ÅKE MAGNUSSON

CAM BI

E

Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 1969

ÅKE MAGNUSSON

Nordiska

Afrikainstitutet,

Uppsala 1969

För de åsikter som framförs i denna skrift svarar författaren
ensam och de innebär inte något ställningstagande från institutets sida.

~

Nordiska Afrikainstitutet 1969

SöDERSTRÖM & FINN - UPPSALA 1969

INNEHÅLL

I I SÖDRA AFRIKA
II PORTUGAL I ÖSTAFRIKA

l

2

III MO<;AMBIQUE

4

Befolkning

4

Kolonins styrande organ

6

Afrikanernas förhållanden

7

Moc;ambiques betydelse för moderlandet
IV MO<;AMBIQUES EKONOMI

v

13

Jordbruk

13

Industri

14

Handel och turism

16

DEN VÄPNADE KAMPEN

18

Portugisisk strategi och styrka

18

VI FRIHETSRÖRELSEN

21

Tidigare nationaliströrelser

21

FRELIMO:s tillkomst

22

Första kongressen

23

Arbetet planläggs

24

Kampen

25

Andra kongressen

29

Det militära läget 1969

30

VII FRELIMO:S CIVILA PROGRAM

32

Utbildning

32

Hälsovård

34

Kooperation

34

VIII MONDLANES DÖD
IX FRELIMO:S INTERNATIONELLA RELATIONER

x

11

COREM O

XI KÄLLFÖRTECKNING

35
35
36
38

TANZANIA

Z A M B I

hind e

ambezi-floden

~Av

FRELH10 kontområden

~rollerade

r:::-::::1 Områden

~strider

nhambane

o

100

200

300

400 500

med

l

SöDRA AFRIKA
I södra Afrika härskar fem miljoner vita över drygt 35 miljoner
afrikaner, asiater och mulatter. De vita staterna får ett kraftigt stöd utifrån, främst i form av investeringar och köpare av
produkter. FN:s påbjudna bojkotter har inte lyckats förändra
situationen. Allt tyder för närvarande på att de vita minoritetsregimerna stärker sina ställningar, vilket innebär att afrikaner utsätts för ökat förtryck.
En tydlig tendens är det växande samarbetet mellan minoritetsregimerna i södra Afrika. Militärt, ekonomiskt och politiskt
sluter sig Sydafrika, Rhodesia och Portugal alltmer samman. Syftet är uppenbart: om exploateringen av afrikanerna skall kunna
fortgå, måste de vita förlita sig till sina gemensamma resurser.
Sydafrika samarbetar intimt med Portugal i Angola och Mo9ambique.
Vattenkraftprojekt i såväl södra Angola som i Mo9ambiques Tetedistrikt är påtagliga och ofta framförda bevis för det ekonomiska samarbetet. Den ekonomiska samverkan tar sig en lång rad
andra uttryck. Militärt samarbetar Portugal och Sydafrika i ökad
utsträckning. Förutom stabsöverläggningar förekommer direkta insatser av sydafrikansk trupp i portugisiska kolonierna. Såväl i
Angola som i Mo9amh,ique finns Sydafrikas anti-gerilla förband.
I april 1969 uttryckte Sydafrikas premiärminister Verster sin
tillfredsstä~lelse

med kollegan Caetanos resa till de afrikanska

kolonierna. Särskilt värdefullt, menade Vorster, var att den
portugisiska statschefen hade klargjort att Portugal avsåg att
fortsätta sin fastlagda politik i Afrika.
Mo<;:ambiques frihetskamp är inte enbart en uppgörelse med ett
fattigt europeiskt lands kolonialförtryck i Afrika. Kampen är
ett led i den

frigö~elseprocess

som har påbörjats i hela södra

Afrika. Sydafrika kommer å sin sida inte låta Portugal stå ensam: i kampen mot frihetsrörelsen i Mo<;:ambique.
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PORTUGAL I öSTRA AFRIKA
Portugisernas punktvisa landvinningar på Afrikas västkust under
1400-talets senare hälft

utsträcktes mot slutet av seklet till

den afrikanska östkusten. Fyra skepp under Vasco da Gamas ledning anlände till ön

Mo~arnbique

1498. Ett huvudskäl till när-

varon i östra Afrika var att portugiserna önskade säkra marina
baser för routen till Asiens rikedomar. Man såg självfallet
också vissa möjligheter till handel med afrikanerna, då enligt
ryktena guld, silver och elfenben skulle finnas. Ett flertal
expeditioner utrustades under kommande århundraden och sändes
in i landet. Resultaten var magra, och tropiska sjukdornar skördade många offer. Missionärer, köpmän, administratörer och
straffångar var under lång tid tillsammans med portugisiska soldater de enda fast boende vita i området. överlag synes till en
början kontakterna med de infödda ha varit relativt friktionsfria. Kustområdena och enstaka platser utmed floderna inne i
landet var portugisernas tillhåll. Successivt växte enorma jordegendornar fram. Prazeron - jordinnehavaren - kunde i mångt och
mycket sätta sig över de officiella administratörernas beslut.
Afrikanerna behandlades som skatteobjekt, säljbara tillgångar
eller som slavarbetare på de egna odlingarna.
I slutet av 1600-talet tvingades portugiserna retirera söderut
under arabernas tryck. Portugiserna fick hålla till godo med
kustområdet söder om nuvarande Mtwara i Tanzania. Utbytet av
handeln och annan affärsverksamhet minskade kraftigt. Bristen
på portugiser, arabernas tryck norrifrån och prazeronas själyständighet ledde till en minimal kontroll över de områden som
åberopades som portugisiska. Den första guvernören för

Mo~arn

bique tillsattes 1752 och i det uppenbara syftet att förbättra
utbytet av kolonin. Goa på indiska västkusten var därmed inte
längre administrativt centrum för

Mo~arnbique.

De indiska köp-

männen fortsatte dock att spela en viktig roll inom handeln.
Slavhandeln florerade och människor såldes via arabiska köpmän
främst österut. 1800-talets första hälft var en gyllene tid för
slavhandeln i området. Ca 10 000 afrikaner såldes årligen.
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De framväxande europeiska kolonialmakterna under 1800-talet ansåg, att Portugal var en inkompetent förvaltare av kolonier.
Europas regeringar sökte desperat efter utomeuropeiska besittningar .för att få utvandringsområden, tillgång på råvaror och
avsättningsmarknader för den expanderande hemmaindustrin. Gamla
provianteringsstationer på afrikanska kusterna togs som förevändning för att ställa anspråk på enorma områden. Berlinkongressen 1885 var en höjdpunkt för alla Europas kolonialbyggande nationer. Vid konferensen stod det klart att Portugal skulle få
göra eftergifter till de "framsynta" kolonialmakterna. stora
landområden norr om dagens Angola fråntogs Portugal. Ett av bevisen för portugisernas olämplighet som kolonialmakt var att
slavhandeln i kolonierna inte hade stoppats. Stormakternas inbördes rivalitet och oförmåga att nå överenskommelser

resulte-

rade i att Portugal undkom Berlinkongressen utan direkt katastrofala områdesförluster.
Några år efter Berlinkongressen godkände Tyskland och Frankrike
de portugisiska kraven på landområdet mellan kolonierna Angola
och

Mo~ambique.

Lissabons dröm var att förena de två kolonierna

till ett gigantiskt område. Britterna kunde naturligtvis inte
gå med på portugisernas planer, eftersom det skulle skapa svårigheter för engelsmännens expansion norrut från Sydafrika. Kolonialmakterna var hänsynslösa och ingick allianser fö·r att omgående bryta dem när det visade sig att utbytet ej blev det väntade. således slöt de bistra fienderna Tyskland och Storbritannien ett hemligt fördrag 1898 om fördelning av portugisernas
besittningar. Fördraget förutsatte ett tyskt-brittiskt ingripande mot Portugal ifall detta land fortsatte att missköta sina
kolonier. Boerkriget räddade den gången Portugal från förlust
av kolonier. Britterna var i behov av införselhamnar i

Mo~am

bique för att försörja sina trupper i Transvaal-området.
På 1890-talet började Portugal se om sitt fögderi i kolonierna.
En rad expansiva guvernörer påskyndade ••portugiseringen" av
Mo~ambique.

Flera expeditioner skickades in i landet för att

kväsa upproriska stammar. Portugal var tvingat att få administrativ kontroll över provinsen för att kunna tillbakavisa grannstaternas anspråk på delar av

Mo~ambique.

Jordbruket stimulera-
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des och andra råvaror började utvinnas. Under 400 års närvaro
hade den portugisiska befolkningen uppgått till högst ett par
tusen människor. För att ekonomiskt utveckla kolonin, insåg man
det nödvändiga i ökad utvandring från moderlandet till

Mo~am

bique. Många av de ideer som senare kom att förhärska Salazars
kolonialfilosofi härstammar från guvernören Ant6nio Enes. Runt
sekelskiftet beskrev han sin syn på afrikanen och dennes plats
i

samhället:
"Om vi inte lär oss hur Negern skall fås att arbeta
och skyndsamt drar fördel av hans insats, kommer vi
inom kort tid tvingas lämna över Afrika till en
mindre sentimental och mer effektiv (stat)

..• "

MO~AMBIQUE

Den portugisiska "transmarina provinsen"

Mo~ambique

har ett

strategiskt läge på Afrikas östkust. Flera av de omgivande staterna Swaziland, sydafrikanska Republiken, Rhodesia, Zambia,
Malawi och Tanzania transiterar varor via Mo~ambique. Landsarea2
len uppgår till 784 000 km , vilket gör Mo~ambique till Portugals näst största koloni. I öster möter Indiska Oceanen fastlandet och bildar en långsträckt och delvis hamnrik kust. I anslutning till kustlandskapet ligger ett låglandsområde som omfattar 40 procent av landets yta. Låglandsområdet är ofta vattensjukt och vidgar sig ju längre söderut man förflyttar sig i
landet. Zambesidalen tillhör huvudsakligen låglandsområdet. Höglänta och skogsrika områden återfinnes främst norr om Zambesifloden.

Befolkning ·
Befolkningsuppgifterna för Mo~ambique är, liksom för många andra
underutvecklade länder, otillförlitliga. 1969 uppskattas invånarantalet till drygt åtta miljoner av en del utomstående be-
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dömare.

1

Portugiserna redovisar 1965 en folkmängd på 6,9 miljo-

ner. 175 000 - 200 000 invånare utgörs av portugiser, vartill
kommer kolonialarmen om 70 000 - 90 000 man. Mulatter och asiater uppgår tillsammans till 50 000.
2/3 av de vita bor i urbana områden. Huvudstaden

Louren~o

Mar-

ques och Beira har tillsammans nästan 1/2 av den portugisiska
befolkningen. De viktiga kuststäderna och distriktscentra inne
i landet svarar för handeln, förvaltningsverksamheten och industrin. I huvudsak bor alltså den vita befolkningen på vissa
strategiska platser i landet. Afrikanerna är mer jämnt utspridda
över landet, men en ökad urbanisering märks också för afrikanerna. stora delar av

Mo~ambique

är fattigt på invånare. I huvudsak

förekommer låg befolkning.stäthet i

Mo~ambiques

inland i söder

och norr. Kustområdena och floddalarna är däremot tätt befolkade.
Portugiserna har medvetet sökt öka andelen vita i

Mo~ambique,

särskilt markanta är strävandena i och med 1900-talets inträde.
Först efter andra världskriget har invandringen skjutit fart ordentligt. 1940 bodde 27 500 "europeer" i provinsen, 1955 66 000,
1960 103 000 och 1969 175 000 - 200 000. Invandringen stimuleras
på flera sätt. Den fattiga bondebefolkningen i

moderla~det

er-

håller sådana goda förmåner vid utvandring till kolonierna, att
det blir mycket attraktivt för de fattiga att bege sig till de
"transmarina provinserna".
Afrikanerna utgör 97 procent av

Mo~ambiques

befolkning. Så gott

som alla afrikaner tillhör gruppen Bantu. Tolv större stammar
och ett trettiotal mindre splittrar afrikaner på skilda subgrupper. Ett tiotal afrikanska huvudspråk med många underdialekter ger upphov till svåra kommunikationsproblem mellan afrikanerna från olika delar av landet. För kolonialregimen i

Mo~ambique

är den stam- och språkmässiga uppsplittring i vissa avseenden
av godo, ty afrikanerna känner ringa nationell samhörighet. Därmed försvåras afrikanernas strävan efter förbättrade livsvillkor och frihet.

l. Den brittiske afrikanisten Basil Davidson uppskattar således
Mo~ambiques folkmängd till ca 8 miljoner.
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Kolonins styrande organ
Generalguvernör och "parlament". Kolonins högsta såväl civila
som militära myndighet är generalguvernören, som utses direkt
av regeringen i Portugal. Vanligtvis är generalguvernören en
person med militär karriär bakom sig. I samråd med kolonialdepartementet i Lissabon styr generalguvernören provinsen. Till
sitt förfogande har han ett råd, vars medlemmar utses dels av
generalguvernören själv, dels av den "lagstiftande församlingen".
Den sistnämnda instansen är provinsens "parlament". Av de 24
medlemmarna i

"parlamentet" utses 1/3 av generalguvernören och

bland dem han utser skall finnas två afrikanska hövdingar. Resterande 16 ledamöter utses på följande sätt: sju ledamöter
väljs av korporativa organisationer och nio personer väljs i
"allmänna val''. De korporativa organisationerna får endast ha
vita eller assimilados som medlemmar. De nio ledamöter som
väljs i

"allmänna val" tillsätts av en valmanskår, som består

av vita och assimilados. I de "allmänna valen" väljs
för varje distrikt i landet. Kolonins "demokratiska
alltså följande uppbyggnad: 22 personer företräder ca

~uv

vvu

vita och assimilados, 2 personer representerar 7-8 miljoner
afrikaner. Därtill kommer att de två afrikanska ledamöterna utses av generalguvernören!
Representation i moderlandet. Mo<;:ambique utser sju personer som
skall företräda kolonin i det portugisiska parlamentet. Under
portugisernas reformiver i början av 1960-talet ökades antalet
representanter för Mo<;:ambique och Angola från två till sju. Till
skillnad från många före detta franska kolonier, har de portugisiska inget inflytande i moderlandets parlament. ökningen av
delegatantalet syftade till att ge sken av samhörighet mellan
moderlandet och kolonierna. I viss mån tillmötesgick reformen
också mosambikiska vitas krav på mer inflytande. I stort saknar
reformen betydelse.
Lokala organ. Vid sidan av de nio distrikten (län), finns ett
75-tal administrationsområden som vart och ett förestås av en
administrador. Varje administrationsområde är uppdelat i ett
antal postos, vanligen 4-6 stycken. Varje posto har som huvud-
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ansvarig en chefe de posto; denne är alltid portugis. För att
ge bland annat den afrikanska befolkningen sken av medverkan i
förvaltningen har varje chefe de posto ett antal afrikaner som
närmaste medarbetare. Regulon är

vanl~gtvis

en hövding och har

den direkta kontakten med afrikanerna. Han indriver skatter,
bestraffar afrikaner och rapporterar uppåt i hierarkin vad som
händer på byplanet. Regulon är ett verktyg åt kolonialregimen
och liksom sina kollegor i Rhodesia, Sydafrika, Namibia, Angola
och så vidare är han en förutsättning för regimens effektiva
kontroll över den afrikanska befolkningen. Regulons lojalitet
mot portugiserna är i allmänhet stor och regulons brutalitet
mot afrikanerna är omvittnad.

Afrikanernas förhållanden
Portugiserna försvarar sin närvaro i Afrika utifrån en självpåtagen "civilisationsgärning". Efter en systematisk infantilisering av afrikanerna och deras kultur

säger sig portugiserna

vilja kulturellt och moraliskt "lyfta afrikanen upp på en högre
nivå". Utgångspunkten i resonemanget och politiken är alltså att
afrikanen är underlägsen portugisen. Ett uttryck för detta synsätt är assimilado-systemet, som trots ett formellt avskaffande
fortfarande existerar. Om en afrikan uppfyller vissa villkor han skall kunna läsa och tala portugisiska språket, ha fast anställning och så vidare - kan han tillerkännas ställningen som
assimilerad medborgare, assimilado. Under portugisernas 500åriga närvaro i området har endast 5 000 - 6 000 afrikaner "civiliserats". Det mosarnbikiska samhället har således tre skilda
klasser: portugiser, assimilados och afrikaner. Vattentäta skott
skiljer de tre klasserna från varandra och en persons rättigheter i samhället beror helt på klasstillhörigheten.
Förenings- och församlingsfriheten. Genom dekret är föreningsoch församlingsfriheten upphävd. Ett enda officiellt parti existerar och som medlemmar har partit vita och assimilados. Det
finns skillnader mellan de två klassernas uppfattningar och ock/

så inQm/den vita gruppen finns olika attityder till samhälls-

fråg~na,

exempelvis vad avser relationerna till moderlandet.

Vid omtryckningen har ett tekniskt fel insmugit sig på sidan 6.
Raderna 17 - 19 skall vara:
"av vita och assimilados. I de "allmänna valen" väljs en delegat
för varje distrikt i landet~ Kolonins "demokratiska organ 11 har
alltså fÖljande uppbyggnad: 22 personer företräder ca 200 000" ..
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För afrikanerna får endast finnas fotbollsklubbar, vissa understödsföreningar och liknande sällskap. Rätten att delta i det
politiska livet är förbehållen den vita gruppen och i viss mån
också de assimilerade afrikanerna. 97 procent av landets invånare står helt utanför varje form av aktiv åsiktsbildning.
Utbildning. Ett lands utbildningsväsende speglar samhällets
konstruktion. I

Mo~ambique

finns två skilda utbildningssystem.

De vita och assimilados studerar i statsunderstödda och statskontrollerade skolor. Afrikanerna är hänvisade till missionsskolorna, som enligt ett avtal mellan regimen och katolska kyrkan helt svarar för afrikanernas utbildning. Afrikanen börjar
sin skolgång vid 8-10 års ålder, även om han rent formellt kan
börja redan vid 7 års ålder. Ensino de

adapta~äo

- den förbere-

dande skolan - är treårig och lär ut portugisiska språket, moderlandets storhet och katolska kyrkans trossatser. De afrikaner
som över huvud taget klarar den treåriga skolan kan fortsätta i
ensino primarie. Nu begränsas dock de reella möjligheter för vidare studier starkt. För det första utgår dryga avgifter för
fortsatt skolgång. Avgiften uppgår vanligtvis till 100 kronor
per år och elev. Detta belopp svarar mot 1/2 eller 1/3 av en
"normalafrikans" hela årsinkomst. För det andra får eleven vid
inträde i ensino primario inte vara äldre än 13 år. Eftersom det
stora flertalet afrikanska barn är över 13 år då de lämnar den
förberedande skolan, faller många elever för åldersspärren.
Efter primärskolan kan afrikanen fortsätta vid gymnasium eller
teknisk skola. Nya åldersspärrar - 14 år för inträde i gymnasium
~

hindrar dock effektivt vidare studier. Det finns endast ett

halvt dussin gymnasier i

Mo~ambique

och dessa ligger i anslut-

ning till "vita områden". Konkurrensen och de höga skolavgifterna ger de vita barnen företräde.
Utbildningssystemets utformning resulterar i hygglig utbildning
för vitas och assimilados barn. Afrikanerna får en lågvärdig
undervisning och saknar därmed den formella kompetensen för mer
kvalificerade anställningar. Den förberedande skolan tjänar som
en indoktrineringsanstalt under kristen täckmantel. Laglydnad
och tron på portugisernas "civilisationsgärning" inplanteras i
afrikanerna på ett tidigt stadium. Utbildningssystemet är utfor-
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mat för att passa kolonialmaktens intressen och inte folkets,
d v s afrikanernas.
I sammanställningen nedan redovisas effekterna av utbildningspolitiken vad avser den formella sidan. Hänsyn har som synes
inte tagits till de kvalitativa skillnaderna mellan de två skilda utbildningssystemen. Man kan sammanfattningsvis konstatera,
att afrikanerna lindrigt sagt missgynnas under rådande utbildningsförhållanden.
Andelar av respektive befolkningsgrupp som studerar i de olika
skolformerna 1965
Andel av
totalbefolkningen
Vita och
assirnilados

3%

Afrikaner

97%

Andel i
"primärskola"

Andel i
"förberedande" l)

11%
0,03%

4,7%

Andel i
"sekundärskola" 2)

7,9%
0,0004%

l)

"Förberedande" skolan gäller enbart afrikanerna.

2)

''Sekundärskole"-nivån innefattar gymnasier, tekniska skolor,
etc.

Passtvång. Afrikanerna i

Mo~arnbique

lever i flera avseenden under

lagar som är järnförbara med den sydafrikanska apartheidlagstiftningen. I

Mo~arnbique

förekommer officiellt ingen rasdiskrimine-

ring, utan portugiserna hävdar landets rnultirasiala karaktär.
Samtliga invånare i kolonin skall inneha pass- och legitimationshandling. För afrikanerna finns angivet hemort och anställningsförhållande. De vitas pass kontrolleras nästan aldrig, medan
afrikanernas är en handling som dagligen granskas. Afrikanen har
inte rätt att utan tillstånd vistas i

"främmande" distrikt. Ute-

gångsförbud råder för afrikaner under kvällarna i alla större
tätorter. Den portugisiska kontrollen av afrikanerna är långtifrån lika brutalt raffinerad som i Sydafrika, men ändock mycket
omfattande och ingående.

lO
Tvångsarbete. Många former av tvångsarbete har existerat i

Mo~am

bique. Under den internationella opinionens tryck har lagarna
ändrats och formellt liberaliserats kraftigt. Fortfarande uttas
dock afrikaner till tjänstgöring av olika slag, exempelvis till
allmänna arbeten på vägar o s v. Kontraktsarbete är en form av
"anställningsförhållande" som främst plantagerna använder sig
av. I sin utformning liknar kontraktsarbetet i mångt och mycket
gamla former av tvångsarbete. Man beräknar att hundratusentals
afrikaner vid en och samma tidpunkt befinner sig i någon form av
tvångsarbete.
Lönesättningen. Afrikanerna diskrimineras på arbetsmarknaden.
Tvångsarbetet är ett uttryck för behandlingen av afrikansk arbetskraft. Lönesättningen ger ytterligare en dimension åt diskrimineringen. För en vit löneanställd i

jordbruket betalas upp till

50 gånger högre lön än för afrikanen inom samma sektor. En asiat
eller en mulatt får ca l/3 av den vites lön. Inom industrin är
löneskillnaderna mindre, men fortfarande enorma. Den afrikanske
industriarbetaren har ungefär samma baskostnader för sitt uppe'

~

hälle som den vite kollegan ,har - inom jordbruket kan afrikanen
i viss mån kompensera den låga lönen genom egen odling. Den oskolade afrikanen har upp till 25 gånger lägre lön än sin likaså
oskolade vite arbetskamrat. Asiaten/mulatten har 2/3 av den vites
lön. De tre åtskilda sociala klasserna i

Mo~ambique

exponeras

här på ett avslöjande sätt. Lönesättning och hudfärg har ett
uppenbart samband.
Fängelserna. Uppgifter om antalet politiska brott och på politiska grunder fängslade personer är svåra

~tt

få

~ag

i. Grann-

landet och fränden Sydafrika redovisar mer öppet sin "politiska"
statistik. Det mest beryktade fängelset i Mo~ambique är Mabalenelägret vid gränsen till Rhodesia. Minst l 400 människor är inspärrade i detta läger för politiska brott. PIDE har, liksom sin
motsvarighet i Sydafrika, BOSS, hård kontroll över den interna
oppositionen i

Mo~ambique.

Främst återfinns oppositionen inom

de så kallade intellektuella grupperna. således sitter många
publicister och diktare inspärrade tillsammans med 150 studenter. studenternas brott bestod i att de önskade lämna Mo9ambique
och studera utomlands. Egentlig häktning och domstolsprövning

l l

sker inte av personer som av säkerhetspolisen PIDE anses "politiskt farliga".

Mo~ambiques

betydelse för moderlandet

Portugals afrikanska kolonier och de små asiatiska enklaverna är
av vital betydelse för moderlandet. Det portugisiska imperiet
2
omfattar, förutom moderlandet, 2 miljoner km främmande jord med
tillsammans 14-15 miljoner invånare. Under 1960-talet inleddes
en ekonomisk integration av imperiet. I början av 1970-talet
Mo~ambique

kommer reformerna att vara i full kraft.

och de andra

kolonierna är vid den tidpunkten helt inlemmade i den portugisiska ekonomin. Utländsk valuta, som tillförs kolonierna som betalning för leveranser, kommer omgående att gottskrivas Lissabon, som i sin tur ger kolonierna tillgodohavanden i portugisisk
valuta.
Kolonierna ger alltså möjlighet för moderlandet att dra till sig
utländsk hårdvaluta. I allt högre takt etablerar sig utländska
företag i främst Angola och

Mo~ambique.

skatteintäkter och ar-

betstillfällen säkras genom etableringarna. Eftersom imperiets
ekonomi är integrerad, kan den ökade ekonomiska aktiviteten i
kolonierna ses som ett stärkande av hela kolonialväldet, inklusive moderlandets ekonomiska och politiska system.
Mo~ambiques

export av råvaror till Portugal utgör en viktig bas

för moderlandets industri. Textilindustrin köper billiga råvaror
från kolonin och exporterar sedan förädlade produkter till väsentligt högre priser. Kolonin är en viktig avsättningsmarknad
för industriprodukter, förutom textilvaror kan nämnas alkoholhaltiga drycker, vars importvärde 1966 uppgick till 311 miljoner
escudos.
Kolonierna är något av en ventil för att lätta på befolkningstrycket i moderlandet. Utvandringen till
första hand av fattiga bönder, som inte

Mo~ambique
k~n

företas i

vinna sin bärgning

i Portugal. Utvandringen får således ett dubbelt syfte ur regeringens synpunkt, dels lättas befolkningstrycket i moderlandet,
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dels medför den ökade utvandringen av portugiserna att positionerna i kolonierna stärks. En utvandring till de egna kolonierna är att föredra, då portugiserna fortfarande kan beskattas,
uttas till militärtjänst och på andra sätt komma moderlandet
till nytta. En utvandring till europeiska nationer, exempelvis
Frankrike, medger självfallet irite ett sådant

nyttiggörand~

av

de utflyttade.
Förvisso drar kolonierna stora kostnader, särskilt nu då frihetskrigen rasar i besittningarna. Utbytet av kolonierna

ä~

dock

mycket gott och Portugal har allt att vinna på sitt koloniala
innehav. I en

inter~ju

.

.

i Herald Tribune i maj 1969 berör Caetano

den ekonomiska sidan av kolonialväldet:
"Därtill kommer att den finansiella sidan av vår krigföring i Afrika måste ses i belysning av de faktiska
ekonomiska korisekvenserna för Portugal ifall de transmarina provinserna överges och vi måste ta hänsyn till
kostnaderna för att ta emot, föda och ordna bosättning
. för huridratusentals vita och svarta •••

(som skulle

bege sig till moderlandet ifall kolonierna får självständighet)."
Det är svårt att komma ifrån intrycket, att kolonierna också har
en mer allmän statusfunktion för Portugal. I tal efter tal framhävs Portugals ansvar för sina "medbröder" i Afrika. Portugal
framställs som en nation som inte enbart tänker trångt nationellt utan ser sitt ansvar för de sämre lottade. Att \ dag överge kolonierna skulle självfallet innebära en såväl nationell som
internationell prestigeförlust för Portugal.
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MO~AMBIQUES

EKONOMI

Jordbruk
Kolonins ekonomi domineras av de agrara näringarna. Den industri
som finns använder ofta jordbruksprodukter som bas för tillverkningen. Jordmånens kvalite varierar kraftigt och främst i anslutning till kust- och flodområdena finns goda odlingsförutsättningar. För närvarande är 1-2 procent av landarealen uppodlad.
Optimistiska beräkningar ger vid handen att ytterligare 25-30
procent av arealen kan tas i anspråk för jordbruk. Det existerar
två skilda former av jordbruk i

Mo~ambique:

det afrikanska och

det europeiska jordbruket.
Afrikanernas jordbruk. Det afrikanska jordbruket är traditionellt
och mycket primitivt. Självhushållningsprincipen gäller för afrikanernas jordbruk, som vanligen är ett svedjebruk. Boskap
kommer endast undantagsvis. Korn, ärtväxter, kassava och

före~
grön~

saker är huvudgrödorna. Bär och vildväxande frukter kompletterar
kosthållet. Kolonialregimen har inte lagt ner möda på att effektivisera det afrikanska jordbruket, utan främst sökt tillgodose
det europeiska jordbrukets krav på modernisering. Fyra av fem
afrikaner hämtar sin försörjning inom jordbrukssektorn. Flertalet
afrikaner är "självägande bönder". Många afrikaner dras till

plan~

tagerna på grund av den dåliga lönsamhet inom det afrikanska jordbruket. Tvångsodling av bomull och i viss mån också av andra produkter

har varit ett inslag i regimens politik gentemot afrika-

nerna. Systemet var så utformat att enskilda storbolag ägde rätt
att inom ett angivet område och till fasta priser tvinga afrikanerna att odla exempelvis bomull. Hela familjen fick slita hårt
för att uppfylla storbolagets kvoter. Resultatet av ett helt års
arbete blev mycket ringa. Blev skörden dålig, fick afrikanen ta
konsekvenserna och se sin redan minimala inkomst sjunka ytterligare. 1961 och 1963 ändrades lagarna så att tvångsodling i
princip förbjöds. Som framgår nedan

existerar dock tvångsodling

även i dag, om än i andra former.
Portugisernas jordbruk. Det europeiska jordbruket - eller som det
också kallas: det organiserade jordbruket - är arvtagare till
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prazerons jättegods. Trots att portugiserna utgör endast två
procent av kolonins befolkning, har det europeiska jordbruket
till sitt förfogande en areal som är tre gånger större än afrikanernas sammanlagda odlingsyta. Endast en sjättedel av det organiserade jordbrukets mark används, resten ligger i en ständig
träda. Av de l 500 jordegendomarna inom det europeiska jordbruket

tillhör 15 procent enskilda storbolag. Jordbruket syssel-

sätter en tiondel av den vita befolkningen i

Mo~ambique.

Det europeiska jordbruket sker i stordrift, oftast i plantageform. Jordbruket är i hög grad exportinriktat. Plantagerna drivs
under hög mekanisering och den billiga afrikanska arbetskraften
är förutsättningen för den goda lönsamheten. Socker, sisal, jute,
kopra, te, tobak, citrusfrukter, cashew-nötter och bomull är de
förnämsta produkterna från plantagerna. sex av dessa produkter
svarar tillsammans för 65 procent av värdet av

t-1o~ambiques

to-

tala export.
Jordbrukspolitiken. Den jordbrukspolitik som bedrivs har resulterat i en stagnation och ibland rentav en tillbakagång för det
afrikanska jordbruket. Det europeiska jordbruket svarar för den
avkastningsökning som finns inom

Mo~ambiques

jordbrukssektor.

De "cash crops" som afrikanerna har som bas, tas alltmer över av
det europeiska jordbruket. Uppköpare av afrikanska jordbruksvaror köper allt mindre och till lägre priser än för 10 år sedan.
Portugisernas exportinriktade produktion stimuleras av regimen
och lönsamheten ökar inom det organiserade jordbruket. De varor
som moderlandet behöver erhåller största stimulans. Kolonialregimens försök att få portugiser att utvandra till kolonierna,
sätter spår i bland annat jordbrukspolitiken. Det europeiska
jordbruket stimuleras på det afrikanskas bekostnad och därigenom
lockas portugiser till kolonin.

Industri
Den industriella produktionen har en jämförelsevis blygsam ställning i

Mo~ambique.

1-2 procent av exporten utgörs av indl;stri-

produkter. Av de omkring l

000 industriföretagen är de flesta
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små och återfinns inom livsmedelssektorn. Lissabon-regeringen
har dock under de senaste åren vidtagit åtgärder i syfte att
tillmötesgå kraven på ökad industrialisering i

Mo~ambique.

Till-

ståndsgivningen för etablering av industri i kolonin har flyttats
från Lissabon till förvaltningen i

Mo~ambique.

Kreditväsendet

har reformerats och utländska företag stimuleras till etablering
i kolonin. Det är först under 1960-talet som utländska företag
hälsats välkomna till

Mo~ambique.

Samma förhållande gäller för

övrigt för moderlandet, där utländska företag svarar för 20 procent av nyinvesteringarna numera. Industrisektorns tillväxttakt
är högre än övriga näringars.
Industrin är främst lokaliserad till

Louren~o ~1arques

och Beira-

regionen. 50 procent av industrin återfinns i dessa två områden.
De viktigaste branscherna är: petroleum- och petrokemisk industri,
sisal-, bomulls- och andra fiberförädlande industrier, cykelfabriker, sammansättningsenheter för bilar, ölbryggerier och mineralproducerande företag. Ett avancerat nybyggnads- och reparationsvarv finns numera i

Louren~o

Marques. De företag som tidi-

gare hade rätt att påbjuda tvångsodling av bomull existerar fortfarande om än under något annorlunda betingelser. Det bolag som
inom en viss zon betalar bäst för bomullsskörden, får ensamrätt
till uppköp och vidareförädling av bomullen. statliga prisregleringar och andra styrningar medför att tvångsodlingen i praktiken finns kvar.
Mineralutvinningen ökar i betydelse. Såväl portugisiska som utländska företag har köpt bearbetningsrätterna och utvinner i
allt snabbare tempo mineraler. Kol, asbest, mikrolit, bismut och
radioaktiva mineraler är några av de viktigaste mineraler som
för närvarande utvinnes. Man räknar med att

Mo~ambique

skall ha

mycket stora och värdefulla mineraltillgångar som i framtiden
kommer att ge gruvindustrin en högst betydande roll i ekonomin.
Olja och naturgas finns i bearbetningsvärda mängder. Export av
naturgas sker bland annat till Sydafrika.
Den kapitalkrävande industrin förutsätter utländska intressenter. sydafrikanska, japanska, västtyska, engelska och amerikanska
företag etablerar sig under förmånliga villkor i

Mo~ambique.
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Därigenom ökar Portugals och investerarländernas behov av billig
arbetskraft 1 d v s afrikaner. Självfallet leder de utländska investeringarna till att främmande länder får intresse av att våldsamma omvälvningar inte kommer till stånd. Den mosambikiska ekonomin stärks betydligt genom industrialiseringen och därmed ökar
regimens motståndskraft mot afrikanernas tilltänk·ta sociala och
ekonomiska omvälvningar.

Handel och turism
Mo~ambiques

kustläge och goda hamnar öppnar en viktig inkomst-

möjlighet. Omgivande länder utnyttjar de hamnar och ·transportsystem som finns i

Mo~ambique

för att transitera varor. En be-

räkning ger vid handen att hela 20 procent av landets "osynliga"
intäkter härrör från denna källa.
Mo~ambique

handlar med arbe·tskrafL Redan i

slutet av 1800-tale·t

slöts avtal med Transvaals regering om leverans av afrikaner
till gruvindustrin. Avtale·t har förnyats flera gånger och i dag
har Sydafrika rätt att rekrytera 100 000 afrikaner årligen i
Mo~ambique,'

I gengäld skall 47 1 5 procent av republj_kens import

sjövägen tas via Louren~o Marques och en viss del av exporten
skall gå samma väg. Den portugisiska regimen erhåller vidare 25
kronor per rekryterad afrikan och hälften av afrikanens lön från
gruvarbetet utbetalas till por-tugiserna i guld

När - och om -

afrikanen återvänder till Mo<;:ambique får han tillbaka sin innestående lön i escudos (portugisisk

valu~ca)

,

Mo~ambique

beskattar

genom avgifter av olika slag de afrikaner som tar arbete utomlands

sydafrikanerna har inga problem i rekryteringsarbetet,

utan gruvarbetet anses vara mycket inkomstbringande och många.
afrikaner står i kö för gruvarbete i grannländerna.. Arbetskraftsavtal finns också med Rhodesia. Ca 250 000 - 350 000 mosambiker
befinner sig vid en och samma tidpunkt som "gästarbetare" utomlands.
Turistnäringen håller på att utvecklas. Omkring 200 000 vita sydafrikaner semestrar årligen i
den växande turistströmmen.

Mo~ambique.

Även rhodesier ingår i
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Unders·kott i handelsbalansen. Mo<;:ambique har ett stort underskott i sin handelsbalans. Importen uppgick 1966 till 5 971 miljoner escudos och exporten till 3 216 miljoner escudos. Underskottet kompenseras i viss mån av inkomsterna från hamn- och
transportverksamhet sam-t genom handeln med arbetskraft.
Exporten består främst av produkter från det europeiska jordbruket: cashew-nötter (597 miljoner escudos), socker (466), jordnötter (69), bomull (495), sisal (128) och oljeprodukter (276).
Importens sammans,ättning: järn- och stålprodukter (464)
lier (422), maskiner (811)

1

texti-

transportmedel (284) ocp alkoholhal-

1

tiga drycker (311) .
Importens sammansättning anger hur

Mo~ambiques

industrialisering

och infrastruktur stimuleras. Importen av textilier kommer främst
från Portugal som i sin ·tur har köp·t bomull från

Mo~ambique,

En-

dast ett fåtal små textilfabriker finns i kolonin, vilket tvingar
kolonin a·tt exportera råvaran billigt och köpa färdigvaran dyr-t
tillbaka. 4/5 av exporten utgörs av jordbruksprodukter.
Handelspartner. Kolonins viktigaste handelspartners är Portugalr
USA, Storbritannien, Sydafrika, Indien och Västtyskland. Japan
säljer maskiner till MoGambique och träder alltmer fram som en
vik·tig· partner
riges

Handelsutbytet med Sverige är posi ti v·t för Sve-

vidko~mande.

Importen från Sverige har stigit successivt

under 1960-talet. Den i Angola och

Mo~ambique

diskuterade och

delvis påbjudna bojkotten av svenska varor kommer dock att ha en
mindre betydelse; eftersom handelsutbytet är jämförelsevis ring· a,
Mo0ambiques handel 1966 (% av totala exporten/importen)
Västtyskland
Indien
Sydafrika
USA
Japan
Rhodesia
Portugal
Sverige
Storbritannien
Redovisad import/export

l

Export till
214%
13,5%
11,2%
6,4%
0,2%
2,4%
38,3%
0,5%
5,7%

Import från
6;5%

80,4%

73,3%

10,5%
7,4%
3,4%
2,8%
30,8%
0,9%
11,0%

Källa: Siffrorna beräknade med ledning av uppgifter i:
(E/CN.l4/SER.A/ll) Foreign Trade Statistics of Africa. Ser. A.
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DEN

KAMPEN

V~PNADE

I september 1964 uppgav den portugisiska nyhetsbyrån ANI att ett
tiotal ryska och kinesiska instruktörer kommit till Tanzanias
huvudstad. Byrån förklarade vidare: "Den kommunistiska verksamheten är i

första hand riktad mot Centralafrika, men olika grup-

per har dragit nytta av omständigheterna och försökt ta sig in i
Moc;:ambique."
Natten mellan den 25, och 26 september hade frihetsrörelsen
FRELIMO iscensatt en rad aktioner mot portugiserna, som överraskades i sina förläggningar. Pionjärtruppen ur FRELIMO-leden
omfattade 250 man utbildade främst i Algeriet. Kampen hade inletts med parollen:
11

I ALLAS ERA NAMN tillkännager FRELIMO i dag högtid-

ligen folkets totala väpnade resning mot den portugisiska kolonialismen för att uppnå fullt oberoende för
Moc;:ambique: Vår kamp får inte upphöra förrän den portugisiska kolonialismen helt är krossad ...
Den väpnade kampen i Moc;:ambique har sedan 1964 utvecklats till
ett mycket omfattande krig. Båda sidor har kraftigt ökat sina
insatser.

Portugisisk strategi och styrka
Portugiserna missbedömde till en början gerillans militära styrka och strategi. Man förväntade sig sporadiska aktioner som utgick från tanzaniskt område. Efter attackerna trodde man att
gerillan snabbt skulle dra sig tillbaka över Ruvuma-floden till
sin bas i grannlandet. FRELIMO hade emellertid en annan strategi. Frihetsrörelsen sökte få till stånd en resning i hela landet
och gerillan etablerade sig inne i Moc;:ambique.
Portugiserna har successivt ökat sina trupper i provinsen. 1964
beräknades den portugisiska militären uppgå till 35 000 man.

1969 finns mellan 70 000 - 90 000 man i Moc;:ambique. 6 000 -

19
10 000 värvade. soldater är afrikaner. ne "infödda" yrkessoldaterna betalas med 50 escudos i månaden medan portugisernas sold
är omkring 900 escudos.
De ökade truppinsatserna i Mo~ambique anstränger moderlandets
ekonomi hårt. Militärutgifternas andel i Portugals statsbudget
har vuxit från 28,7 procent år 1960 till 43 procent 1967. Värnpliktsåldern i moderlandet sänktes 1967 till 18 år, samtidigt
förlängdes tjänstgöringstiden till tre år, för vissa special~
grupper till fyra år. Portugisernas militära styrka beror i hög
grad på den moderna utrustning man förfogar över. Till stor del
är portugisernas utrustning hämtad från länder inom NATO-pakten.
Trots de uttryckliga bestämmelser NATO har satt upp mot använd~
ning av utrustningen för kolonialt förtryck, återfinns NATOmateriel i kolonialkrigen. I finanstidningen Handelsblatt konstateras i oktober 1964: "Portugal kan inte klara de enorma militära utgifterna i Afrika, NATO:s medlemmar och särskilt USA bör
dra slutsatser därav."
De portugisiska soldaterna saknar fast stöd hos befolkningen.
Vidare är deras lokalkännedom ofta begränsad och rädslan för
PRELIMO-attacker är påtaglig. Det ansträngande klimatet, svårigheterna att fatta varför detta krig angår dem och bristen på
antigerillaträning bidrar till att sänka effektiviteten hos soldaterna. Eftersom många av de meniga är fattiga bondsöner eller
lågt avlönade industriarbetare, upplever säkerligen många soldater också svårigheter att solidarisera sig med en regim som förtrycker dem själva i moderlandet. Lord Kilbraeken rapporterar i
Evening standard 1965, .att de portugisiska soldaterna ständigt
fruktade att FRELIMO hade minerat framfartsvägarna. Därför tog
man "levande minsökare" ur den lokala afrikanska befolkningen
och tvingade dem gå före truppen för att på så sätt förvarna om
eventuella mineringar.
Portugiserna har successivt under 1960-talet stärkt den vita
civilbefolkningens - d v s icke-afrikanernas - ställning. Vapen
och ammunition kan köpas fritt hos den lokale lanthandlaren.
Hemvärnsförbanden är välutrustade och torde omfatta minst 5 000
man. Efter händelserna i Angola 1961 förklarade förre kolonial-
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ministern Moreira: "Det enda vi portugiser har att sälja är våra
liv. Och dem skall vi sälja dyrt."
FRELIMO:s inledande attacker 1964 möttes med portugisiska terroraktioner. Repressaliebombning med napalm hörde till vardagligheterna i de norra distrikten. Under torrtiden sattes sädesfält
och byar i brarid. Misstänkta områden specialbombades. Många ögonvittnen kan vittna om den bestialiska grymhet varmed portugiserna mötte FRELIMO: s utmahirig. Flyktingströinmarna till 'l'anzania
blev mycket strida och fortfarande beger sig hemlösa och rädda
afrikaner över gränsen för att hitta en fristad. I dag uppgår
antalet flyktingar till minst 42 000 personer.
Tvångsförflyttning av afrikaner var myndigheternas nästa steg.
"strategiska byar" byggdes och befolkningen fÖstes sarmnan. I
initialskedet tvingades 250 000 mosambiker in i 150 "strategiska
byar".' För närvarande är byarnas antal minst det dubbla. Den
jord som tilldelas befolkningen är så knappt tilltagen att misären har vuxit kraftigt. Portugisernas avsikter med de "strategiska byarna" är att isolera gerillan från folket för att därmed
hindra gerillans försörjning. Samtidigt får portugiserna kontroll
över afrikanernas förehavanden på ett helt annat sätt än om de
på traditionellt sätt bor utspridda över stora områden.
I de norra distriktens "strategiska byar" har förekarmnit uppror
som brutalt slagits ner av portugiserna. Genom en omfattande propaganda och några enstaka skenbara förbättringar av afrikanernas förhållanden

söker portugiserna bemästra situationen. Flyg-

blad med de mest groteska anklagelserna mot FRELIMO sprids. skolutbildningen har expanderat i vissa områden för att utgöra något
slags bevis på att portugiserna vill afrikanernas väl. Mer direkta förledningsmanövrer förekarmner också. En afrikan dyker upp i
en by tillsammans med civila portugisiska administratörer. "Frihetsledaren" håller möte och hävdar att det bästa beviset på att
portugiserna är villiga att gå med på hans självständighetskrav
är det faktum att han får tala fritt.
Portugiserna ökar sin truppinsats i Mo9ambique. Frihetskampen
måste

kväsas~

En av Salazars sista åtgärder var att utnämna ge-
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neralen Deslandes till ÖB. Desl:mdes är känd för sina bestämda
åsikter om krigen i kolonierna. Han vill ha bättre samordning
av aktionerna, ökade insatser och större frihet för krigsmakten
att agera i kolonialkrigen. Det militära samarbetet med Sydafrika och Rhodesia ökar i omfattning. För närvarande finns
2 000 - 3 000 sydafrikanska soldater ur specialförband i

Mo~am

bique. Det är främst i Tete-distriktet som sydafrikaner opererar för att bland annat säkra byggandet av Cabora Bassa-projektet. överläggningar på hög stabsnivå förekommer regelbundet mellan Sydafrika, Rhodesia och Portugal. Syftet är att koordinera
sina anti-gerilla aktioner. Utökandet av det ekonomiska samarbetet mellan de tre länderna har lett till ett imtimt

mili~ärt

samarbete.
Portugiserna rapporterar ständigt om gerillans stora motgångar.
1968 meddelade således förre generalguvernören Almeida till sin
regering i Lissabon, att gerillan slagits tillbaka och befinner
sig norr om en linje dragen me.llan Porto Amelia och Vila Cabral.
Brigadgeneral Baesse, stabschef i

Mo~ambique,

framhöll i septem-

ber samma år, att endast 3,5 procent av landets hela befolkning
berördes av gerillakriget och att endast 5 procent av landet$
territorium var inbegripet.
FRELIMO hävdar vid samma tidpunkt, att 20 procent av

Mo~ambique

är befriat och att 800 000 människor lever i befriade områden.

FRIHETSRöRELSEN
Tidigare nationaliströrelser
Dagens väpnade kamp i

Mo~ambique

har föregåtts av mer eller

mindre aktiva nationalistorganisationers

verksamh~t.

Först in

på 1930-talet kunde portugiserna slå ner de lokala "upprorsgrupperna" och vinna kontroll över

Mo~ambique.

Under republikens

tidevarv i Portugal (1910-1926) fanns en relativ frihet för mosambikerna. I Lissabon bildades student- och akademikerbetonade
förening~r

för att diskutera koloniernas förhållanden. Medlem-
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skapet utgjordes huvudsakligen av afrikanska universitetsstudenter i Lissabon. Panafrikanismen frodades i sammanslutningarna,
bland annat hölls en av de stora panafrikanistiska kongresserna
i Lissabon i början av 1920-talet.
I Mo<;:ambique grundades samtidigt "Greinio Africano" som senare
bytte namn till "Associa<;:ao Africana". Portugiserna infiltrerade efter en tid föreningen i syfte att tysta ner de krav om jämställdhet som framställdes. En mer "militant" fraktion iriom föreningen bröt sig ur i början av 30-talet och bildade "Instituto Negr6filo". Portugiserna bildade å sin sida egna organisationer. överlag var det små och stadsbundna grupper av afrikaner
som deltog i nationalistföreningarnas verksamhet. Föreningarnas
medlemmar var relativt sett vällottade afrikaner, exempelvis
lärare och

andr~

"intellektuella".

Efter andra världskrigets slut växte nationalismen snabbt i Afrika. I Mo<;:ambique var det återigen de "intellektuella" som
företrädde nationalismen. Nu talades öppet om att få slut på
kolonialväldet och behovet av ett afrikanskt Mo<;:ambique. studerande på olika nivåer spelade en viktig roll i efterkrigstidens
nationalistiska strömningar. Trots portugisernas hårda motåtgärder förekom strejker och andra former av icke-vålds-aktioner.
övergången till den väpnade kampen var ett resultat av de ickevåldsbetonade kampmetodernas otillräcklighet. Även om de tidigare nationalistgrupperna hade varit små och medlemsgrupperna
begränsade till "intellektuella", utgjorde de en grund för den
kommande väpnade kampen. De nationalistföreningar som i dag
tillåts existera i de av portugiserna kontrollerade områdena av
Mo<;:ambique har alla regimens välsignelse. Flera av föreningarna
torde behärskas av portugiserna och samarbetsvilliga afrikaner.

FRELIMO:s tillkomst
Under 1950-talets senare hälft bildades såväl i Mo<;:ambique söm
i grannländerna mosambikiska partier med politiska program. Mo<;:ambique African National Union, MANU, verkade främst i de östafrikanska länderna och stimulerades då de tre länderna förbe-
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reddes för självständighet. MANU:s medlemmar rekryterades främst
från den i

norra Mo<;ambique betydelsefulla Makonde-stammen.

Uniao Democraticia Nacional de Mo<;ambique, UDENAMO, hade sitt
första högkvarter i Salisbury i Rhodesia. Mosambiker som arbetade i dåvarande Nyasaland och Sydrhodesia var basen för UDENAMO:s
verksamhet. En tredje gruppering,Mo<;ambique National Independence Party, var mindre än de två övriga men hade viss förankring i Nyasalands mosambiker.
Den splittrade oppositionen insåg behovet av samordning ifall
portugiserna skulle kunna kastas ur sadeln. Kolonialregimens
alltmer fasta grepp om mosambikerna var en drivkraft för ett
tilltänkt samarbete. I staden Mueda vid kusten dödades under
Sharpeville-året 1960 500 afrikaner vid en fredlig demonstration. I juni 1962 sammanträffade företrädare för de olika partierna och ett resultat av konferensen blev upprättandet av en
gemensam kamporganisation. En kommitte tillsattes för att förbereda den första kongressen i Frente de

Liberta9~0

de Mo<;am-

biques, FRELH10, his.toria. En väsentlig förklaring till att sammanslagningen kom till stånd var att en allmänt accepterad ledare hade trätt fram på scenen. Eduardo

c.

Mondlane hade över-

gett en lysande FN-karriär och bestämt sig för att medverka i
sitt hemlands frihetskamp. Som FN-expert på kolonialfrågor var
han väl insatt i problemen och därtill kom att hans far under
lång tid hade bekämpat portugiserna i Gaza-distriktet i södra
Mo<;ambique.

Första kongressen
I september 1962 sammankallades FRELIMO:s första kongress. 80
delegater och flera hundra observatörer deltog i överläggningar
i Dar es Salaam. I huvudsak representerade kongressen olika
exil-grupper som hade utgjort basen för de tre separata partiernas verksamhet. Kongressen analyserade det koloniala förtrycket
och hur frihet skulle kunna uppnås för afrikanerna i Mo<;ambique.
Ett politiskt program antogs och FRELIMO:s plattform utformades
i följande punkter:
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l. Förena och mobilisera alla mosambiker från alla
sociala klasser, invånare som bor såväl inom som
utom landet utan hänsyn till etniskt ursprung, inkomster, religion eller kön
2. Likvidera den portugisiska kolonialismen i alla
dess former och uttryck
3. Kämpa på alla sätt för att undanröja den portugisiska kolonialdominansen och alla spår efter kolonialism och imperialism
4. Kämpa gemensamt med alla

Mo~ambiques

patriotiska

krafter
5. Samarbeta med alla de afrikanska stater som verkar
för sina länders totala oberoende; samverkan skall
i synnerhet ske med länder och organisationer utsatta för portugisisk kolonialism
6. Samarbeta med alla progressiva och fredsälskande
krafter i världen och eftersträva sympati och stöd
från alla stater för befrielsen av det mosambikiska
folket
Ett detaljerat aktionsprogram sattes upp som mall för det stundande frihetsarbetet. Kongressen valde Eduardo Mondlane till
ordförande och Uria Simange till vice ordförande för FRELIMO.
FRELIMO:s strukturella uppbyggnad fastställdes. Kongressen,
centralkommitten och presidenten var de tre viktiga instanserna.
Centralkommitten bestod av de ansvariga för respektive avdelning inom FRELIMO:s högkvarter. Kongressen skulle sammanträda
minst vart tredje år.

Arbetet planläggs
FRELIMO fick Tanzanias beskydd och kunde förlägga sitt högkvarter till Dar es Salaam. Den kamp som rörelsen stod inför var
helt skild från de tidigare nationalistföreningarnas och partiernas verksamhet. Nu skulle en organiserad väpnad kamp tas upp
mot en mäktig fiende. En av de första uppgifterna kom att bestå
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i att bygga upp en gerillarörelse och anskaffa utrustning för
kampen. Algeriet besöktes av FRELIMO:s politiske sekreterare
Marcelino dos Santos och Ben Bella åtog sig att i sitt land utbilda rnosarnbikerna till gerillasoldater. Ekonomiska och materiella bidrag till FRELIMO mobiliserades från alla tänkbara håll.
Amerikanska kyrkofonder gav medel till undervisning, kornmuniststaterna började sända krigsmateriel och afrikanska stater gav
allehanda typer av stöd.
Inre motsättningar både på det mänskliga och ideologiska planet förefinns naturligtvis i en organisation där en sammansmältning sker. Mondlanes kraftfulla ledarskap synes ha hållit motsättningarna inom vissa gränser. Förvisso lämnade en del ledande
afrikaner rörelsen och började arbeta på egen hand. I huvudsak
framstod dock FRELIMO som en samlad rörelse med förrnåga att på
allvar ta itu med kolonialismens förtryck. OAU gav vid sitt bildande 1963 fullt stöd åt FRELIMO och Tanzanias president Nyerere
förklarade, att han avsåg att låta endast FRELIMO representera
rnosarnbikerna i frihetskampen. Andra rörelser skulle ej få tilllåtelse att verka från landets område. Därmed sattes ett stopp
för rivaliserande rörelser, eftersom en förutsättning för befrielseverksarnhet inne i

Mo~arnbique

var att nå de två norra dist-

rikten. Dessa kunde nås endast via tanzaniskt område.
Av stor betydelse var de upplag och utbildningsläger som upprättades i Tanzania. Utrustning för kampen lagrades i landet och
utbildningen av gerillasoldater intensifierades. Rådgivare och
instruktörer anlände från såväl afrikanska stater som kommunistiska stater i Europa.

Kampen
I september 1964 inleddes FRELIMO:s gerillaverksamhet. I små
grupper, högst 10-15 man i varje, gick gerillan till angrepp mot
portugisiska truppförläggningar. Från början avsåg FRELIMO att
starta väpnad kamp i flera distrikt och gerillan slog till i fem
olika distrikt. Snart insåg man dock att de två norra distrikten
Niassa och Cabo Delgado var taktiskt lämpligare att koncentrera
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sig på i

inledningsskedet.

De två norra distrikten är lätta att nå från tanzaniskt område
och gränsfloden Ruvuma är mycket svårbevakad för portugiserna.
Vegetationen är i norr kraftig och ger skydd vid förflyttningar
och lämpar sig väl för bakhåll. Vidare är de två norra distrikten mer eftersatta än övriga

Mo~ambique.

Man bedömde det som

lättare att vinna befolkningen på sin sida i områden som ekonomiskt och socialt var påtagligt eftersatta. Makonde-stammen i
Cabo Delgado var kärnan i FRELIMO:s väpnade kader. Detta talade
för att befria Cabo Delgado-distriktet i

första hand och däri-

genom demonstrera FRELIMO:s förmåga.
Mellan åren 1964 och 1966 hade FRELIMO stora framgångar i de
norra distrikten. Portugiserna drevs undan och tvingades in i
sina baser och större tätorter. Landsbygden och mindre tätorter
befriades helt. Skolor, sjukvård och ekonomisk kooperation organiserades i de befriade delarna. Gerillan arbetade i

små en-

heter och kunde undgå portugisernas vedergällningsaktioner.
1966 upprättades ett särskilt militärt kommandoråd inom FRELIMO.
Svårigheterna att effektivt bedriva kampen låg bakom tillkomsten
av kommandot, bland annat fungerade underhållstjänsten mindre
bra tidigare. Chef för kommandorådet blev sekreteraren i FRELIMO:s
försvarsdepartement.

I kommandorådet ingår också politiska kom-

missarier. Kommandostaben ligger förlagd till södra Tanzania.
FRELIMO:s strategi för befrielsearbetet skiljer sig från exempelvis många latinamerikanska rörelser. FRELIMO arbetar i

första

hand på att göra befolkningen politiskt medveten. Gerillan uppsöker byarna i

ännu inte befriade områden och beskriver den po-

litiska innebörden av kampen. När befolkningen vunnits för de
ideer som gerillan representerar, inleds den väpnade kampen i
området. Eftersom gerillan är mycket beroende av stöd från den
lokala befolkningen, är det politiska arbetet en grundförutsättning för FRELIMO:s framgångar.
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THE MOZAMB\QUE

\NST\TUTE
(O lnslitulo Mo~ambicano )

Mo~ambique

Institute handhar all "civil"verksamhet såväl i de
befriade områdena som i Tanzania. Institutet har en årsbudget
på 7 miljoner kronor. Stöd lämnas bl a från Sverige med nästan
800 000 kronor (1969). (Foto: Ake Magnusson)

I de befriade områdena tar FRELIMO över ansvaret för många samhällsfunktioner. Den. ekonomiska kooperationen syftar till att
förse jordbrukarna med förnödenheter i utbyte mot jordbruksöverskottet. (Foto: FRELIMO)

Gerillans utrustning är tekniskt fullgod. Bristen på utrustning medför dock att många
som vill ansluta sig till den
väpnade kampen får vänta.
(Foto: FRELIMO)

17 000 elever får grundutbildning i FRELIMO-skolorna. I de
befriade områdena finns över
120 skolor, vars uppgift även
är att göra befolkningen politiskt medveten. (Foto: FRELIMO)
<'

.,

-------------------

FRELIMO:s underrättelsetjänst har lagt beslag på många viktiga
portugisiska dokument. Kartan över en fiendebas visar hur portugiserna grupperar sig. (Foto: FRELIMO)
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Andra kongressen
Under sonunaren 1968 sammanträdde FRELIMO: s kongress fö.r andra
gången. Förhandlingarna tog plats inne i
gressen kom delegationer från

Mo~ambique.

Mo~ambiques

Till kon-

nio distrikt. Cabo

Delgado och Niassa fick sända 17 representanter vardera, de
andra distrikten högst 10 delegater. Till skillnad från kongressen 1962 var FRELIMO:s andra kongress mindre "handplockad". Representanterna kom från distrikten i

Mo~ambique

och företrädde

inte en rad exil-organisationer. Mondlane förklarade, att orsaken till att kongressen ej sammankallats tidigare - den skulle
stadgeenligt ha sammanträtt 1965 - var att FRELIMO behövt de fem
åren på sig för att konsolidera sin verksamhet.
Kongressen diskuterade situationen inom FRELIMO. Det är uppenbart att en hel del motsättningar existerade. Halva delegationen från Cabo Delgado struntade i att delta i kongressen. De
skäl som åberopades för uteblivandet var många: alltifrån sjukdom till mer reella orsaker. I huvudsak torde frånvaron bottna
i vissa Makonde-ledares missnöje med PRELIMO-ledningen och därtill kommer interna tvister inom Makonde-stammen rörande bland
annat hur den väpnade kampen skulle föras.
Kongressen kunde sammanfatta stridsläget som relativt gott.
FRELIMO hade fast etablerat sig i de två norra distrikten och
inlett aktioner i Tete-distriktet. Utbildningsverksamheten hade
tillsammans med övriga civila grenar skjutit fart. stödet för
FRELIMO:s sak hade vuxit mycket kraftigt utomlands. A andra sidan befann sig kampen nu i den fasen

att det politiska maski-

neriet i Dar es Salaam hade otillräcklig kontakt med problemen
i de befriade områdena. Man kunde också konstatera, att de militära framgångarna inte hade haft den omfattning som avsetts.
Det sista är i sig naturligt för en ambitiös rörelse som strider
mot en stark och etablerad kolonialmakt.
För att råda bot på problemet med relationerna mellan de befriade områdena, gerillan och den politiska ledningen, gjordes en
rad omorganisationer. Centralkommitten utökades från 20 till 40
personer. Därigenom ville kongressen säkra inflytande från
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distriktsorganisationerna i Mo<f!ambique. Sam.tidigt stod det klart
att centralkommittens kompetens skulle ändras. I fortsättningen
skulle kommitten fatta principiella beslut och övervaka verkställandet av kongressbeslut. De mer exekutiva uppgifterna ålades Exekutivkommitten, som bestod av FRELIMO:s ordförande samt
cheferna för de olika avdelningarna inom FRELIMO. En politisk
och militär kommitte tillsattes för att lösa brådskande politiska och militära frågor mellan centralkommittens möten. I kommitten ingår förutom PRELIMO-ordföranden cheferna för organisations- och säkerhetsavdelning samt företrädare för distriktsorganisationerna inne i Mo<f!ambique. Försvarsledningen skall vara
representerad liksom den politiska avdelningen.
Många av organisationsändringarna syftade till att ge både militären och distriktsorganisationer inne i Mo<f!ambique ett ökat inflytande. På så sätt sökte man integrera de olika komponenterna
i frihetskampen.
Kongressen omvalde Mondlane och Simange som de två ledarna. för
FRELIMO tillsammans med gerilla-chefen. En rad konkreta arbetsförhållanden i de befriade områdena diskuterades och lösningar
fastställdes. På utrikespolitikens område antogs ett fördömande
av Israel och behovet av ökad PRELIMO-representation utomlands
underströks.

Det militära läget 1969
Intensifierad utbildning av gerillan och ökade vapenleveranser
till FRELIMO "utifrån" är två faktorer som påverkat kampen. Den
politiska skolningen av gerillasoldaterna intar en viktig plats
i frihetsrörelsens arbete. Genom föredrag, kurser och särskilda
nyhetsbulletiner höjs den politiska medvetenheten ständigt hos
gerillan, som svarar för direktkontakten med civilbefolkningen
i de befriade områdena. Den militära utbildningen sker numera
till 80 procent i läger inne i Mo9ambique. Kurserna i gerillaträning löper på

tre~fyra

månader. Några läger finns också i

södra Tanzania, där såväl egna som utländska instruktörer lär ut
gerillakrigföringens metoder.
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FRELIMO förfogar för närvarande över 8 000 - 12 000 soldater i
sin gerillaarme. Beväpning och annan utrustning är relativt god,
men knappheten på materiel skapar problem. FRELIMO har haft stora framgångar i de två norra distrikten av

Mo~ambique,

och ca

800 000 människor lever i områden som helt eller delvis är befriade. I södra delarna av de två distrikten pågår strider mellan portugiserna och gerillan, men läget längre norrut är mer
stabilt. FRELIMO behärskar, med undantag för vissa kustområden
och större tätorter inne i landet, norra delarna av Cabo Delgado
och Niassa. I flera fall måste portugiserna luftledes försörja
sina baser här, ty landtransporter utsätts för ständiga överfall.
I de befriade områdena har upprättats distriktsstyrelser och
lokala förvaltningsorgan. Gerillan övertar i och med befrielsen
av ett område ansvaret för de många samhällsfunktionerna. För
varje ny kvadratkilometer gerillan lägger under sig, måste stora
ansträngningar göras för att ordna försörjning, utbildning o s v
av civilbefolkningen.
I mars 1968 öppnades en ny front. I distriktet Tete söker portugiserna satsa hårt ekonomiskt. De stora tillgångarna på mineraler och vattenkraft gör Tete till ett av de potentiellt viktigaste distrikten i kolonin. Den nya fronten öppnades för att
förhindra portugiserhas expansionsplaner. Hitintills har framgångarna för FRELIMO mest bestått i att portugiserna har utsatts
för mindre men effektfulla överfall. Gerillans traditionella
taktik att operera i smärre grupper medför att fienden aldrig
kan vara säker på när och var en ny sammanstötning kornmer till
stånd. FRELIMO har sådan kontroll över vissa områden i Tete att
man avser att öppna skolor och hälsovårdskliniker inom en mycket
snar framtid. Arbetet i Tete försvåras av att gerillan måste få
sin försörjning av materiel och manskap via Lake Malawi och Malawi. Ett antal snabbgående transportbåtar som nyligen erhölls
som gåva skall användas bland annat för sjötransporterna. Båtarnas höga fart anses ge skydd mot portugisernas patrulleringar
på Lake Malawi.
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Efter fem års kamp har gerillans metoder utvecklats. Kännedomen
om gerillakrigföringens villkor har förbättrats och det är inte
längre svårt att rekrytera gerillakrigare. Gerillans inflytande
i FRELIMO har ökat. Eftersom gerillan har den direkta kontakten
med befolkningen i de befriade områdena, finns inom FRELIMO:s
politiska högkvarter en ökad kunskap och förståelse för de
11

jordnära 11 problemen i Mo<;!ambique. Militärhögkvarteret i södra

Tanzania har för övrigt dragit till sig fyra

a

fem av de ad-

ministrativa avdelningar som tidigare fanns i det politiska högkvarteret i Dar es Salaam. I den trojka som efter Mondlanes död
styr FRELIMO återfinns gerillachefen Samora Machel. För frihetskampen är det betydelsefullt att den politiska ledningen inte
isoleras från kampens vardagliga villkor. FRELIMO:s "interna 11
utveckling borgar för en syntes mellan de olika komponenterna i
rörelsen, därmed läggs grunden för ytterligare militära framgångar.

FRELIMO:S CIVILA PROGRAM
I de befriade områdena har FRELIMO tagit över portugisernas
administration av samhällsfunktionerna. Ledningen i Tanzania
svarar tillsammans med de lokala och regionala organen i de befriade områdena för att olika program kommer till stånd för civilbefolkningen.

Utbildning
Drygt 95 procent av Mo9ambiques befolkning är analfabeter. De
norra distrikten är i flera avseenden mer eftersatta än övriga
Mo<;!ambique, varför det troligen är än sämre ställt med läs-,
räkne- och skrivkunnigheten där. FRELIMO:s utbildningsverksamhet
i Mo<;!ambique syftar till att ge elementära kunskaper i portugisiska språket, matematik m m till befolkningen. Utbildningsverksamheten är också ett konkret uttryck för att frihetsrörelsen verkligen kan göra mer för befolkningen än portugiserna.
Därför skall utbildning, och för övrigt också all civil verksam-
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het, till en del betraktas som ett sätt på vilket befolkningen
vinns för frihetskampen. Den antikoloniala PRELIMO-ideologin
får påtagligt innehåll i och med programverksamheten.
Mo~ambique

Institute - under ledning av framlidne Mondlanes

amerikanskfödda hustru - svarar tillsammans med högkvarterets
olika avdelningar för utbildningsverksamheten i de befriade områdena. I svenska tidningar och kampanjer har ibland getts intryck av att institutet enbart har hand om

flykting~tbildning

och dylikt i Tanzania. Så är alltså ej fallet. 15 000 - 17 000
elever går i de över 120 FRELIMO-skolorna. Undervisningsmaterielen består av stencilerade "böcker". skollokalerna är ytterligt
enkla och ligger i anslutning till byarna •. I samband med undervisningen ordnas. i mån av resurser hälsoundersökningar, vaccinationskampanjer o s v. Rleverna kan för närvarande räkna med att
få genomgå den första årskursen i den fyraåriga primärskolan.
Under de senaste åren har resurserna inte räckt till för fler
årskurser. Man söker nu att bygga ut undervisningen 'både vad
avser antalet elever och antalet årskurser. Utbildningsverksamhet förekornmer också i Tanzania. 600 - 700 elever får PRELIMOutbildning i flyktinglägren i södra delarna av landet. Specialutbildning för vuxna ordnas i ökad utsträckning, främst då utbildning av organisatörer och hälsovårdspersonal.
Innehållet i FRELIMO:s undervisning skiljer sig markant från de
portugisiska missionsskolorna. FRELIMO har ett politiskt innehåll i undervisningen och vill skapa människor som är medvetna
om sitt lands historia och kolonialisternas förtryck. Man vill
skapa människor som är politiskt medvetna och därmed lägga grunden för en intensifierad frihetskamp och för ett fritt

Mo~arnbique.

Eleverna i PRELIMO-skolorna måste vara beredda på att underordna
sig kampens hårda villkor. Ungdornarna skall inte se sin utbildning som isolerad från folkets kamp. stängningen av FRELIMO:s
enda sekundärskola - i Dar es Salaarn - bottnade i bristande
förståelse från en del elevers sida för denna syn på utbildningen.
De krav som FRELIMO ställde kunde ej eleverna acceptera, d v s
de var inte beredda att uppge sina privilegier ifall PRELIMOkampen så krävde. Skolan är fortfarande stängd. Förhoppningsvis
kommer den att öppna igen, men denna gång blir det förmodligen
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inne i Mo9ambique.

Hälsovård
I anslutning till gerillabaserna och skolorna har FRELIMO hälsooch sj.ukvårdsaktivi teter. Några utbildade sjuksystrar som deserterat från portugiserna utför tillsammans med gerillasoldaterna
ett viktigt arbete på detta område. En gåva från Kenya har möjliggjort en vaccinationskampanj mot smittkoppor, och liknande
kampanjer planeras och genomförs för närvarande. Regionala sjukvårdsstationer i Mo9ambique klarar inte av alla patientfallen
och de svårare fallen remitteras till FRELIMO:s och tanzaniernas sjukhus i södra Tanzania.. I Mtwara har FRELIMO byggt ett
eget sjukhus som nyligen öppnats. sjukhuset skall dels ta emot
svårare fall, dels också vara bas för den ökade sjukvårdsutbildningen. Några bulgariska läkare har utlovats som kärna i Mtwarasjukhusets personal.

Kooperation
De befriade områdena har avskurits från övriga Mo9ambiques försörjningssystem, vilket innebär att FRELIMO måste åta sig att
skaffa fram oundgängliga förnödenheter till jordbruket. En ekonomisk kooperativ verksamhet har därför startats. överskott från
de enskilda jordbruken kan bytas mot salt, redskap och dylikt
tack vare de kooperativa aktiviteterna. I huvudsak byts produkter mellan de olika regionerna i Mo9ambique, men "export" av
jordbruksöverskott förekommer i viss utsträckning. Eftersom gerillan är helt beroende av de försörjningsmöjligheter som finns
i Mo9ambique, har FRELIMO ökat sina ansträngningar att bistå
jordbruket. Små butiker, omkringresande handelsmän och ekonomiska föreningar är några metoder FRELIMO använder för att lösa
försörjningsproblemen.
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MONDLANES DöD
Den 3 februari 1969 mördades FRELIMO-ledaren. En bomb utlöstes
när Mondlane öppnade en nyanländ bok. Det har spekulerats en
hel del om vem som dödade ledaren. Var det PIDE, portugisernas
hemliga polis? Eller någon missnöjd inom rörelsen? Något svar
på frågan kommer aldrig att definitivt kunna ges. Det fanns inom
FRELIMO grupper som var missnöjda med sin ledare. Mondlanes goda
kontakter med såväl kommunister som västerländska bidragsgivare
togs av några medlemmar som intäkt för att anklaga ledaren för
att vara CIA-uppbunden. Andra ansåg att det inte passade en
FRELIMO-ledare att bo i Dar es Salaams flottaste kvarter och
cirkulera på cocktailmottagningar allt som oftast. Mycket pekar
dock på att PIDE mördade ledaren för FRELIMO.
FRELIMO har bett FN utreda vem som dödade Mondlane. Utan tvekan
var Mondlane en sammanhållande kraft inom rörelsen. Han enade
de olika fraktionerna till en arbetsduglig enhet. Mondlanes odogmatiska syn på världsideologiernas tillämplighet i mosambikernas kamp medförde att verksamheten kunde formas efter de
praktiska betingelserna för

Mo~ambiques

befrielse.

Efter Mondlanes död ersattes ledarskapet med en trojka. De tre
ledarna för FRELIMO är i dag Simango, före detta vice ordförande,
dos Santos, före detta utrikesminister, och Machel, gerillachef.
I trojkan finns delvis olika riktningar och uppfattningar företrädda. Detta kan säkra den fortlöpande diskussionen om kampens
villkor.

FRELIMO:S INTERNATIONELLA RELATIONER
FRELIMO liksom andra frihetsrörelser är utomordentligt beroende
av goda kontakter med "vänligt" sinnade länder, organisationer
och enskilda. Ur såväl materiell som politisk synpunkt är dessa
kontakter oumbärliga i frihetskampen.
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När samarbetsorganisationen för frihetsrörelserna i de portugisiska kolonierna bildades deltog FRELIMO aktivt. CONP har numera
främst en koordinerande funktion vad avser propagandan mot Portugal. De skilda förutsättningarna för den väpnade kampen i de
olika kolonierna har inte gett underlag för en mer samordnad
frihetskamp i det portugisiska imperiet. OAU ger FRELIMO ett
kraftfullt stöd via dess Liberation Committee. Rörelsen har intima förbindelser med kommitten och dessa underlättas då kommitten har sitt högkvarter i Dar es Salaam. Med den afro-asiatiska
solidaritetsrörelsen samverkar FRELIMO i mobiliseringen av politiskt och delvis också materiellt stöd. Enskilda länder, främst
de afrikanska och kommuniststaterna, ger stora

bidra~

till fri-

hetskampen i Afrika. FRELIMO får ett mycket påtagligt stöd från
Tanzania, som bland annat upplåter sitt territorium till baser.
Den mosambikiska frihetsrörelsen söker hålla kontakt med alla
läger inom kommunistvärlden. De största bidragsgivarna till
FRELIMO utanför Afrika torde vara Sovjetunionen och dess lierade i Östeuropa.
FRELIMO erhåller vidare stöd från amerikanska kyrkofonder,
alliansfria länder - däribland Sverige - och aktionsgrupper
runt om i Västeuropa. De kommunistiska staterna stödjer främst
den väpnade kampen med materiel, medan västeuropeiska och amerikanska källor underhåller de så kallade humanitära verksamheterna.
Genom sitt aktiva samarbete med andra parter har FRELIMO fått
en djup förankring utomlands. Utrikesrepresentationen är väl utbyggd och synes fungera tillfredsställande. Sverige är ett bra
exempel på hur en PRELIMO-representant kan mobilisera ett omfattande politiskt och materiellt stöd för kampen i södra Afrika.

COREMO
Några splittringar inom FRELIMO har lett till direkta utbrytningar. I Malawi och Sudan finns före detta FRELIMO-medlemmar,
som söker organisera stöd för sitt påstådda partis verksamhet
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för

Mo~ambiques

befrielse. COREMO är en tredje sådan utbrytning.

Ingen av utbrytargrupperna har någon verksamhet av betydelse.
COREMO kan dock vara av visst intresse, eftersom rörelsen söker
starta en aktivitet i Sverige.
1964 bröt sig några ledande PRELIMO-funktionärer ur organisationen. COREMO - beteckningen antogs först 1965 - upprättade
sitt högkvarter i Lusaka, Zambia. Orsaken till utbrytningen står
främst att finna i personmotsättningar inom FRELIMO-ledningen.
COREMO erkändes inte av OAU och försöken att senare bli erkänd
har alltid gått om intet. Rörelsen uppger sig ha vissa aktiviteter i Tete-distriktet. I december 1965 genomfördes ett flertal attacker i distriktet. Portugiserna svarade med ohyggliga
vedergällningsaktioner mot

civilbefolkningen~

Den enda effekten

av aktionerna blev en omfattande flyktingström till Zambia och
ett stort antal ihjälbombade civila. 1967 genomfördes en liknande attack, enligt utsago tillsammans med Pan-African Congress
(Sydafrika) • 1 Resultatet blev förintandet av stora gerillaförband, då portugiserna inringade gerillan och snabbt kväste "upprorsförsöket11. COREMO leds av Paulo Gumane, som ofta uttalar sig
mycket negativt om OAU och FRELIMO. I COREMO:s bulletiner förekommer ständigt anklagelser av mest skilda slag mot FRELIMO. således anser COREMO att FRELIMO står i maskopi med portugiserna:
11 FRELIMO har överlåtit 2/3 av vapnen och ammunitionen (erhållna
av OAU:s befrielsekommitte) till Salazars regering för att slakta vårt folk och för att oskadliggöra det mosambikiska folkets
äkta kamp ••• 11 • FRELIMO:s Sverige-representant anklagas för att
vara PIDE-agent och Mondlane för att ha varit CIA-agent.
COREMO:s verksamhet i Tete är i dag mycket sporadisk. Trots påstått Peking-stöd

torde rörelsen ha mycket få sympatisörer

bland potentiella bidragsgivare. Någon enstaka gerillagrupp ·kan
från tid till annan ge sig in i Tete-distriktet, men egentlig
gerillaverksamhet förekommer inte.

l. PAC är en utbrytning ur ANC. PAC är i dag förbjuden i Zambia.
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