovinsen - Toivo Herman ja Toivo. Han tillhörde 

grundarna av SWAPO och hade under flera år levt i husarrest i 

8vamboland. Inför rätta höll Toivo ett uppmärksammat försvars

tal som formades till en politisk deklaration. Talet innehöll 

inget nytt, men kornmer i framtiden att framstå som ett lika 

viktigt dokument som det försvarstal Nelson Mandela höll under 

Rivania-rättegången innan han sändes till stenbrotten på Robben 

Island för resten av sitt li~. 

To i vo inledde si t t tal med a·tt kornmentera omständigheten a·tt 

rättegången hölls i ett främmande land: 

"Herr Domare, 
Vi befinner oss här i ett främmande land, dömda enligt 
lagar som stiftats av människor vi alltid betraktat 
som utlänningar. Vi rannsakas av en domare som inte 
är vår landsman och som inte delar vår bakgrund. 

Vi är narnibier 1 inte sydafrikaner. Vi erkänner varken 
nu eller i framtiden er rätt att styra oss, att stifta 
lagar åt oss utan vårt hörande, att behandla vårt land 
som vore det er egendom och oss som vore ni våra 
herrar. Vi har alltid ansett Sydafrika som inkräktare 
i vårt land - och jag tror att när jag säger 'vi' så 
innefattar det den överväldigande majoriteten av den 
icke-vita befolkningen i sydvästafrika. 

sydafrikanska regeringen har åter visat sin styrka 
genom att hålla oss fängslade utan rättegång på obe
stämd tid, genom att sätta några av oss i ensamcell i 
300 till 400 dagar, genom att föra oss till sin huvud
stad för att rannsaka oss. Regeringen har visat sin· 
styrka genom att stifta en lag speciellt för oss och 
låta den få retroaktiv verkan." 

Toivo övergick sedan till apartheidpolitikens införande i 

Namibia och Sydafrikas försummelser i administrationen av terri

toriet: 

"Många av vårt folk har aldrig fått någon utbildning. 
Det betyder inte att de inte vet vad de vill. En 



människa behöver inte ha formell bildning för att 
veta a·tt hon vill bo med sin familj där hon själv 
önskar och inte där någon tjänsteman befaller henne 
att bo, att hon vill röra sig fritt utan pass, att 
hon vill ha hygglig lön, att hon vill vara fri att 
arbeta för vem hon vill, och slutligen vill hon 
styras av dem hon själv önskar och in·te av dem som 
styr bara för att de har mer vapen. 
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Vi menar att Sydafrika i femtio år försummat vårt 
folks utveckling. Var finns våra.utbildade människor? 
Ni har använt vårt lands rikedomar till att utbilda 
er-t folk ·till ledare och in·te brytt er om den heliga 
plikten att göra den infödda befolkningen redo att ta 
sin plats bland världens nationer. 

Jag påstår inte att det är lätt för människor av olika 
raser att leva i fred med varandra. Jag hade själv 
ingen erfarenhet av detta i min ungdom och var först 
förvånad över att människor av olika raser kunde 
fredligt bo tillsammans. Men nu vet jag att det är 
möjligt och något vi måste eftersträva. Den sydafri
kanska regeringen skapar fiendskap genom att skilja 
människor åt och framhäva deras olikheter. Vi tror 
att folk kan lära sig att sluta frukta varandra genom 
att leva tillsammans. Vi tror också att den rädsla en 
del vita hyser för afrikanerna beror på deras önskan 
att vara överlägsna och privilegierade och att den 
rädslan skulle försvinna om de vita såg sig själva 
som en del av Sydväs·tafrika och tillsammans med oss 
delade landets förhoppningar och motgångar. Åtskill
nad sägs vara en naturlig process. ~1en varför på
tvingas den då med våld och varför är de vita i över
läge?" 

Om det internationella ansvaret för Namibia sade Toivo: 

1'Jag har insett att vårt folk inte kan vänta sig 
framsteg som gåva från någon, vare sig från Förenta 
nationerna eller Sydafrika. Utveckling är något vi 
måste kämpa och arbeta för. Och jag tror enda sättet 
att säkra den utvecklingen är att lära av egen er
farenhet och egna misstag ... 

Världen vet att vi inte är intresserade av ideologier. 
Vi anser att världen som helhet har ett speciellt 
ansvar för oss, därför att en världsorganisation över
lämnade våra fäders land till Sydafrika. Världen är 
delad, men vårt hopp är att den åtminstone är enig om 
en sak: vår rätt till frihet och rättvisa. 

Det finns de som säger att de känner sympati för våra 
strävanden, men att de fördömer våld. Då vill jag 
svara att jag till naturen inte är en våldsam man och 
att jag anser att våld är en synd mot Gud och mina 
medmänniskor. SWAPO själv var en icke-våldsorganisa-
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tion, men sydafrikanska regeringen är i själva verket 
inte intresserad av om oppositionen är för våld eller 
icke-våld. Den vill inte ha någon opposition mot 
apartheid. Sedan 1963 har SWAPO:s sammankomster varit 
förbjudna. Vi har varit utan rösträtt i vårt eget 
land och berövade rätten att mötas och uttala poli
tiska åsikter. 

Är det då förvånande att mina landsmän i en sådan tid 
griper till vapen? Våld är i sanning fruktansvärt, 
men vem vill inte försvara sin egendQm och sig själv 
mot en plundrare? Och vi anser att Sydafrika har 
plundrat oss på vårt land." 

[ den avslutande delen av försvarstalet tar Toivo upp Namibias 

: ramtid: 

"Vi menar att Sydafrika måste välja - antingen att 
leva med oss i fred eller att kuva oss med våld, Om 
ni väljer att krossa oss och tvinga på oss er vilja 1 

så sviker ni inte bara ert ansvar, utan ni kommer att 
leva i säkerhet endast så länge er makt är större än 
vår. 

Mina medanklagade och jag har lidit. Vi ser inte med 
glädje fram emot vår fångenskap. Ändå tycker vi inte 
att våra ansträngningar och offer har varit förgäves. 
Vi tror att mänskligt lidande har sin effekt också på 
dem som orsakar det. Vi hoppas att det som hänt skall 
övertyga Sydafrikas vita att vi och världen kan ha 
rätt och de kan ha fel. Först när de vita sydafrika
nerna inser detta och handlar därefter, blir det möj
ligt för oss att upphöra med vår kamp för frihet och 
rättvisa i det land där vi föddes." 

Befrielserörelser 

Ovamboland i norra Namibia fungerar som ett arbetskraftsreser

vat. Härifrån rekryteras billig .arbetskraft till gruvorna och 

industrin i Namibia och Sydafrika. Bland dessa arbetare från 

Ovamboland bildades 1958 i Kapstaden den första politiska orga

nisationen i modern mening bland namibier - Ovamboland's 

Peoples Congress (OPC) - under ledning av Toivo Herman ja Toivo. 

OPC hade som målsättning att upphäva det sydafrikanska mandatet 

och att Namibia under en övergångstid fram till självständig

heten skulle ställas under FN:s förvaltarskapssystem. 
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Toivo arresterades i april 1959 och förvisades till Ovamboland, 

där han sattes i husarrest. Anledningen till arresteringen var 

att han sänt petitioner och bandinspelningar till Förenta na

tionerna. Från Ovamboland kunde Toivo inte bedriva någon poli

tisk verksamhet. OPC omorganiserades därför av Sam Nujoma och 

Jacob Kuhangua. Den nya organisationen fick namnet Ovamboland 1 s 

Peoples Organisation (OPO) . 

Även OPO omorganiserades. Främsta skälet var att man önskade 

bredda basen och skapa en organisation för hela sydvästafrika. 

south West African Peoples Organisation (SWAPO) bildades med 

Sam Nujoma som president. SWAPO:s målsättning är enligt stadgar

na att" ... upprätta en fri, demokratisk regering i sydväst

afrika, grundad på alla vårt lands folkgruppers vilja och med 

allas deltagande, samt att i samarbete med alla våra afrikanska 

bröder och systrar befria vår kontinent från allt utländskt 

herravälde". 

D~t fanns i början av 1950-talet en mindre grupp studenter från 

Namibia i Sydafrika. De hade 1952 bildat en studentorganisation 

kallad south West Africa student Body. I ledningen för organisa

tionen fanns tre unga studenter som alla i slutet av 1950- och 

i början av 1960-talet kom att spela en inflytelserik roll inom 

motståndsrörelsen: Jariretundu Kozonguizi, Eric Getzen (mer 

känd som Mburumba Kerina) och Zedekia Ngavirue. Alla tre hade 

under sina studier i Sydafrika imponerats och inspirerats av de 

massaktioner som leddes av African National Congress (ANC) . 

1958 ombildades studentorganisationen och fick namnet south 

West African Progressive Association (SWAPA) . Även inom SWAPA 

diskuterades iden att bilda en riksomfattande politisk organisa

tion och året efter bildades south West African National Union 

(SWANU) med Datja Kaukuetu som förste president. Några månader 

senare ersattes han av Kozonguizi. 

Både Jariretundu Kozonguizi och Zedekia Ngavirue tillhörde led

ningen för SWANU under första hälften av 1960-talet. Kozonguizi 

avgick som president 1967 efter en schism och Ngavirue tycks 

också ha dragit sig tillbaka från det politiska arbetet. 
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SWANU har haft sitt starkaste fäste i Sverige. Någon verksamhet 

av betydelse i Afrika tycks organisationen inte ha för närvaran

de. 1967 tvingades SWANU stänga sitt kontor i Dar es Salaam och 

i Lusaka har man aldrig tillåtits öppna något, förmodligen där

för att organisationen aldrig erkänts av OAU (den afrikanska 

enhetsorganisationen) . Vad som tycks vara kvar av SWANU i dag 

är ett antal studenter i exil. 

Mburumba Kerina lämnade Sydafrika 1953 och reste till .USA för 

att studera vidare. Från 1956 har han framträtt som en av de 

flitigaste petitionärerna inför FN och inspirerade sina lands

män från exilen att organisera sig. Kerina samarbetade till en 

början huvudsakligen med gruppen kring OPO och inspirerade 

säkert till bildandet av SWAPO. Senare har Kerina från USA för

sökt organisera egna rörelser, men utan större framgång. Han är 

i dag universitetslärare i USA och - åtminstone för tillfället -

vid sidan om den politiska utvecklingen i Namibia. 

Kontakterna med Kaprivi var vid denna tidpunkt dåliga. Där bil

dades en självständig rörelse 1962: Caprivi African National 

Union (CANU) . Organisationen bildades i Katimulilo och till pre

sident valdes Erandon Kangongolo Simbwae. Han arresterades den 

29 juli 1964 då han talade vid ett allmänt möte. Simbwae dömdes 

till en månads fängelse, men har sedan dess varit förvisad till 

polisstationen i Ohophono Kamamnja. I samband med Simbwaes 

arrestering förbjöds CANU. 

1965 tillkännagavs i ett pressmeddelande undertecknat av Sam 

Nujoma och Albert Muyongo (vice-president i CANU) att CANU 

slagits samman med SWAPO. 

SWAPO 

Den enda organisation som överlevt och växt sig stark är SWAPO, 

erkänd av OAU som den enda representativa organisationen i 

Namibia. 

SWAPO har sitt högkvarter i Dar es Salaam, där arbetet leds av 
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Sam Nujoma och Peter Namgemba. Kontor med fast representation 

har SWAPO också i Lusaka, Kairo och Alger. Representanter för 

SWAPO finns också i bland annat USA, Finland, Sverige, DDR och 

Sovjetunionen. Från högkvarteret i Dar es Salaam har SWAPO 

regelbundna radioutsändningar över Radio Tanzania till Namibia. 

Motståndsrörelsens strategi var till en början densamma som i 

Sydafrika. Genom demonstrationer, strejker och bojkottkampanjer 

försökte man bekämpa apartheidregimen. Men man gjorde samma 

bittra erfarenheter som kollegorna i Sydafrika. Trots att man 

använde sig av fredliga metoder drog sig inte regimen för att 

använda brutalt våld. I december 1959 genomfördes en protest

demonstration mot tvångsförflyttningar av afrikaner från en 

stadsdel i huvudstaden Windhoek. Polisen ingrep mot demonstran

terna och öppnade eld - elva personer dödades och ett fyrtiotal 

sårades. Denna händelse har betecknats som sydvästafrikas mot

svarighet till Sharpeville-massakern i Sydafrika 1960. 

Ett stort antal av ledarna tvingades i hörjan av 1960-talet gå 

i landsflykt. Kanske är det den främsta anledningen till att en 

stor del av arbetet under första hälften av 1960-talet kom att 

koncentreras till uppvaktningar av FN och enskilda staters rege

ringar för att mobilisera världsopinionen mot Sydafrika. 

KAMPEN 

Men motståndsrörelsen uteslöt inte möjligheten att man skulle 

tvingas gripa till vapen. På en SWAPO-konferens 1962 beslöts 

att ett militärt utbildningsprogram skulle organiseras och pro

grammet startades redan samma år. Hur många som utbildats är 

inte känt - den sydafrikanske utrikesministern Muller har sagt 

att 900 namibier lämnat landet för militär träning. Hen för

modligen har de flesta av SWAPO:s gerillasoldater tränats inne 

i landet. I samband med arresteringen av 37 SWAPO-ledare fram

kom att ett militärt träningsläger existerat i 11 månader innan 

det upptäcktes och anfölls av regeringstrupper. Åtskilliga 

sådana läger torde ha funnits och finns i dag. 
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SWAPO inledde befrielsekriget den 26 augusti 1966. Det skedde 

en månad efter Internationella domstolens utslag. De viktigaste 

operationsområden har varit Kaprivi, Okangoland och norra 

Ovamboland. SWAPO:s president Sam Nujoma säger: "Anledningen 

till att vi koncentrerar oss till landsbygden är att majoriteten 

av afrikanerna lever där och att vi behöver massornas stöd. Vi 

har naturligtvis också redan infiltrerat det inre av landet, 

t ex har våra styrkor genomfört en attack i Groothfontein som 

är en stad där järnvägen slutar." 

SWAPO har också attackerat baserna vid Mulilo och Runtu i 

Kaprivi. Det skedde i juni 1968. Ett antal sydafrikanska solda

ter dödades och två helikoptrar sköts ner. Regeringsstyrkorna 

tillgrep den vanliga metoden i sådana fall. Hittar man inte 

gerillan anfaller man civilbefolkningen. Regeringstrupperna 

anföll civila byar i hela området, dödade 100 människor och för

giftade vattnet. Mer än 2 000 civila flydde i samband med dessa 

operationer till Zambia för att söka skydd. 

Terrängförhållandena är på de flesta håll i Namibia ogynnsamma 

för gerillakrig. Likaså är de stora avstånden besvärliga för 

kommunikationerna. Viss utrustning - och soldater som tränats 

utomlands - sänds in från Zambia till Namibia. Det kan ske från 

södra Zambia över Zambezi-floden till Kaprivi-remsan - det har 

blivit allt svårare då den gemensamma gränsen mellan Zambia och 

Namibia nu är starkt bevakad av sydafrikanska trupper. För 

operationer längre västerut används vanligen vägen via Angola. 

För att nå Okovango och Ovamboland får man ta sig genom de be

friade områdena i södra Angola. Det rör sig om mycket stora 

avstånd och tidsödande marscher innan man når fram till Namibia 

denna väg. 

SWAPO samarbetar med flera andra befrielserörelser i södra 

Afrika. Huvudsakligast sker detta samarbete med de "stora" rörel

serna: ANC - Sydafrika; ZAPU - Zimbabwe; FRELIMO - Mo9ambique; 

MPLA - Angola; PAIGC - Guinea-Bissau. SWAPO har också samarbetat 

med UNITA i Angola då man sänt in folk genom södra Angola till 

Okovango och Ovamboland. 
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Gerillan har blivit ett allvarligt problem för regimen - trots 

att dess styrka ännu är begränsad. Redan i befrielsekrigets 

första fas - på hösten 1966 - fördubblades regeringsstyrkorna 

i territoriet. Senare har olika myndighetspersoner försäkrat 

att både styrkor och utrustning finns för att klara situationen. 

En månad efter SWAPO:s attack i Kaprivi på militärbaserna i 

Runtu och Mulilo karaktäriserade minister Botha situationen i 

Kaprivi med orden: "framsteg, lugn och ordning". Polisen och 

militären kan i allmänhet inte lämna lika lugnande besked till 

den vita befolkningen. I oktober samma år försäkrade polis

ministern Lourens Muller: "I själva verket är terroristerna 

starkare än någonsin." 

Avslutning 

sydafrikanska republiken är en stormakt på den afrikanska kon

tinenten med imperialistiska ambitioner. Sydafrika har brutit 

med sin isolationistiska politik och tränger mot norr. Denna 

nya expansionistiska politik har både militära, politiska och 

ekonomiska syften. Dels vill Sydafrika ha ett bälte av buffert

stater som kan hejda gerillans framträngande, dels behöver den 

sydafrikanska industrin vidgade avsättningsmarknader för sina 

produkter. Det är i detta perspektiv annekteringen av Namibia 

skall ses. 

Regimen i Pretoria har under senare år inlett ett allt intimare 

samarbete med de övriga vita minoritetsregimerna i södra Afrika 

- Portugal och Rhodesia. En militärallians har upprättats och 

man talar i dag om axeln Pretoria - Salisbury - Lissabon. I 

Sydafrika är man mycket medveten om, att faller de portugisiska 

kolonierna Angola och Hoc;ambique, så får den sydafrikanska 

gerillan möjligheter att operera från självständiga stater med 

gräns mot Sydafrika. Därför har Sydafrika redan nu sänt trupper 

till de portugisiska kolonierna och Rhodesia. 

Samtidigt förbereds flera gemensamma ekonomiska projekt. Cabora 

Bassa i Moc;ambique är ett exempel på ett sådant projekt. Ett 

annat exempel är Kuneneprojektet vid gränsfloden mellan Angola 
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och Namibia. Projektet omfattar kraftverk, dammbyggen och be

vattningsanläggningar. 

Kuneneprojektet har varit planerat sedan 1954, men har försenats 

på grund av Namibias osäkra ställning och gerillans operationer 

i Angola och Namibia. Definitivt avtal undertecknades i Lissabon 

i januari 1969 och arbetet inleddes samma år. I en första etapp 

skall en pumpstation byggas vid Calueque i södra Angola och ett 

kraftverk vid Ruacanfallen på den namibiska sidan. Huvudsyftet 

med projektet är att förse gruvorna och industrierna i sydväst

afrika med elkraft och att genom konstbevattning av de nu obruk

bara områdena i Angola skapa förutsättningar för invandring av 

tiotusentals immigranter från Portugal. 

I den nya expansionistiska politiken ingår också att locka 

internationellt kapital till södra Afrika. Med stora utländska 

investeringar i södra Afrika skaffar sig regimerna mäktiga 

allierade, som har möjlighet att påverka sina regeringar om den 

internationella opinionen skulle bli för besvärande. Efter 

Sharpeville-massakern 1960 förlorade det internationella kapi

talet förtroendet för Sydafrika och stora summor strömmade ur 

landet. I dag är förtroendet sedan länge återställt och södra 

Afrika tillhör de mest lockande investeringsområdena. Redan har 

till exempel flera stora USA-ägda förpackningsbolag för kött 

etablerat sig i Angola för att finnas på plats när resultatet 

av Kuneneprojektet kan skördas. 

Namibia måste ses som en del av den mycket större frågan om 

hela Afrikas framtid. Det är sant att samarbetet mellan de vita 

rasistregimerna stärks alltmer. Men på den motsatta sidan ökar 

samarbetet mellan befrielserörelserna, samtidigt som deras 

styrka växer. Det är mot denna bakgrund vi kan se fram mot en 

allt mera omfattande militär konfrontation, som kommer att dra 

in även de självständiga afrikanska staterna. Många i Afrika 

menar, att situationen oundvikligen kommer att utvecklas mot 

ett nytt Vietnam. 
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